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RESUMO 

O território é um recorte espacial que inclui natureza e sociedade, com seus fluxos de relações 

sociais, políticas e econômicas. A conquista do território do Rio Doce foi o primeiro passo 

para o desbravamento dos sertões de Minas Gerais, em busca de ouro e pedras preciosas. Às 

margens desse rio, um pequeno posto de trocas deu origem à cidade de Governador 

Valadares. A exploração dos recursos naturais resultou em ciclos insustentáveis de 

crescimento econômico, que se sucederam até seu esgotamento, levando a perda de 

representatividade da região, no contexto estadual e nacional. O presente estudo buscou 

analisar a formação do território e sua territorialidade, os diferentes planos para superar o 

processo de estagnação e propor um novo caminho para a retomada do seu crescimento, de 

forma sustentável. A metodologia utilizada foi a do Estudo de Caso — pesquisa investigativa 

de fenômenos atuais dentro de seu contexto real. A partir de um levantamento bibliográfico e 

documental, foram realizadas duas investigações de campo com o objetivo de: a) avaliar o 

nível de percepção de estudantes e professores de escolas do ensino médio em relação ao 

meio ambiente e ao Rio Doce que abastece a cidade; b) registrar e analisar os olhares dos 

diferentes atores sociais em relação à cidade que temos no presente e acidade que desejamos 

ter num futuro próximo (20 anos). Os resultados compõem um diagnóstico retratado numa 

matriz SWOT (forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças externas). O objetivo 

geral do trabalho é o de propor a construção de um Plano de Gestão Integrada do Território 

com uma visão multi e transdisciplinar da realidade, uma nova forma de planejar orientada 

para o desenvolvimento sustentável, fundamentada na formação do capital humano que busca 

unir pessoas, multiplicar o conhecimento e somar vontades. O modelo proposto poderá ser 

replicado em outras cidades. 

Palavras-chave: Gestão Integrada. Território. Governança. Sustentabilidade. Percepção 

Social. 
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ABSTRACT 

The territory is a spatial area that includes nature and society, with their fluxes of social, 

political and economic relations. The conquering of Doce river’s territory was the first step to 

the clearing of the backlands of Minas Gerais, to search for gold and gemstones. From a small 

trading post, along the margins of this river, the town of Governador Valadares was born. The 

exploitation of natural resources led to unsustainable cycles of economic growth, that kept 

happening until their exhaustion, tending to the loss of the region representativity, in the state 

and national context. This research aimed to analyze the conception of the territory and its 

territoriality, the varied plans to overcome the stagnation process and propose a new route to 

recover its growth, in a sustainable way. The methodology used in this research was the Case 

Study – investigative research on actual phenomena inside their real context. Through a 

bibliographical and documentary survey, two field investigations were carried out, with the 

purpose of: a) assess the perception level of high school students and teachers in relation to 

the environment and the Doce river that supply the city; b) register and analyze the different 

social actors’ points of view in relation to the city we have today and the city we aim to have 

in a near future (20 years). The results constitute a diagnosis represented in a SWOT matrix 

(internal strengths and weaknesses, external opportunities and threats). The general goal of 

this study is to propose the development of an Integrated Management Plan of the Territory 

with a multi and transdisciplinary vision of reality, a new way to plan sustainable 

development – oriented, based on the human capital formation that seeks to bring people 

together, spread knowledge and gather wills. The proposed model can be replicated in other 

cities.  

Keywords: Integrated Management. Territory. Governance. Sustainability. Social Perception.  
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Todo território possui, ao mesmo tempo e, obrigatoriamente, diferentes combinações, 

funcionais e simbólicas. O exercício do domínio sobre o espaço territorial ocorre tanto para 

realizar “funções” quanto para produzir “significados”. É nesse sentindo que as comunidades 

tradicionais possuem a sua territorialidade demarcada, visto que produzem e sobrevivem da 

terra, não apenas no seu uso convencional de produção econômica pela agricultura ou 

extrativismo, mas pela representatividade que aquela comunidade, naquele espaço demarcado 

pode expressar. O território também se torna, juntamente com as marcas culturais próprias, 

um campo de luta pelo reconhecimento e por direitos. Adquire, muitas vezes, tamanha força, 

que combina com intensidades iguais funcionalidade/recurso e identidade/símbolo (Raffestin, 

1993). De acordo com Scheunemann (2011), 

O território é anterior a princípios, modelos e medidas normativas: um elemento universal, 

independente do período histórico ou cultura. O território requer a medida integrada dos seus 

elementos constitutivos, inclusive as percepções dos cidadãos que o habitam, independente da 

escolha geográfica de análise (p.6). 

É a partir dessa visão de multiplicidade territorial que o presente trabalho propõe analisar o 

percurso histórico do território de Governador Valadares, a construção de sua territorialidade, 

as tentativas para superar o processo de estagnação e os diferentes olhares dos atores sociais 

em relação ao presente e ao futuro da cidade. Foram tomados como referência os aspectos que 

conduziram à sua territorialização: um local que oferecia fonte de recursos materiais ou meio 

de produção, bem como a possibilidade de construção e controle de conexões e redes — 

fluxos, principalmente fluxos de pessoas, mercadorias e informações (Haesbaert, 2009).  

O método escolhido foi o Estudo de Caso. Os dados foram colhidos em duas investigações: 

com alunos e professores de escolas de ensino médio, objetivando avaliar a percepção social 

em relação à água (Rio Doce) e com pessoas que representam a visão dos stakeholders1que 

moram em diferentes localizações territoriais na cidade de Governador Valadares. Constam 

do questionário questões fechadas para avaliar a percepção dos cidadãos quanto à oferta dos 

serviços públicos (saúde, educação, cultura e lazer, infraestrutura, qualidade, acessibilidade e 

mobilidade urbana, transporte público e segurança no trânsito); economia (qualidade do 

comércio local; geração de emprego e renda); cuidados ambientais (preservação do meio 

ambiente e do Rio Doce, tratamento de esgoto, lixo); cidadania (acompanhamento e 

participação da comunidade nas ações públicas que dizem respeito aos cidadãos, 

                                                 
1Expressão tomada no sentido de parte interessada ou interveniente.  
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transparência da gestão pública); qualidade e condições de vida na cidade. Essas questões 

foram analisadas e traduzidas em gráficos e quadros. As questões abertas buscaram captar a 

percepção da cidade que temos: seus desafios; transformações; participação da sociedade 

civil; papel das lideranças institucionais; o que pensam sobre a cidade e a visão sobre a cidade 

que queremos ter num futuro próximo de 20 vinte anos. 

Após análise, as informações foram utilizadas na elaboração de uma Matriz SWOT, 

compondo um quadro com fraquezas e ameaças, da cidade que temos, e as forças e 

oportunidades que existem para se alcançar a cidade que queremos ter no futuro. Após 

análise dos diferentes projetos que foram implantados na cidade com o objetivo de recuperar 

o dinamismo que marcou sua história, no passado, e os fatores determinantes de sua não 

continuidade, propõe-se a elaboração de um Masterplan a partir da metodologia GIT - Gestão 

Integrada para o Território de Governador Valadares. A proposta de um Plano Master tem 

como referência teórica os conceitos de território, espaço, territorialidade, gestão integrada e 

governança. O êxito na execução de outros trabalhos baseados na metodologia GIT serviu 

para consolidar a ideia de que não existem saídas para o futuro da cidade a não ser: mudar, ou 

mudar. 

Por que a GIT? 

Ao agregar cultura ao triple botton — economia, sociedade e ambiente —, a GIT fornece uma 

visão holística da realidade que é plural, integrada, sistêmica e indivisível. Esse modelo de 

governança participativa busca soluções sustentáveis para o desenvolvimento integrado de um 

determinado território, através de um processo de sinergia entre poder público, iniciativa 

privada, organizações da sociedade civil, lideranças locais e regionais e instituições 

educacionais. Envolve todos os aspectos de um território (economia, meio ambiente, 

sociedade e a cultura), de forma transversal e integrada, contribuindo para a governança de 

um dado território. Na gestão tradicional, esses fatores são analisados a partir de uma 

perspectiva unilateral, segmentada, dissociada de um contexto maior, comprometendo seu 

sucesso. 

A estratégia de governança focada na GIT concorre para superar a alienação dos indivíduos e 

seus grupos (stakeholders) de modo a contribuir com uma atitude propositiva diante das 

metas estabelecidas para e pelo grupo. A escolha da metodologia GIT permite que, tanto as 

contribuições anteriores quanto as que estão se desenvolvendo, sejam construídas a partir da 

sociedade civil em parceria com a gestão pública.  
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A partir da  introdução, o presente estudo apresenta os seguintes capítulos: “Espaço, território 

e territorialidade”, que expõe os conceitos teóricos básicos que irão orientar a análise dos 

dados, a origem do território de Governador Valadares e a construção de sua territorialidade. 

O capítulo sequente descreve a metodologia adotada no Estudo de Caso, em que são indicadas 

as fases de investigação, os objetivos gerais e específicos, a definição da amostra e a 

construção de uma matriz SWOT. Os capítulos seguintes retratam a cidade de Governador 

Valadares na versão oficial dos dados e na percepção dos cidadãos, incluindo olhares sobre o 

Rio Doce e olhares sobre a cidade que temos e a cidade que quermos ter no futuro, seguida 

por uma discussão dos resultados e a indicação de um “Caminho para se alcançar a 

sustentabilidade” de um território e uma “Proposta para o futuro de Governador Valadares”. 

Nas considerações finais são identificados os desafios que a sociedade tem que enfrentar para 

alcançar o desenvolvimento sustentável. Por fim, a conclusão de que existem caminhos a 

serem trilhados para a cidade e região alcançarem desenvolvimento com sustentabilidade. A 

proposta de elaboração de um Masterplan para a cidade de Governador Valadares compõe o 

último capítulo deste estudo, seguido das conclusões finais. 
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2. ESPAÇO, TERRITÓRIO, TERRITORIALIDADE 
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2.1 REVISÃO CONCEPTUAL 

Espaço e território não são sinônimos, embora alguns autores utilizem de forma 

indiscriminada esses dois conceitos (Haesbaert e Limonad, 2007). Espaço é algo pré-existente 

ao território; é um substrato ou matéria prima para a ação social, que coletivamente, produz o 

território. Para Raffestin (1993), o espaço é a ‘prisão original’, o território é a “prisão que os 

homens constroem para si”. O território é o lugar de todas as relações e a territorialização é 

um processo de perda e de reconstrução de relações. O caráter relacional encontra-se nas 

referências de poder, redes de circulação e comunicação, territorialidades, dominação de 

recursos naturais, que indicam relações sociais entre sujeitos, entre esses e seu lugar de vida, 

tanto econômica, como política e culturalmente. 

O território é o recorte espacial definido por relações de apropriação, de poder e de controle 

sobre recursos e fluxos baseados em aspectos políticos, econômicos e culturais (Haesbaert, 

2006; Saquet, 2004, 2006, 2013). As relações cotidianas de um grupo cultural, uma classe 

social, atividade econômica ou de um Estado, dão sentido, valor e função aos objetos 

espaciais criando territorialidades, associadas aos diferentes tipos de usos do território. O 

conceito de território facilita a leitura do objeto de investigação uma vez que privilegia as 

relações sociais, as redes, a cultura, o cotidiano (Fernandes, 2009). 

Território é natureza e sociedade: não há separação: é economia, política e cultura; edificação e 

relações sociais; descontinuidades; conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e 

proteção ambiental, etc. Em outras palavras, o território significa heterogeneidade e traços 

comuns, apropriação e dominação historicamente condicionadas; é produto e condição histórica 

e transescalar; com múltiplas variáveis, determinações, relações e unidade. É espaço de 

moradia, de produção de serviços, de mobilidade, de desorganização, de arte, de sonhos, enfim, 

de vida (objetiva e subjetivamente). O território é processual e relacional, (i) material, com 

diversidade e unidade, concomitantemente (Saquet, 2006).  

Territorialidade é o próprio conteúdo do território que pode ser concebido a partir da 

imbricação de múltiplas relações de poder, do material das relações econômicas e políticas ao 

poder mais simbólico das relações de ordem cultural (Haesbaert, 2009). É algo abstrato, mas 

não no sentido radical que a reduz ao caráter de abstração analítica. É, também, uma abstração 

no sentido ontológico: enquanto imagem ou símbolo de um território existe e pode inserir-se 
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eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território ao qual se refira 

não esteja concretamente manifestado. É justamente por fazer uma separação demasiado 

rígida entre território como dominação (material) e território como apropriação (simbólica) 

que muitos ignoram e a complexidade e a riqueza da “multiterritorialidade” em que estamos 

mergulhados (Ibid). 

Considerando sua dinamicidade, a territorialidade concorre para a formação de processos 

identitários locais. Homem e espaço, elementos que o constituem, são susceptíveis de 

constantes variações no tempo. Esta característica confere à territorialidade a possibilidade de 

vivências por intermédio de um conjunto de relações emergentes de um sistema 

tridimensional – sociedade, espaço, tempo. Nesse sentido, “a análise da territorialidade só é 

possível pela apreensão das relações reais recolocadas em seu contexto sócio-histórico e 

espaço-temporal” (Raffestn, 1993). Além de incorporar uma dimensão estritamente política, a 

territorialidade diz respeito, também, às relações econômicas e culturais, pois está 

“intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se 

organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar” (Ibid). 

A escolha de uma base conceitual das categorias ‘espaço’, ‘território’, e ‘territorialidade’ 

refletem a opção mais adequada à abordagem e análise do presente trabalho. Na verdade, não 

se trata simplesmente de dar uma identidade unívoca, inalterada a esses conceitos, uma vez 

que se encontram de certa forma, imbricados, mas, sim, de distinguir de maneira menos rígida 

os conceitos, pois, embora não sejam equivalentes, guardam entre si uma forte relação de 

causalidade. É a partir dessa visão de multiplicidade territorial que o presente trabalho propõe 

a Gestão Integrada do Território da Bacia do Rio Doce, com foco na cidade de Governador 

Valadares, tendo como referência os aspectos que conduziram à sua territorialização: um local 

que oferece fonte de recursos materiais ou meio de produção, bem como a possibilidade de 

construção e controle de conexões e redes (fluxos, principalmente fluxos de pessoas, 

mercadorias e informações). 

O território cultural — formado pela apropriação do espaço físico de um lado, de outro, pela 

construção do espaço econômico e social no processo de desenvolvimento de costumes, 

comportamentos, arte e cultura — abriu-se, na presente modernidade, à inserção e interação 

entre as culturas local e global. 
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O conceito de governança é tomado no sentido de “totalidade das diversas maneiras” para 

administrar problemas e produzir resultados eficazes, com a participação e ação do setores 

público e privado (Gonçalves, 2006). 

2.2 O TERRITÓRIO DA BACIA DO RIO DOCE 

Bacia Hidrográfica, conceito desenvolvido nos anos setenta, é um território cujos 

escoamentos hídricos superficiais confluem para um só ponto caracterizado pelo encontro 

com outro manancial. Seus principais elementos são: divisores de água, fundos de vale, sub-

bacias, nascentes, áreas de recarga e de descarga, perfis. Nesse território são desenvolvidas as 

ações humanas - sociais, econômicas e de interação com a natureza (ocupação da terra e 

utilização das águas). Uma das principais bacias hidrográficas brasileiras é a do Rio Doce. Por 

localizar-se em dois estados - Minas Gerais e Espírito Santo - é considerada de domínio 

federal, cujo gerenciamento é feito em articulação com União, Estados e Municípios. Situada 

na Região Sudeste do Brasil, a Bacia Hidrográfica do Rio Doce tem 98% da sua área 

concentrada no Bioma Brasileiro denominado Mata Atlântica2, o primeiro bioma a ser 

ocupado e um dos mais importantes sob ameaça do mundo. Antes de ser povoada, grande 

parte de sua extensão era composta por exuberante floresta e abrigava a maior biodiversidade 

da Terra. 

O desbravamento do Rio Doce foi marcado por muitos desafios. Descoberto em 13 de agosto 

de 1501 por navegadores portugueses que desciam a costa brasileira em busca de riquezas, a 

ocupação de sua bacia hidrográfica teve início no final do século XVII. O primeiro registro 

cartográfico desse rio foi desenhado no mapa de Jorge Reinel (1540) e em outro mapa 

anônimo feito em torno de 1549.3 Por volta de 1572, Luís de Brito d’Almeida, Governador 

Geral do Brasil, determinou que Sebastião Fernandes Tourinho partisse em missão para 

explorar a nova colônia em busca de riquezas e pedras preciosas. Após meses de buscas e de 

combates com guerreiros indígenas, Fernandes Tourinho retornou relatando a existência de 

“uma serra quase toda de cristal muito fino, a qual cria em si muitas esmeraldas e pedras 

azuis” (Teixeira, 2003). A notícia de que trouxe um punhado de pedras coloridas, 

supostamente esmeraldas e safiras despertaram a cobiça de outros aventureiros que partiram 

                                                 
2 Considera-se Mata Atlântica, formações florestais e ecossistemas associados, inseridos no domínio. Mata Atlântica, com as respectivas 
delimitações e denominações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004): Floresta Ombrófila Densa Atlântica; Floresta 

Ombrófila Mista; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; manguezais; restingas; campos 

de altitude; brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. (Decreto Federal Nº 750/93, Art. 3º.) 
3 Nos 32 mapas conhecidos e que remontam ao período de 1560 a 1600, apenas quatro não fazem referência ao Rio Doce. 
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em expedições, acreditando que nas densas e impenetráveis florestas ou no sopé das 

montanhas iriam encontrar ouro e pedras preciosas. 

Essas entradas, essas penetrações na zona dessa bacia também noticiam e propalam a opulência 

de espessas florestas, assim nas planícies como nos sopés, nas encostas, nos cumes das 

montanhas, só havendo exceções quando as rochas se exibem, superficialmente, descascadas, 

temporizadas (Almeida, 1978). 

Outros aventureiros empreenderam expedições e relataram a existência de riquezas 

inexploradas: Marcos de Azevedo Coutinho (1611); Padre João Martins, jesuíta (1621 e 

1624); Inácio de Siqueira e outros jesuítas que por ordem do Rei, também subiram o Rio 

Doce (1634 e1646); João Correia de Sá (1660); Agostinho Barbalho Bezerra (1665 e 1667); 

José Gonçalves de Oliveira (1675). Francisco Gil de Araújo patrocinou 14 Entradas pelos 

sertões, duas das quais tiveram como rota o Rio Doce, à procura da Serra das Esmeraldas. 

Após dois séculos de repetidos insucessos, o paulista Antonio Rodrigues Arzão encontrou as 

primeiras pepitas de ouro na cabeceira do Rio Doce, num córrego junto ao Rio Casca, 

afluente desse rio. No lugar, que seriam depois terras da Capitania de Minas Gerais (cidade de 

Abre Campo), Arzão colheu as primeiras pepitas de ouro, dando início ao chamado ‘ciclo do 

ouro’, que colocou em evidência a região Rio Doce, trazendo um surto de progresso à bacia, 

culminando no estabelecimento da nova Capitania de Minas Gerais no ano de 1721 (Teixeira, 

2003). 

O Rio Doce, chamado de watu pelos índios botocudos que habitavam seu vale, teve papel 

decisivo na internalização dos europeus e na conquista dos estados do Espírito Santo e Minas 

Gerais. No século XVIII, penetraram pelo seu vale sertanistas e exploradores, com destaque 

para Antônio Dias de Oliveira e Borba Gato. No século XIX, os registros são dos 

pesquisadores príncipe Maximilian von Wied-Neuwied e Frederico Sellow, botânico que 

morreu afogado em suas águas. Esses estudiosos chegaram a manter contatos pacíficos com 

os índios botocudos, deixando em suas anotações o registro de um vasto conhecimento sobre 

os nativos. Hoje, mapeado em detalhes, já não existem mais mistérios geográficos sobre o Rio 

Doce (Ibid). Abaixo, paisagem da Serra da Mantiqueira onde se vê, no centro da foto, uma 

matinha onde nasce o Rio Doce (Figura 2-1). 
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Foto: Henrique Lobo 

Figura 2-1. Nascente do Rio Doce 

Com 897 km de extensão, dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e 14% ao 

Espírito Santo, o Doce é caracterizado como um extenso rio que nasce na Serra da 

Mantiqueira, município de Ressaquinha, Minas Gerais, de onde vem serpenteando entre os 

morros, chegando ao Município de Ponte Nova com os nomes de: Piranga, onde se encontra 

com o do Carmo e passa a se chamar Rio Doce. Essa região é chamada de Alto Rio Doce. É 

nela que suas águas vão se avolumando à medida que recebe os afluentes: rios Casca, Matipó, 

Sacramento e, mais ao norte, o Piracicaba. Percorre 230 municípios. Em Governador 

Valadares, toma a direção leste, a caminho do oceano Atlântico, onde desagua. Seu traçado, a 

partir de sua formação, reproduz, mais ou menos, a forma do litoral (Figura 2-2). 

 

Fonte: www.relictos.org.br 

Figura 2-2. Bacia do Rio Doce - Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 

http://www.relictos.org.br/
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A Bacia Hidrográfica do Rio Doce acha-se inserida na região hidrográfica Atlântico Sudeste. 

É dividida em três regiões fisiográficas: alto, médio e baixo Rio Doce (Figura 2-3). O alto e o 

médio Rio Doce, localizam-se em Minas Gerais; a região do baixo Rio Doce atravessa o 

território capixaba, sendo responsável por aproximadamente 1/3 do volume hídrico do Estado 

do Espírito Santo (Moretto, 2001, apud Cabral e Cruz, 2012). 

 

Fonte: André Luiz Nascentes Coelho, 2006 

Figura 2-3. Mapa dos Setores da Bacia do Rio Doce 

A região do baixo Rio Doce tem início na divisa do Espírito Santo, onde recebe as águas de 

seus contribuintes, os rios Guandu e Mutum Preto, e dali se estende até o ponto de encontro 

do rio com o oceano Atlântico, que acontece na vila de Regência, no município de Linhares -

ES (Ibid). 

Segundo o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH) 

e Planos de Ações para as Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (2010), 

no Âmbito da Bacia do Rio Doce, predominam pequenos municípios: 61,2% contam com até 

dez mil habitantes, concentram uma população de 686 mil ou 21,2% dos residentes na Bacia. 

As taxas de crescimento populacional e a densidade demográfica são inferiores à média 

registrada nos respectivos Estados. 

Os processos de ocupação e crescimento econômico desse território aconteceram de forma 

desordenada, sem levar em conta possíveis reflexos futuros. Das cabeceiras à foz, a Bacia do 

Rio Doce é um mosaico de problemas hídricos e ambientais. Quase a totalidade de esgoto e 
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lixo é lançada nos cursos d’água ou em suas margens. Associadas a esses problemas, 

concentrações pontuais de grandes indústrias e de outras atividades econômicas podem 

comprometer tanto qualitativa quanto quantitativamente os usos múltiplos dos recursos 

hídricos. São cerca de 3.600 indústrias e uma população de quase 4 milhões de habitantes. 

Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2013) 

indica que o Rio Doce é o 10º mais poluído do País. Para o relator da Câmara de Eventos 

Críticos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Rio Doce), Alexandre Sylvio, 

três fatores contribuem decisivamente para o elevado nível da poluição do rio: a grande 

atividade industrial que existe ao longo da bacia; o impacto da erosão com o manejo dos 

solos, por ser o relevo muito acidentado; a utilização das queimadas utilizadas 

tradicionalmente ao longo dos anos, para a limpeza dos pastos, presente em toda a Bacia 

hidrográfica. Hoje, a Bacia apresenta 80% de sua área com cobertura de pastagens 

degradadas. O tratamento do esgoto é quase uma exceção: na maioria das cidades (inclusive 

Governador Valadares), o esgoto é jogado in natura diretamente no rio: apenas 2,6% tratam 

100% o esgoto.  

Costa, cientista pesquisador da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri 

(UFVJM) e presidente da Câmara de Gestão de Cheias do Comitê de Cheias da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce, afirma que: 

O descarte do esgoto não tratado nas águas do Rio Doce é a principal causa da mortandade da 

fauna e flora aquática. Além disso, a poluição da água compromete a saúde da população. “A 

primeira questão é a ambiental. Em Valadares, o rio recebe tudo o que é produzido por mais de 

270 mil pessoas. Então, isso inclui matéria orgânica, elementos minerais e patógenos, que são 

vermes e coliformes fecais. Isso faz que haja proliferação muito grande de bactérias. Essas 

bactérias consomem o oxigênio dissolvido na água, dificultando a respiração do peixe, que tenta 

buscar o oxigênio na superfície. Este oxigênio é muito concentrado, e o peixe não consegue 

respirar esse ar. A gente sabe que sem respirar, qualquer animal acaba morrendo” (Costa, 2014). 

Nos últimos anos, tem ocorrido aumento expressivo de florações de cianobactérias em 

diversos locais e de outras substâncias. Governador Valadares, o maior município da Bacia do 

Rio Doce, encontra-se refém das cianobactérias que envenenam suas águas. Essas florações 

têm ocorrido com maior frequência desde o ano de 2007, transformando o rio numa 

imensidão de águas amargas e mal cheirosas, com as quais a população vem convivendo, 

ainda sem uma solução do poder público. De modo geral, os rios do País continuam a 
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registrar elevado nível de poluição, ano após ano4, com consequências indesejáveis para a 

efetivação de um desenvolvimento sustentável. 

No ano de 2007, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM analisou a qualidade das 

águas de superfície em Minas Gerais, especialmente as águas do Rio Doce, tendo como base 

as normas oficiais que medem a qualidade da água usada pela população conforme 

Deliberação Normativa Conjunta do Conselho de Política Ambiental COPAM/CERH-MG Nº 

1, de 05 de Maio de 2008 e pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA 357/05, de 2005 a 2007. De acordo com o Índice de Qualidade das Águas - IQA, a 

Bacia do Rio Doce foi a que mais piorou, segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM): caíram de 35% para 17% entre 2010 e 2011. A contaminação por tóxicos e metais 

pesados também cresceu. Os índices, médio e alto, subiram de 3% para 11%, 

respectivamente.5 

Considerando a série dos resultados no período de 1997 a 2007, para 32 estações de 

amostragem na Bacia, foram avaliados os parâmetros monitorados com relação ao percentual de 

amostras cujos valores ultrapassam em mais de 20% os limites das disposições legais. Em 

ordem decrescente, no período citado, as maiores violações desses limites legais, em 

decorrência da presença de diversos fatores nas águas no vale do Rio Doce, foram as seguintes: 

alumínio total, 97,3%; coliformes termotolerantes, 60,3%; fósforo total, 55,7%; coliformes 

totais, 53%; manganês total, 36,3%; fenóis totais. 21,2%; cor verdadeira, 19,8%; óleos e graxas, 

18%; ferro dissolvido, 15,4%, turbidez, 13,8%; cobre dissolvido, 12,8% (Porto & Porto, 2008). 

A precariedade dos serviços de coleta e tratamento de esgotos na Bacia do Doce está 

contaminando os cursos d’águas, gerando um grave passivo ambiental que compromete a 

qualidade de vida das gerações atuais e futuras. Um dos mais graves problemas do Rio Doce é 

a diminuição da vazão; hoje extensos bancos de areia são visíveis ao longo do seu curso. 

Dados da série histórica de vazões da estação da cidade de Colatina6, Espírito Santo, 

demonstram a situação das vazões anuais dessa bacia, possibilitando avaliar o comportamento 

da descarga líquida.  

A figura 2.4 registra a vazão do Rio Doce ao longo de décadas (1939/2001) revelando uma 

queda na média de vazões ao longo dos anos, com destaque para a década de 40 quando caiu 

de 1.260 para 928 m3/s nos anos 50 — uma redução de 332 m3/s. Os anos seguintes 

registraram mudanças menos significativas do que a dos anos 40. A ausência de matas ciliares 

                                                 
4 Fonte: http://www.drd.com.br/news.asp?id=50089398917067050941#ixzz2SueXjV9N 

5 Cf. Comitê da Bacia do Rio Doce, CBH-Doce, 2011. 
6 Caminhos de Geografia. REVISTA ON LINE: www.caminhosdegeografia.ig.ufu.br 
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agrava ainda mais os impactos morfológicos ao longo do rio (erosão de suas margens e 

mudança na topografia do fundo do leito), levam a esse e outros desequilíbrios ambientais. 

 

Fonte: BARBOSA, D.H.S.G, 2007 

Figura 2-4. Redução da vazão média do Rio Doce 1939-2001 

Os dados apontam a existência de uma redução gradual de vazão do Rio Doce com o destaque 

para alguns períodos particulares: 

 1940 a 1977: queda gradual dos picos de vazões anuais;  

 1966 a 1977: valores máximos não ultrapassam os 930 m3/s;   

 1978 a 1988: recuperação das vazões registrando valores anuais superiores a 900 m3/s nos 

primeiros 5 anos, seguido dos restantes de ligeira queda. 

 1990 a 2005: relativa recuperação das vazões marcadas por oscilações ente 1.330 m3/s e 

507 m3/s.  

Quadro 2-1. Média de vazões por década. Colatina, Espírito Santo 

DÉCADA  PERÍODOS 
VAZÃO  

(M3/S) 

 

 

DIFERENÇA COM A DÉCADA 

 ANTERIOR (M3/S) 

40  1941 - 1950 1260  - 

50  1951 - 1960 928  - 332 

60  1961 - 1970 870  - 59 

70  1971 - 1977 695  - 175 

80  1983 - 1990 504  - 191 

90  1991 - 2000 845  + 341 

2000  2001- 2005 931  + 86 

Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br – Org. André Luiz N. Coelho 

 

http://hidroweb.ana.gov.br/
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As características hidrológicas de um rio comandam a velocidade da corrente fluvial. Sua 

viabilidade pende de influências externas, tais como modificações ocorridas diretamente na 

calha fluvial (para controle de vazões ou para alterar a forma do canal) ou interferências 

indiretas, realizadas fora da área do canal fluvial e que repercutem nele (alterações nas 

descargas sólidas). O Rio Doce ainda é belo em muitos trechos (Figura 2-5). 

 

Fonte: http://portal.rebia.org.br/ 

Figura 2-5. Vista parcial do Rio Doce 

A correnteza parece forte, em alguns trechos. Em outros, o rio está assoreado, com baixa 

vazão. A Fonte: http://gazetaonline.globo.com/ 

Figura 2-6 mostra um trecho do Rio Doce na cidade de Colatina (ES) onde enormes bancos 

de areia avançam sobre seu leito. 

 

Fonte: http://gazetaonline.globo.com/ 

Figura 2-6. Trecho assoreado do Rio Doce. Foto: Ricardo Medeiros 

http://gazetaonline.globo.com/
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As modificações ambientais resultam de remoção da cobertura vegetal, práticas agrícolas 

degradantes, atividades mineradoras industriais, urbanização (Cunha, 2002, apud Coelho, 

2006). 

Em 30 de junho de 2015, durante a 21ª reunião ordinária do CBH-DOCE, realizada em 

Governador Valadares, foi abordada a grave situação da foz do rio: a baixa incidência de 

chuvas provocou alterações drásticas em Regência/ES, na região conhecida como “boca da 

barra”, onde o surgimento de vários bancos de areia impossibilitou o encontro das águas do 

rio com o mar, provocando o fechamento da foz do Rio Doce. Segundo a representante da 

Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos (CTGEC) do CBH-Doce, ambientalista 

Henrique Lobo (2015), esse fenômeno pode ocorrer em razão de dois fatores: ser uma questão 

natural, provocada pela maré ou pode estar ligada à ação do homem, tal como apontado por 

Cunha (2001/2002). 

A situação da Bacia deve ser acompanhada de perto pelos órgãos gestores e também pelo 

Comitê da Bacia, uma vez que o problema ambiental é um problema de educação e de gestão 

pública que pressupõe uma atuação conjunta do Estado com a sociedade civil, cabendo ao 

primeiro estimular ações sociais, atuando como elemento de apoio. Uma boa gestão exige 

competência e capacidade de colocar em prática as decisões tomadas. Em outras palavras, 

exige governança, que segundo o Banco Mundial, é o exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo, ou ainda a maneira pela qual o poder é exercido na 

administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando ao 

desenvolvimento", implicando sobre a capacidade dos governos de planejar, formular e 

implementar políticas e cumprir funções (World Bank, 1992, apud Buss et al, 2012). 

Para Santos (1997), a ideia de uma boa governança é um requisito fundamental para um 

desenvolvimento sustentado, que incorpora ao crescimento econômico equidade social e 

também direitos humanos (p. 340-341). 

A governança se dá num determinado território entendido como expressão legal e moral do 

Estado, refletido na conjunção do solo e do povo, enquanto a territorialidade é formada pelas 

relações sociais (existenciais e de produção) que se estabelecem no interior dos territórios. A 

territorialidade estaria associada a identidades (nacionais) específicas formadas pelas relações 

sociais que se estabelecem no interior dos territórios. Ao privilegiar as relações sociais, as 

redes, a cultura e o cotidiano, território é considerado natureza e sociedade (Fernandes, 2009). 
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“O lugar pode ser compreendido como uma construção social, fundamentado nas relações 

espaciais diretas, no cotidiano e na articulação entre a cooperação e o conflito” (Moreira & 

Hespanhol, 2011). É nesse sentido que o território será tomado como referência no presente 

estudo.  

2.3 GOVERNADOR VALADARES, UM TERRITÓRIO, MUITAS HISTÓRIAS 

Localizada na microrregião Rio Doce, leste do estado de Minas Gerais, e bem posicionada em 

relação às fontes produtoras de minérios e pedras semipreciosas, Governador Valadares 

possui uma história de ocupação e exploração que remonta ao século XVII, com a descoberta 

de ouro nos arredores de sua região. Durante longos anos, a presença dos ferozes índios 

botocudos, remanescentes da nação Tupi que ocupava as matas da região, deteve a chegada da 

chamada civilização. O Rio Doce era a conexão entre o sertão mineiro e o litoral, 

constituindo, assim, “uma porta para fora” (Siman, 1988). 

Inicialmente batizada Arraial de Porto de Dom Manuel em 1734, a pequena localidade ficou 

conhecida como Porto das Canoas (1888), localidade onde se realizavam trocas de 

mercadorias da região noroeste do Rio Doce com produtos industriais e sal, vindos do litoral. 

Posteriormente, recebeu outros nomes: Santo Antônio da Figueira (1888, Lei Provincial); 

Distrito de Santo Antônio do Bonsucesso (1889, Lei Estadual); Figueira (1923, Lei 843); 

Figueira do Rio Doce (1937, Decreto); Governador Valadares (1938, Decreto de 

Emancipação). Até o início do século XX, a região do Vale do Rio Doce permaneceu quase 

intacta. 

Um dia, Porto das Canoas acordou Vila da Figueira, acordando também todos os sonhos que 

tiveram na sua vida de aventuras os seus nômades, mascates, arrivistas, andarilhos, tropeiros e 

toda sorte de aventureiros que por sua vida haviam passado. Ela explodiu em realidades jamais 

sonhadas. Levas de imigrantes de todos os lados, chegando com seus braços fortes e cheios de 

esperanças para extrair da jovem vigorosa e bela tudo que ela pudesse dar. E tombaram as 

árvores em toras imensas de madeira, faiscaram de brilho as pedras preciosas e molharam de 

suor os braços dos operários (Diário do Rio Doce – Edição Especial, 1998). 

O processo inicial de extinção da mata ocorreu, de forma mais intensa, no Baixo Rio Doce, 

nas adjacências de Linhares até Colatina, com a utilização de técnicas rudimentares de 

derrubada de árvore com machado (Strauch, 1955). A devastação da floresta se deu de forma 
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mais rápida e intensa, na medida em que a estrada de ferro ia avançando em direção ao 

interior.  

A chegada da ferrovia Vitória a Minas em 15 de agosto de 1910 contribuiu para a 

consolidação da pequena Vila da Figueira, vitalizando as trocas comerciais. Atraídos pelas 

riquezas minerais e pela floresta quase intocada, imigrantes de outras regiões e até mesmo de 

outras nacionalidades exerceram importante papel no desenvolvimento das atividades 

comerciais e extrativistas.  

A EFVM foi o fator inicial de colonização, mas a partir dos anos de 1930 a indústria da 

madeira, a siderurgia, a extração e beneficiamento da mica, a abertura de rodovias, o 

saneamento e o combate as endemias foram aceleradores da ocupação para além da estreita 

faixa próxima do rio e ao leito da ferrovia. Os investimentos de capital favoreceram o 

adensamento demográfico e o espraiamento da frente pioneira. As estradas vicinais foram 

abertas pelas serrarias, siderúrgicas, mineradoras da mica e fazendeiros, ligando as propriedades 

e lugarejos às rodovias e estações ferroviárias; diversos povoados surgiram em torno desses 

empreendimentos capitalistas (Espindola & Abreu, 2010, p.24) 

Nas décadas de 20 e 30, o crescimento foi acelerado e as pastagens já ocupavam os espaços 

vazios da mata, incrementando a pecuária extensiva. “Nesta época os antigos habitantes 

Botocudos já estavam quase extintos, exceto poucos indivíduos remanescentes de alguns 

grupos, com destaque para o grupo Krenak, aldeado próximo à cidade de Resplendor” 

(Espíndola, 1998, p.153). Em poucas décadas, grande parte das matas nativas, incluído a 

ciliar, foram dando lugar a plantações de café e pastagens. A chegada de colonos através da 

ferrovia veio favorecer o desenvolvimento de pequenos aglomerados populacionais ao longo 

da estrada de ferro, que, com o passar do tempo, se transformaram em municípios. 

Grande parte da floresta que ainda existia, não duraria muito tempo, tendo em vista a 

introdução da siderurgia movida a carvão vegetal, seguida da instalação de serrarias. Segundo 

Espíndola (1998), 

O espetacular crescimento de Governador Valadares, deveu-se à fertilidade das terras 

desmatadas, para formação de pastagens de invernada e para agricultura, à maior facilidade de 

aquisição de propriedades e estabelecimento de posse e à presença de riquezas naturais de 

rápida exploração: a madeira de lei, a madeira para fabricação de compensado, para dormentes, 

para lenha e para carvão vegetal, a mica e as pedras preciosas e semi-preciosas (p.154). 
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A base econômica da antiga Figueira era construída pelo café e pela madeira, exportada sob a 

forma de tora, garantindo receita para a Estrada de Ferro Vitória a Minas, até os anos 

quarenta, quando o minério de ferro encontrado na região de Itabira passou a ser transportado 

até o porto de Vitória, no Espírito Santo. Nos anos quarenta, a população de Governador 

Valadares atingira 5.734 habitantes. Governador Valadares tornou-se um centro de 

abastecimento e consumo de produtos nacionais e importados, chegando a fazer parte do rol 

de cidades com maior índice de crescimento no país. Espíndola (2010) acrescenta que:  

A cidade se destacou rapidamente pelas funções que passou a assumir de centro de 

beneficiamento de produtos regionais: mica, pedras semipreciosas, madeiras, couros, cereais 

etc., bem como pelo papel de mercado consumidor e distribuidor dos produtos da região e, ao 

mesmo tempo, de fornecedor de produtos manufaturados nacionais e importados, por meio de 

diversificadas casas comerciais. A cidade cumpriu também uma terceira função, determinada 

pela sua localização, ao se tornar ponto intermediário e de apoio aos movimentos migratórios 

(p. 25). 

Nos anos de 1940 a 1960 ocorreu o grande boom da economia regional com a crescente 

exploração dos recursos naturais do subsolo, rico em mica e pedras semipreciosas, além da 

extração e beneficiamento da madeira que é exportada através da estrada de ferro. A cidade se 

torna polo de beneficiamento e distribuição de produtos regionais (mica, pedras 

semipreciosas, madeira, couros, cereais, gado etc.), enquanto centro de abastecimento e 

consumo, com distribuição de produtos nacionais e importados, além de um forte comércio de 

gado. A diversificada oferta de produtos era comercializada pelos valores médios dos preços 

semelhantes ao das capitais. A movimentação de negociantes e representantes de principais 

firmas comerciais do País era intensa, consolidando seu papel de entreposto comercial e polo 

regional.  

A indústria da madeira foi fator decisivo na formação regional e no processo de urbanização. As 

atividades de beneficiamento da madeira, cujo auge também se concentrou nos anos 1940 e 50, 

tiveram um papel central no crescimento da cidade, onde operavam 14 grandes serrarias e uma 

fábrica de compensados. A principal empresa foi a subsidiária da Siderúrgica Belgo Mineira 

Companhia Agropastoril Rio Doce (CAP), que instalou uma das mais modernas fábricas de 

compensados do país, a três quilômetros do centro (atual bairro Universitário).  Nos anos 1960 

as grandes serrarias foram encerrando suas atividades. A cultura da cana-de-açúcar também foi 

destaque nesta época. Controlada pela subsidiária da Siderúrgica Belgo-Mineira, a Companhia 
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Açucareira do Rio Doce (CARDO) foi fechada em meados dos anos 1970 pela dificuldade de se 

obter matéria-prima em quantidade necessária, desaparecendo os canaviais (Espíndola, 2015). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos literalmente ‘descobriram’ Governador 

Valadares. Aqui chegaram acompanhados de ‘comerciantes das guerras’ em busca de mica e 

berilo. Dezenas de oficinas beneficiadoras de mica empregaram centenas de homens e 

mulheres no trabalho de seleção e corte da mica. Naquela oportunidade, Governador 

Valadares “tornou-se um dos maiores centros mundiais de exportação, beneficiamento e 

comercialização de mica” (Plano Diretor de GV, 1991).  

Entre os anos de 1943 e 1944, a rodovia Rio Bahia (Br 116) chega até o município de 

Governador Valadares, ligando esta região ao sudeste e ao nordeste. Em 1945 é inaugurada a 

Companhia Agro Pastoril – Rio Doce, indústria de madeira compensada subsidiária da Belgo 

Mineira, visando aproveitar parte da madeira mais nobre de suas terras que não era 

transformada em carvão. Nessa oportunidade, Governador Valadares tornou-se polo de 

beneficiamento da madeira7. 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro 

Figura 2-7. Início do funcionamento Cia. Agro-Pastoril. 12.10.1946 

No ano de 1948, instalou-se a Companhia Açucareira Rio Doce (CARDO), um 

empreendimento mantido pela Companhia Belgo Mineira com o objetivo de produzir açúcar e 

álcool a partir do cultivo da cana, para o consumo interno e a exportação. A CARDO chegou 

                                                 
7Nos anos cinquenta, existiam 14 serrarias na cidade de governador Valadares. Prefeitura Municipal de Governador Valadares. In: 
http://www.valadares.mg.gov.br/current/portal/historia_de_governador_valadares 
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a produzir 600 sacos de açúcar e dez mil litros de álcool, por dia, tornando-se uma importante 

referência na história da economia de Governador Valadares. A companhia foi desativada por 

volta de 1978. 

 

Fonte: www.google.com 

Figura 2-8. Prédio onde funcionou a CARDO 

A construção da rodovia Rio-Bahia ativou o processo de urbanização e a diversificação do 

comércio local. Além de atrair os imigrantes que abandonavam o campo no próprio Vale do 

Rio Doce, a cidade passou a funcionar como “corredor migratório” para baianos e nordestinos 

que vinham ‘tentar a sorte’ em São Paulo. A cultura do café e a extração da madeira, produtos 

regionais tais como pedras semipreciosas, couros, cereais, etc., destinados em grande parte à 

exportação vão assumindo importância econômica e prenunciam um novo tempo e espaço, 

mais dinâmicos, se comparados aos das tropas e das canoas. Nas décadas de 40 e 50, 

Governador Valadares foi a cidade que mais cresceu no país, sendo por todos conhecida como 

“Princesa do Vale". 

A queda na demanda mundial da mica e o esgotamento das reservas de madeira levaram à 

desaceleração e estagnação econômicas a partir da década de sessenta. O processo contínuo e 

sistemático de desmatamento levou à exploração de pastagens, com a introdução da prática da 

pecuária extensiva. Essa atividade não foi capaz de absorver a mão-de-obra excedente oriunda 

do esgotamento do ciclo extrativista. A tendência do capital foi migrar para outras regiões, 

induzindo a população a buscar novas fronteiras agrícolas ou centros industriais em expansão. 

A região converteu-se, gradativamente, em reservatório de mão-de-obra industrial e 
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doméstica. A partir dos anos 60, a região perdeu representatividade no contexto estadual e 

participação relativa no PIB estadual. Enquanto o estado de Minas Gerais apresentava taxas 

de crescimento econômico superiores a 10% a.a. a região Rio Doce era marcada por índices 

negativos de crescimento. 

Ao final dos anos sessenta, a região converteu-se, gradativamente, em reservatório de mão-de-

obra industrial e mão-de-obra doméstica. Entre os anos de 1960 e 1980 a participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) mineiro caiu de 7,2% para 5,7%. Nessa oportunidade, Governador 

Valadares e região já eram considerados zonas-problemas de Minas Gerais, com bolsões 

evidentes de pobreza e tensão social (Costa, 1991). 

A partir da década de setenta, o município de Governador Valadares apresentou taxas 

decrescentes de crescimento populacional: 3,2% no período de 1970/80; 1,7% no período de 

1980 a 1991 e 0,5% no período de 1991 a 1996.8 Governador Valadares não consegue mais 

atrair população de outras localidades, nem consegue manter em seu território os incrementos 

do próprio crescimento vegetativo.9 

Os anos oitenta e metade da década de noventa foram cenários de forte instabilidade 

econômica e inflação alta no Brasil. Governador Valadares não conseguiu mais atrair 

população de outras localidades, nem mesmo manter em seu território os incrementos do 

próprio crescimento vegetativo (Sebrae Minas, 1999). O insucesso dos diferentes planos de 

combate à inflação levou muitos negócios à falência.  

Com a desaceleração econômica e a falta de oportunidade de trabalho, alguns jovens 

escolheram ir trabalhar nos Estados Unidos, na busca de uma alternativa para construir um 

futuro melhor para si mesmo e sua família. Nessa oportunidade, o padrão migratório se tornou 

uma alternativa para os valadarenses que não conseguiam emprego na cidade, que já vivia um 

processo de declínio econômico.  

Esse ciclo migratório foi sustentado por décadas, e ampliado de forma significativa com a 

colaboração de redes sociais formadas por parentes e amigos, que contribuiam com 

informações sobre oportunidades de emprego e moradia, dando sustentação e apoio aos 

imigrantes no local de destino. 

A dinâmica migratória de valadarenses para países estrangeiros ocorreu a partir dos anos 

sessenta, com intensificação do fluxo no período de 1980 a 1994, quando 78% das pessoas 

                                                 
8 IBGE. Censos Demográficos: 1970, 1980, 1991 & Contagem da População. Minas Gerais: 1996. 
9 Diagnóstico Municipal. Governador Valadares. Belo Horizonte: SEBRAE - Minas, 1999. 
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tiveram sua primeira experiência migratória internacional. No Brasil, este período foi 

fortemente marcado por crises, recessão econômica, desemprego, inflação e forte desencanto 

dos brasileiros com o país e o governo. O insucesso de políticas voltadas para o combate à 

inflação atingiu a todos, gerando um clima de insegurança com relação ao futuro, estimulando 

a emigração para outros países. 

Em investigação realizada na cidade de Governador Valadares, Soares (1995) constatou que 

27.210 valadarenses tiveram sua primeira experiência migratória para países estrangeiros no 

período de 1960 a 1994. Desse total, 82% foram para os Estados Unidos.  

As datas de quando ocorreu a primeira emigração se encontram registradas na figura 2-9, 

abaixo. 

 

Fonte: Soares, 1995. 

Figura 2-9. Distribuição dos emigrantes valadarenses de acordo com o período em que se deu a primeira 

experiência migratória para países estrangeiros 

De acordo com Martes & Soares (2006), no ano de 2004, o destino final do dinheiro remetido 

pelos emigrantes se concentrou, especialmente, nas cidades de Governador Valadares (14%), 

seguida de Ipatinga (5%), São Paulo (4%), Goiânia (4%), Vitória e Belo Horizonte (3%). Esse 

fato é significativo, levando em consideração o alto grau de dispersão da distribuição de 

remessas no território brasileiro. Receber um percentual tão significativo demonstra o 

importante papel que o dólar representou na economia de Governador Valadares, produzindo 

um efeito positivo na economia, bem como na qualidade de vida das famílias que se 

beneficiaram dos valores enviados.  
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Os ganhos auferidos pelos brasileiros trabalhando em outros países favoreceram o envio de 

remessas monetárias significativas que, no caso específico de Governador Valadares, 

contribuiram para manter a dinâmica da economia, embora tenham causado inflação em 

alguns setores da economia local e uma dependência contínua em relação à entrada desses 

dólares, especialmente no que se refere ao mercado imobiliário e da construção civil (Martes 

& Soares, 2006, p. 50).  

No auge do movimento migratório (1985 a 1996), o PIB do município apresentou crescimento 

constante em relação ao Estado, a macrorregião região Rio Doce e a microrregião de 

Governador Valadares. Nessa oportunidade, o PIB industrial de Governador Valadares 

registrou crescimento médio de 6,1% a.a., superior ao do Estado, cuja média foi de 3,2%.  

Segundo Soares (1995), existem evidências de que este crescimento se deva ao boom da 

construção civil que ocorreu em Governador Valadares, gerado pela poupança enviada do 

exterior pelos emigrantes valadarenses. Corrobora com essa conclusão o fato de que no 

mesmo período não houve alteração significativa na estrutura produtiva enquanto surgiam 

várias construções e até mesmo novos bairros como resultado de investimentos de emigrantes. 

O quadro abaixo mostra que o envio de dinheiro foi crescente até o ano de 2007, quando teve 

início a crise americana: 

Quadro 2-2. Fluxos de remessas enviadas por brasileiros residentes em outros países (US$) 

ANO BRASIL 

2001 2,6 bilhões 

2002 4,6 bilhões 

2003 5,2 bilhões 

2004 5,6 bilhões 

2005 6,4 bilhões 

2006 7,4 bilhões 

2007 7,4 bilhões 

2008 4,2 bilhões 

2009 3,0 bilhões (*) 

2010 4,0 bilhões (*) 

2011 2,0 bilhões 

2012 1,9 bilhão 

(*) Dados estimados. 

Fonte: Inter-American Development Bank, 2012 

 

Vale ressaltar que, de um modo geral, as remessas monetárias raramente são usadas com o 

propósito produtivo, o que se deve, em larga medida, à inexistência de ambiente propício para 

esse tipo de investimento em Governador Valadares. Na verdade, se o país de origem não 
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oferece ambiente social, econômico e institucional favorável para que o emigrante invista seu 

capital produtivamente, parece ser irreal esperar que as remessas possam por si mesmas, 

promover a redução da pobreza e promover o desenvolvimento local. 

Da longa experiência migratória de valadarenses para os Estados Unidos nasceram laços 

oficiais ligando Governador Valadares a cidades americanas que contam, notadamente, com a 

presença de emigrantes valadarenses. São denominadas “cidades-irmãs” de Governador 

Valadares as localidades de Framingham e Everett (Massachusetts) e Newark (New Jersey). 

Esse projeto representa uma iniciativa do Núcleo das Relações Internacionais que busca a 

integração entre cidades brasileiras e estrangeiras, firmada através de convênios de 

cooperação. O objetivo maior é o de assegurar a manutenção da paz entre os povos, baseada 

nos valores: fraternidade, felicidade, amizade e respeito recíproco entre nações e 

comunidades. 

O ciclo migratório foi interrompido com a crise mundial que teve início com a ‘bolha 

imobiliária’ nos Estados Unidos no final da década de noventa, reduzindo as oportunidades de 

trabalho na América, desacelerando o processo migratório e, em consequência, as remessas de 

dólares para a cidade. Quando os empregos no país passaram a ser disputados com os 

moradores locais, muitos retornaram, reduzindo, em consequência, o fluxo de dólares que 

havia sustentado, por décadas, a economia da cidade e da região.  

O século XXI encontra a cidade num grave processo de estagnação. A economia baseada no 

comércio e na prestação de serviços, sem dinamismo, não consegue mudar o perfil da cidade. 

A outrora “’Princesa do Vale” é, agora, um território sem identidade, sem dinâmica própria 

tem como maior desafio recuperar sua economia, para que alcance desenvolvimento de forma 

sustentável. Perdeu posição relativa no contexto estadual, saindo da 11ª posição no ranking 

estadual no ano de 2000 para o 18º em 2012.  

Para melhor compreender o sentimento que permeia a vida dos cidadãos que moram em 

Governador Valadares e a percepção social em relação ao meio ambiente onde vivem, foram 

realizadas duas investigações: com alunos e professores de instituições públicas e privadas e 

com cidadãos que moram em Governador Valadares. A metodologia do trabalho é descrita no 

capítulo que se segue. 
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3. METODOLOGIA 

 

 



30 

 



 

31 

 

A pesquisa é uma atividade usual na investigação de questões teóricas ou práticas, através do 

emprego do método científico. O método se caracteriza pela escolha de procedimentos 

sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada situação sob estudo. Sua escolha 

deve se basear em dois critérios: a natureza do objetivo ao qual se aplica, e o objetivo do 

estudo (Fachin, 2001). 

O pesquisador interessado em empregar essa estratégia metodológica deverá utilizar seu 

referencial teórico não como um conjunto de proposições inquestionáveis, mas sim como o 

ponto de partida para o desenvolvimento de novas idéias no decorrer de seu trabalho. Nesse 

sentido, deverá manter-se constantemente atento a dimensões adicionais de seu objeto que 

poderão se mostrar relevantes após o início da pesquisa (Peres & Santos, 2005, p. 115). 

3.1 OBJETIVOS 

Os objetivos movem e orientam as ações dos indivíduos: significa o fim que se deseja atingir. 

É também um propósito ou algo que se quer atingir de uma forma específica. Os objetivos 

expressam expectativas futuras e se dividem em duas categorias: objetivos gerais (amplos, 

abrangentes e observáveis no longo prazo) e objetivos específicos (são mais concretos e 

explícitos e detalhados).  

Constituem objetivos do presente trabalho: 

a) Objetivo Geral:  

Contribuir com uma visão de Gestão Integrada do Território – GIT  para o desenvolvimento 

sustentável de Governador Valadares. 

b) Objetivos específicos: 

 Analisar o percurso histórico do território de Governador Valadares, a construção de sua 

territorialidade e as tentativas para superar o processo de estagnação econômica e social; 

 Avaliar o conhecimento, a percepção social, os valores culturais, padrões de 

comportamento e atitudes que alunos e professores de escolas públicas e privadas, do 

ensino médio, têm em relação ao rio que banha a cidade e o meio ambiente que os cercam; 

 Caracterizar os olhares dos diferentes atores sociais e stakholders em relação à cidade que 

temos (presente) e a cidade que queremos ter (futuro); 
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 Montar uma matriz SWOT com os resultados do pré-diagnóstico;  

 Mostrar a importância da integração e complementaridade entre agendas institucionais do 

poder público e da sociedade civil organizada; 

 Propor a construção de um Plano de Gestão Integrada para o Território de Governador 

Valadares, tendo como referência a metodologia GIT. 

 Possibilitar que o novo modelo de gestão proposto seja replicado em outras cidades da 

Bacia do Rio Doce.  

O método escolhido para a investigação científica foi o Estudo de Caso, que envolve coleta de 

dados, visitas a campo e a orientação por meio de uma base teórica prévia, o que possibilita 

abordagens quantitativas e qualitativas da pesquisa (Yin, 2001). Ao observar, registrar, 

analisar e correlacionar fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, procuram-se 

descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e características (Cervo & Bervian, 2007). Trata-se de uma forma de se fazer 

pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real, em situações em que 

as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidos. É um método 

que envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Em suas diferentes formas, a pesquisa 

descritiva trabalha com dados colhidos da própria realidade, através de observação, entrevista, 

questionários ou formulários, mostrando-se um modelo eficaz para a presente proposta de 

trabalho.  

Goode & Hatt (1969) afirmam que o Método do Estudo de Caso "não é uma técnica 

específica (...) mas sim um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do 

objeto social estudado" (p. 422). Para Tull & Hawkins (1976) "um estudo de caso refere-se a 

uma análise intensiva de uma situação particular" (p 323), enquanto Bonoma (1985), coloca 

que "é uma descrição de uma situação gerencial" (p. 203). Mas, é Yin (1989) que melhor 

resume esse conceito ao afirmar que "o estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira 

entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas" (p. 23). Essa "definição mais técnica" dada por Yin leva a compreender e 

distinguir o método do estudo de caso de outras estratégias de pesquisa tais como o método 

histórico e a entrevista em profundidade, o método experimental e o survey. 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ADOTADOS 

a) Investigação bibliográfica e documental  

Seleção e leitura de material sobre a formação socioeconômica de Governador Valadares 

(artigos e livros publicados), revisão bibliográfica sobre os conceitos de Território, Gestão 

Integrada do Território (GIT), Governança, Percepção Social, Sustentabilidade; Estatísticas 

oficiais da região e do município. A história da formação socioeconômica da cidade, projetos 

(em GIT) realizados em outros territórios, enquanto referências orientativas. 

b) Investigação de campo I  

A forma como o homem percebe e se relaciona com o meio ambiente é orientada por fatores 

objetivos e subjetivos, próprios de sua participação em diferentes sociedades e grupos 

culturais. O indivíduo reage e responde diferentemente frente às ações sobre o meio em que 

vive, em função das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 

um. Nesse sentido, identificar a percepção social do fenômeno de degradação hídrica do rio 

nos leva a compreender a interrelação entre o homem e o ambiente, suas expectativas, 

anseios, satisfações, julgamentos e condutas (Rosa & Silva, 2002; Fernandes. & Pelissari 

2003). 

A presente investigação teve por finalidade compreender a representação e as ações de 

responsabilidade ambiental e social que alunos e professores de escolas públicas e privadas de 

ensino médio na cidade de Governador Valadares têm em relação à água (Rio Doce) e o meio 

ambiente, e constitui uma das etapas do presente trabalho. O principal objetivo foi o de 

avaliar o conhecimento ambiental e o nível de conscientização de professores e de estudantes 

que frequentam diariamente uma instituição educacional que, em tese, deve primar pela 

preparação integral do jovem para exercer, de forma ética, sua cidadania.  

O instrumento de coleta de dados foi o questionário (Anexo A), aplicado a todos os alunos 

presentes na sala de aula, pelos seus professores. Toda a equipe de docentes que trabalham 

com alunos do ensino médio também respondeu a um questionário específico (Anexo B). É 

importante registrar que antes de proceder à investigação, visitei todos os estabelecimentos 

escolhidos, conversei com a direção, com orientadores pedagógicos e os professores, 

buscando nivelar os procedimentos que iriam ser adotados, prevenindo a ocorrência de algum 

tipo de viéz que pudesse prejudicar os resultados. A aplicação dos questionários foi precedida 

de um pré-teste.  
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Amostra é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é 

um subconjunto do universo (Marconi & Lakatos, 2002). Sua definição é necessária uma vez 

que é praticamente impossível colher informações de um grupo grande de pessoas. A opção 

viável é investigar uma parte da população (amostra) que seja mais proximamente 

representativa desse universo. No caso da investigação de campo I, a amostragem foi 

intencional, definida em função do tamanho e representatividade das escolas de nível médio 

existentes na cidade, sendo duas (uma pública e uma privada)  localizadas na Ilha dos Araújos 

e outras duas, com o mesmo perfil, que funcionam no centro da cidade, totalizando 326 

alunos (21% do universo). Da amostra, 56,7% estudam em escolas públicas e 43,3% em 

escolas privadas. Os professores que participaram da investigação representam 36,8% do 

universo de docentes do ensino médio. 

Como instrumento de coleta de dados, foi elaborado um questionário com 28 questões, sendo 

vinte e quatro fechadas e quatro questões abertas, objetivando levar os entrevistados a refletir 

sobre atitudes, conceitos e interesses por assuntos relacionados ao Rio Doce. A Idade média 

dos alunos que participaram da investigação é de 16,8 anos.  

Aspectos abordados: 

 Caracterização dos entrevistados (alunos e professores do ensino médio): idade, tipo de 

instituição (pública ou privada) e localidade (bairro Ilha dos Araújos e centro da cidade) 

onde estudam; local de nascimento e residência. 

 Cognição: conceito de meio ambiente; Rio Doce: história, estados e número de cidades 

que percorre; classificação quanto ao nível de poluição atual; descarte de 100% do esgoto 

in natura no Rio Doce; destino do lixo recolhido em Governador Valadares; existência de 

ONGs em Governador Valadares voltadas para a defesa/conservação do meio ambiente; 

 Percepção: como veem o Rio Doce (imagem); interesse por assuntos relacionados ao rio; 

frequência com que o tema é abordado em sala de aula; importância do Rio Doce para a 

cidade de Governador Valadares; qualidade da água e saúde da população; qualidade de 

vida em Governador Valadares. 

 Atitudes/Cidadania: reconhecimento e responsabilidade pelos danos causados ao Rio 

Doce e mudança de comportamento; atitude diante de pessoas descartando lixo e/ou 

outros resíduos sólidos no rio; sugestões para manter e respeitar o meio ambiente; 

providências necessárias para resolver os problemas ambientais; interesse em participar de 

projetos com o objetivo de melhorar aspectos ambientais do Rio Doce. 

As questões objetivas receberam tratamento estatístico com padrão de contagem e aplicação 
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de percentuais, apresentados sob a forma de quadros. Nas questões objetivas que 

comportavam mais de uma resposta, foi utilizado o método contagem/pontuação por 

incidência, constando nos quadros o número de vezes que a mesma alternativa foi assinalada. 

Para as questões discursivas, foram utilizadas planilhas onde conceitos-chave e palavras-

chave foram analisados conforme a incidência registrada. Questões, com o mesmo objetivo, 

foram elaboradas para atender aos dois grupos pesquisados: professores e alunos. 

c) Investigação de campo II 

A presente investigação buscou registrar a opinião de grupos da população: líderes e 

formadores de opinião que, por pressuposto, têm a propriedade de influenciar a opinião dos 

demais. A amostra foi não probabilística intencional, em que o pesquisador investiga aqueles 

que no seu entender, pela função desempenhada, cargo ocupado, prestígio social, exercem as 

funções de líderes na comunidade. São chamados stakeholders10 e estão localizados em 

diferentes segmentos territoriais urbanos.  

A coleta de dados buscou obter informações, registrar crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas e situações vivenciadas, além de buscar medir a intensidade de 

determinadas variáveis, através de um questionário com questões fechadas (objetivas) e 

abertas (subjetivas).  

O questionário foi elaborado objetivando construir um diagnóstico da cidade que temos e da 

cidade que queremos ter no futuro, na percepção dos entrevistados. As questões abertas 

admitem respostas livres e permitem avaliar o nível de satisfação dos moradores da cidade em 

relação aos serviços básicos oferecidos e sua relação com a qualidade de vida dos habitantes e 

sua relação com o modelo de desenvolvimento existente. Nas questões fechadas, o 

entrevistado que deve assinalar a resposta que mais se ajusta às suas características, idéias ou 

sentimentos.  

As questões objetivas foram avaliadas através dos conceitos: inexiste; ruim; regular; bom e 

ótimo e se referem a: oferta de serviços nas áreas da saúde, educação, cultura e lazer; 

qualidade do comércio local; infraestrutura urbana; acessibilidade, mobilidade e segurança no 

trânsito; transporte público; geração de emprego e renda; cuidados ambientais; padrões de 

comportamento em relação à preservação do meio ambiente - da população, dos órgãos 

públicos e da gestão municipal; qualidade da água do Rio Doce; participação da sociedade no 

acompanhamento das leis e da gestão pública; continuidade das políticas municipais; 

transparência da gestão pública; condições e qualidade de vida em Governador Valadares.  

                                                 
10Stakeholders - Expressão tomada no sentido de parte interessada ou interveniente. 
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A amostra foi intencional. A seleção foi baseada no conhecimento sobre a população e o 

segmento do estudo: representações e lideranças institucionais (públicas e privadas).  

A Figura 3-1 apresenta o mapa da cidade e o local de residência dos entrevistados. 

 
Local da residência dos entrevistados. Elaboração própria 

Figura 3-1. O mapa da cidade de Governador Valadares – PMGV 

Perfil da amostra: 

 72% são do sexo masculino; 

 39% nasceram em Governador Valadares; 

 79% residem na cidade há mais de 20 anos; 

 14% possuem curso superior incompleto; 

 24% possuem curso superior completo; 
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 35% têm curso de pós-graduação lato sensu; 

 16% têm curso de pós-graduação stricto sensu; 

 69% participam de algum tipo de associação representativa na comunidade; 

 85% residem em 30 diferentes bairros; 

 15% moram no centro da cidade. 

O Quadro 3-1 registra o nome dos bairros e o número de pessoas entrevistadas nessas 

localidades. Tendo como referência dados do IBGE, esses bairros concentravam em 2010 

uma população de 130.647 moradores, o que corresponderia a 49,5% dos habitantes da 

cidade. 

De acordo com o setor de Cadastro da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, 

a cidade de Governador Valadares possuía 198 bairros cadastrados em março de 2015.  

Quadro 3-1. População dos bairros e número de entrevistados 

BAIRRO POPULAÇÃO  ENTREVISTADOS 

Área central 11.152 14 

Altinópolis 12.788 2 

Belvedere 91 2 

Braúnas 385 4 

Carapina 7.235 2 

Cidade Jardim 108 1 

Cidade Nova 139 3 

Elvamar 1.209 1 

Esperança 2.435 2 

Esplanada 1.193 6 

Esplanadinha 1.669 1 

Figueira do Rio Doce 2.000 1 

Grã Duquesa 9.704 12 

Ilha dos Araújos 7.659 12 

Jardim Pérola 5.270 1 

Lourdes 9.744 3 

Maria Eugênia 2.446 2 

Morada do Vale 2.902 4 

Nossa Sra. das Graças 3.922 4 

Santa Efigênia 768 1 

Santa Rita 19.687 5 

Santo Agostinho 664 1 

Santos Dumont 1.008 1 

São Pedro 5.057 3 

SIR 5.017 2 

Universitário 1.589 1 

Vale Verde 1.674 1 

Vila Isa 6.355 1 

Vila Mariana 3.398 1 

Vila Rica 3.379 1 

TOTAL 130.647 95 

Fonte: Elaboração própria, com base no Censo 2010, IBGE. 
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Uma via eletrônica do instrumento de coleta de dados foi encaminhada a 128 pessoas, 

acompanhado de uma carta de apresentação do projeto e um link11 para ser acessado e 

registradas as respostas (Anexos C e D). Trinta outros questionários foram aplicados 

pessoalmente, considerando que não possuía seu endereço eletrônico. Obteve-se o retorno de 

65, dos 128 questionários enviados por e-mail, totalizando 95 pessoas.  

As variáveis analisadas foram obedecendo as categorias: a) quantitativas - quando apresentam 

valores numéricos ou características que podem ser medidas em uma escala quantitativa; b) 

qualitativas, ou categóricas: são as que representam uma classificação dos indivíduos. Embora 

apresentem distinções menos rígidas, as variáveis qualitativas podem ser nominais (quando 

não existe ordenação dentre as categorias) ou ordinais (quando existe uma ordenação).  

Constam do perfil dos entrevistados as seguintes variáveis quantitativas: sexo, idade, 

escolaridade, atividade profissional, local de moradia, representatividade social (cargo ou 

liderança social). As variáveis qualitativas ordinais objetivam avaliar a percepção dos 

cidadãos quanto à oferta dos serviços públicos (saúde, educação, cultura e lazer, 

infraestrutura, qualidade, acessibilidade e mobilidade urbana, transporte público e segurança 

no trânsito); economia (qualidade do comércio local; geração de emprego e renda); cuidados 

ambientais (preservação do meio ambiente e do Rio Doce, tratamento de esgoto, lixo); 

cidadania (acompanhamento e participação da comunidade nas ações públicas que dizem 

respeito aos cidadãos, transparência da gestão pública); qualidade e condições de vida na 

cidade. Essas questões foram analisadas e traduzidas em gráficos e quadros. As questões 

abertas buscaram identificar na cidade que temos: desafios presentes e transformações 

necessárias; participação da sociedade civil; papel das lideranças institucionais; o que pensam 

sobre a cidade, no presente. Completam as informações, a visão dos entrevistados e suas 

expectativas em relação à cidade que queremos ter no futuro. 

d) Elaboração de uma Matriz SWOT12 

A Matriz SWOT retrata os dados colhidos na investigação II: problemas a resolver (fraquezas 

e ameaças) e dilemas a superar. A identificação de forças e oportunidades poderá contribuir 

para potencializar novas dinâmicas de governança, de forma consciente e participativa.  

O capítulo quatro, que se segue, apresenta dados oficiais que retratam a cidade de Governador 

Valadares. 

                                                 
11http://goo.gl/forms/xrIayVDDpi 

12A matriz SWOT é uma ferramenta de gestão amplamente utilizada nas empresas para a definição da estratégia. SWOT significa Forças (S: 

Strengths), Fraquezas (W: Weaknesses), Oportunidades (O: Oppportunities) e Ameaças (T:Threats). Pela sua simplicidade, foi utilizada 
também em organizações sem fins lucrativos e alguns países. 
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4. A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES: 
VERSÃO OFICIAL 
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Situada no Leste do Estado de Minas Gerais e localizada na mesorregião Rio Doce, 

Governador Valadares foi fundada no ano de 1938. A Princesa do Vale, como também era 

conhecida, conta atualmente com uma população aproximada de 276.995 habitantes (IBGE, 

2014). Com relevo predominantemente ondulado e área de unidade territorial de 2.342,319 

km2, o município de Governador Valadares é um polo regional com grande vocação logística, 

distante 324 km da capital do Estado. A Microrregião13 de Governador Valadares possui em 

torno de 412 mil habitantes, sendo que 63% desse conglomerado residem na cidade de 

Governador Valadares, distribuídos em 198 bairros.14 A cidade é polo regional do 

desenvolvimento de uma região da qual fazem parte 25 municípios15 (IBGE, 2007). 

O município possui 12 (doze) distritos, além da sede: Alto Santa Helena, Baguari, 

Brejaubinha, Chonin, Chonin de Baixo, Derribadinha, Vila Nova Floresta, Goiabal, Penha do 

Cassiano, Santo Antônio do Pontal, São José do Itapinoã e São Vítor, sendo este último, o 

maior em questão de território.  

O mapa da figura 4-1 retrata o território de Governador Valadares e seus distritos. Desse total, 

153,8 km² fazem parte da área urbana. Estrategicamente situada, possui comunicação direta 

com o Norte-Sul do país, por seu sistema aero-rodo-ferroviário. Dispõe, também, de uma rede 

local de comunicações composta por jornais, emissoras de rádio e TV.   

                                                 
13 Por Microrregião entende-se um agrupamento de municípios limítrofes. Essa forma de territorialização visa integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.  

14 Cf. Setor de Cadastro da– Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, em abril de 2015. 
15Municípios da Microrregião Rio Doce: Alpercata, Campanário, Capitão Andrade, Coroaci, Divino das Laranjeiras, Engenheiro Caldas, 

Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Galileia, Governador Valadares, Itambacuri, Itanhomi, Jampruca, Marilac, Mathias Lobato, 

NacipRaydan, Nova Módica, Pescador, São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São José da Safira, São José do Divino, Sobrália, 
Tumiritinga e Virgolândia. 
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Fonte: www.google.com.br 

Figura 4-1. Bacia do Rio Doce no município de Governador Valadares 

Os grandes referenciais geográficos da cidade são o rio, às margens do qual nasceu a cidade, e 

o pico do Ibituruna, com 1.123 metros de altitude, apresentado na Figura 4-2. O mapa registra 

o Rio Doce (cor azul) e a Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM, da Companhia Vale 

(tracejado cor cinza) que acompanha o trajeto do rio em direção à sua foz, no Estado do 

Espírito Santo. 

Em sua economia destacam-se os setores: agropecuário, automotivo, confecções, pedras 

preciosas, movelaria e prestação de serviços. O comércio tornou-se a principal atividade 

econômica, atendendo a cidade e região. 

O Ibituruna é tombado pelo patrimônio histórico e reconhecido pela UNESCO como Área de 

Proteção Ambiental, com 6.243 hectares, permitindo a coexistência de atividades econômicas 

e habitacionais que não prejudiquem o meio ambiente.  
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Foto: www.skyscrapercity.com 

Figura 4-2.Vista parcial da cidade de Governador Valadares tendo, ao fundo, o pico do Ibituruna 

As elevações montanhosas que cercam o município são formadas por rochas cristalinas, ricas 

em minerais, do grupo de micas, silicatos de alumínio e metais alcalinos, às quais, 

frequentemente se associam magnésio e ferro. Do solo da região são exploradas grande 

quantidade de pedras semipreciosas e preciosas tais como turmalinas, águas marinhas, cristais 

de quartzo, granada, crisoberilos e outras, que são exportadas para o exterior gerando 

empregos e divisas para a cidade.  

 
Fonte: Mineralogical Association of Canada. 

Figura 4-3. Amostra de pedras preciosas 
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Graças ao Pico do Ibituruna, a cidade é conhecida como a "Plataforma Mundial do Voo 

Livre" e recebe todo ano centenas de pessoas vindas de diversas partes do mundo para a 

prática do Voo Livre com asa-delta e paraglider. As condições térmicas do seu clima, com 

predominância do sol na maior parte do ano, colocam a cidade como ponto obrigatório de 

quem quer realizar voos, em grandes distâncias e com alto grau de aventura (Figura 4-4). 

 

Fontes: www.opicodoibituruna.blogspot.com e www.instagram.kusu.com. 

Figura 4-4. Asa Delta, esporte praticado no pico do Ibituruna 

O perfil da cidade que temos é apresentado a partir de dados oficiais colhidos em fontes e 

instituições públicas: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fundação João 

Pinheiro (FJP); Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA); Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Prefeitura Municipal de Governador Valadares e 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e sites oficiais. 

Quadro4-1. Características da cidade 

Bioma Mata Atlântica 

Área de unidade territorial 2.342,319 km² 

População (Censo 2010)  263.689 habitantes 

População Estimada (IBGE, 2014) 276.995 habitantes 

Densidade demográfica 111,83 hab/km² 

Criação do distrito 06. 11. 1882 

Criação do município 31.12.1937 

Instalação do município 30.01.1938 

Mesorregião Vale do Rio Doce 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil  (2013) — uma plataforma de 

consulta ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) — de 5.565 municípios 

brasileiros, Governador Valadares é a 1.107ª cidade do país e a 96ª do estado de Minas Gerais no 
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ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). O estudo levou em 

consideração os dados referentes à longevidade, educação e renda da população apurados no Censo 

(IBGE,2010). De acordo com os cálculos, Governador Valadares alcançou um índice de 0,727 da 

maior faixa de desenvolvimento humano que se coloca a partir de 0,8. O Índice de 

Desenvolvimento Humano é um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento.16 

O município tem avançado em relação ao desempenho desse indicador. Em 1991, primeiro ano de 

apuração dos dados, Governador Valadares obteve um índice de 0,508, considerado baixo. Já em 

2000, saltou para a faixa de médio desenvolvimento, com índice 0,635. Vale ressaltar que, segundo 

o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), houve uma mudança da metodologia do 

estudo, com a inclusão de subíndices e indicadores, especialmente na área de educação, com o 

recálculo retroativo dos anos anteriores, tornando impossível traçar um comparativo no ranking 

entre os municípios. 

A figura 4.5 retrata a evolução do IDMH de Governador Valadares, considerado importante 

indicador para se medir a qualidade de vida de uma população. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-5. Evolução do IDMH de Governador Valadares 

 

Entre 2000 e 2010,o IDHM passou de 0,635 em 2000 para 0,727 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 14,49%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o 

IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 74,79% entre os 

                                                 
16Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o 

IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento 
humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o 

melhor lugar no mundo para se viver". Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos muitos aspectos do 

desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem o grande mérito de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e 
fomentar o debate (Fonte: PNUD). 
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anos de 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,160), seguida por Longevidade e por Renda. 

No período de 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,508 em 1991 para 0,635 em 2000 - uma 

taxa de crescimento de 25,00%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 74,19% 

entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,190), seguida por Renda e por Longevidade. 

De 1991 e 2010, o IDHM do município passou de 0,508, em 1991, para 0,727, em 2010, 

enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em: 

uma taxa de crescimento de 43,11%, para o município, e 47% para a UF e uma taxa de 

redução do hiato de desenvolvimento humano de 55,49% para o município e 53,85% para a 

UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação17 

(com crescimento de 0,350), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

Quadro 4-2. IDH e componentes. Governador Valadares, Minas Gerais 

COMPONENTES 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,294 0,484 0,644 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 30,59 41,46 54,91 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 41,55 66,49 91,18 

% de 11 a 13 anos frequentando anos finais do ensino fundamental 39,99 71,45 87,09 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 20,60 45,10 59,46 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 13,07 25,79 40,90 

IDHM Longevidade 0,701 0,757 0,834 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,03 70,43 75,06 

IDHM Renda 0,637 0,699 0,714 

Renda per capita (em R$) 420,39 618,21 678,74 

Fonte: Atla do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

O IDHM de Governador Valadares,quando comparado à média nacional e estadual, nas 

décadas de 1990, 2000 e 2010, revelou-se muito abaixo da média de crescimento nacional 

(47,46%) e abaixo da média de estadual (52,93%). O hiato de desenvolvimento humano, ou a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice (que é 1) caiu 44,51% 

entre os anos de 1991 e 2010. A figura 4.6 permite visualizar essas informações. 

 

                                                 
17A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população 

em idade escolar do município compõe o IDHM Educação.  
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  

Figura 4-6. Evolução IDHM de Governador Valadares1990-2000-2010 

A taxa de crescimento do IDHM aconteceu de forma diferenciada nessas décadas. De 1991 a 

2000, a taxa de crescimento foi da ordem de 25%, enquanto no período subseqüente (2000 a 

2010) a taxa caiu para 14,49%, demonstrando ritmo mais lento de crescimento (Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). 

4.1 RANKING, POPULAÇÃO E SAÚDE 

Governador Valadares ocupava a 1107ª posição, em 2010, em relação aos 5565 municípios do 

Brasil; 1106 (19,87%) municípios estão em situação melhor que Governador Valadares e 

4459 (80,13%) se encontram em situação igual ou pior. Em relação aos 853 municípios de 

Minas Gerais, Governador Valadares ocupa a 96ª posição, sendo que 758 (88,86%) 

municípios estão em situação pior ou igual à cidade (Plano Municipal de Sanemento Básico, 

2015). 

População 

Entre os anos 2000 e 2010, a população de Governador Valadares teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,65%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento 

anual foi de 0,78%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 

1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas 

últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 2,95% (Quadro 4-3). 
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Quadro 4-3. População total, por Gênero, rural/urbana e taxa de urbanização. G. Valadares, MG 

População 
População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População total 230.524 100,00 247.131 100,00 263.689 100,00 

Homens 110.269 47,83 118.238 47,84 125.237 47,49 

Mulheres 120.255 52,17 128.893 52,16 138.452 52,51 

Urbana 215.098 93,31 236.098 95,54 253.300 96,06 

Rural 15.426 6,69 11.033 4,46 10.389 3,94 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

O quadro 4-4 possibilita comparar a evolução da taxa de crescimento da população do 

município de Governador Valadares em relação ao Estado de Minas Gerais, que se apresenta 

em declínio a partir dos anos 2000. 

Quadro 4-4. População e taxa média de crescimento geométrico anual Governador Valadares, Estado de 

Minas Gerais e Brasil 1980-2010 

Localidades 1980 1991 2000 2010 
1980-

1991 

1991-

2000 

2000-

2010 

Governador 

Valadares 

195.117 230.524 247.131 263.689 1,47 0,77 0,65 

Minas Gerais 13.380.105 15.743.152 17.891.494 19.597.330 1,48 1,42 0,91 

Brasil 119.011.022 146.825.475 169.799.170 190.755.799 1,91 1,62 1,16 

Fonte: IBGE. Censos demográficos de 1980, 1991,2000 e 2010, In Carvalho e Riggotti, 2015. 

 

A taxa de crescimento da população de Governador Valadares registrada no Quadro 4-4 

apresentou declínio em todas as décadas assinaladas. Quando comparada às mesmas taxas no 

contexto estadual e nacional, verifica-se uma queda ainda mais acentuada. Acrescente-se que 

nessa mesma oportunidade, a taxa de urbanização do município passou de 95,54% para 

96,06%, confirmando, também o declínio relativo da população residente na área rural. 

Estrutura Etária 

O quadro 4-5 registra um processo crescente de envelhecimento da população de Governador 

Valadares. Entre 2000 e 2010, a razão de dependência18 de Governador Valadares passou de 

51,65% para 46,11% e o índice de envelhecimento19 evoluiu de 5,83% para 8,12%. Entre 

                                                 
18Razão de dependência: população de menos de 14 anos e de 65 anos (população dependente) ou mais em relação à população de 15 a 64 

nos  (população potencialmente ativa), (Cf. IBGE). 
19 Taxa de envelhecimento é a razão entre apopulação de 65 anos  ou mais em relação à população total (Cf. IBGE). 
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1991 e 2000, a razão de dependência foi de 62,79% para 51,65%, enquanto o índice de 

envelhecimento evoluiu de 4,24% para 5,83%. 

Quadro 4-5. Estrutura Etária da População de Governador Valadares, MG 

Estrutura Etária 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 79.157 34,34 69.824 28,25 63.015 23,90 

15 a 64 anos 141.604 61,43 162.910 65,92 179.270 67,99 

65 anos ou mais 9.763 4,24 14.397 5,83 21.404 8,12 

Razão de dependência 62,79 0,03 51,65 0,02 46,11 0,02 

Índice envelhecimento - 4,24 - 5,83 - 8,12 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

O envelhecimento da população reflete as menores taxas de natalidade e fecundidade. Nas 

cidades que apresentam taxa de crescimento demográfico abaixo da média nacional, como é o 

caso de Governador Valadares, esta situação se potencializa: no ano de 2010, mais da metade 

da população (54%) do município tinha de zero a 49 anos e pessoas com idade de 60 anos ou 

mais representavam 12% da população do município como se pode observar nos Gráficos 4-7, 

4-8 e 4-9.  

De acordo com projeções do Fundo de Populações das Nações Unidas, uma em cada 9 

pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. No caso de Governador Valadares, essa 

proporcionalidade é 1,08, ou seja, um pouco acima da média mundial. A distribuição da 

população por faixa etária está apresentada nas pirâmides etárias dos anos 1991, 2000 e 2010 

(PNUD, FJP, IPEA, 2013). 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-7.Pirâmide etária – G. Valadares, MG. Distribuição por Sexo,  

segundo grupos de idade. Ano:1991 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-8. Pirâmide etária – G. Valadares, MG. Distribuição por Sexo, 

segundo grupos de idade. Ano: 2000 

 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-9. Pirâmide etária – G. Valadares, MG. Distribuição por Sexo,  

segundo grupos de idade. Ano: 2010 

 

Tal como no País, a pirâmide etária de Governador Valadares retrata o envelhecimento20 da 

população, ampliando a razão de dependência21. 

Saúde, Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 

Apesar de ser uma referência em serviços de saúde, na região, Governador Valadares ainda 

necessita ampliar sua rede de atendimento. O Hospital Municipal é o único da região com 

Pronto Socorro 100% SUS – Sistema Único de Saúde. Com 275 leitos, atende 

aproximadamente 900 pessoas/dia de mais de 80 municípios, numa população de 

                                                 
20 Taxa de taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total. Fonte: Atlas do 
Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 

21De acordo com PNUD, Razão de dependência se refere ao percentual da população de menos de 15 anos e de 65 anos e mais (população 

dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa) . Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 
2013. 
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aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. É o único com UTI Neonatal (20 leitos) e UTI 

adulto (8 leitos). 

A cidade será a futura sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e 

Emergência do Leste de Minas (CONSURGE), que envolve 86 municípios. Será uma sede do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional (SAMU). São 29 Unidades de Suporte 

Básico (USB), oito Unidades de Saúde Avançadas (USA) equipadas com Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas.  

O Hospital Municipal encontra-se em processo de adaptação para se transformar em um 

Hospital Universitário22, tornando-se uma instituição federal de propriedade da União. A 

gestão será feita pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que oferece curso de Medicina na 

cidade de Governador Valadares, cujos alunos se encontram, hoje23, no sexto período do 

curso.Valadares terá, também, o Hospital regional que está em construção pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais. 

 

Fonte: IBGE, 2009. 

Figura 4-10. Estabelecimentos de saúde em Governador Valadares, MG 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Governador 

Valadares reduziu 46%, passando de 27,4 por mil nascidos vivos em 2000 para 14,7 por mil 

nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 

Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do país eram 15,1 e 16,7 por mil 

nascidos vivos, respectivamente. 

                                                 
22 De acordo com o Ministério da Educação (MEC), “os hospitais universitários são centro de formação de recursos humanos e de 

desenvolvimento de tecnologia para a área da saúde. (...)”. 
23 Refere-se ao primeiro semestre de 2015. 
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, 2012. 

Figura 4-11. Morbidade em Governador Valadares, MG 

 

Quadro 4-6. Evolução dos indicadores de longevidade, mortalidade e fecundidade de Governador 

Valadares, MG 

ITENS 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,0 70,4 75,1 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 34,8 27,4 14,7 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 43,1 30,0 17,2 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,4 2,1 2,1 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Governador Valadares, a 

esperança de vida ao nascer aumentou 8,0 anos nas últimas duas décadas, passando de 67,0 

anos em 1991 para 70,4 anos em 2000, e para 75,1 anos em 2010. Em 2010 (IBGE), a 

esperança de vida ao nascer média para o estado é de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

4.2 EDUCAÇÃO 

O contexto do aprendizado de crianças e jovens em Governador Valadares apresenta os 

seguintes resultados da Prova Brasil 2013: a proporção de alunos com aprendizado adequado 

à sua etapa escolar demonstra um fraco desempenho de criança e jovens (Inep, 2013). 

 Português, 5º ano: 3686 alunos participaram da Prova Brasil; 1.932 (52%) demonstraram 

aprendizado adequado. 

 Português, 9º ano: 3645 alunos participaram da Prova Brasil; 1137 (31%) demonstraram 

aprendizado adequado. 
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 Matemática, 5º ano: 3686 alunos participaram da prova Brasil; 1722 (47%) 

demonstraram aprendizado adequado. 

 Matemática, 9º ano: 3686 alunos participaram da prova Brasil; 1722 (15%) 

demonstraram aprendizado adequado. 

O resumo apresentado no quadro 4-7 permite comparar o desempenho dos alunos nos anos de 

2011 e 2013. Houve uma pequena melhoria nos indicadores dos alunos do 5º ano, neste 

período, enquanto no 9º ano, ocorreu uma piora em português, e a manutenção do 

desempenho em matemática. Na verdade, os alunos demonstram um baixo nível de 

aprendizagem adequada, ainda distante da meta de 70% estabelecida para ser alcançada em 

2022. 

Quadro 4-7. Proporção de alunos com aprendizado adequado de Governador Valadares,  2011-2013 

MATÉRIAS ANO 2001 2013 

Português 5º 45% 52% 

9º 38% 31% 

Matemática 5º 30% 47% 

9º 15% 15% 

Fonte: INEP, 2013. 

 

Uma hipótese para o baixo desempenho dos alunos pode estar no perfil dos professores. 

Embora um significativo número (95%) tenha diploma do curso superior, devido aos baixos 

salários, cerca de um terço trabalha em mais de uma escola o que significa a necessidade de 

um tempo para deslocar-se e, consequentemente, pouca disponibilidade para dedicar-se a 

tarefas de acompanhamento de alunos, extraclasse. Outro fato preocupante é que 78% dos 

professores não se dedicam a ler livros no seu tempo livre, e, consequentemente, não exigem 

leituras de livros de seus alunos. A falta de exemplo funciona como desestímulo e se reflete 

no mau desempenho acadêmico dos alunos. O hábito da leitura leva à melhoria da linguagem, 

da escrita, contribuindo para o entendimento da lógica do raciocínio e compreensão de 

conceitos e ideias. 
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Fonte: Prova Brasil/INEP, 2011.  

Figura 4-12. Perfil dos professores em 2011 

Crianças e Jovens 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado os ciclos permite avaliar 

a situação da educação entre a população em idade escolar do município compõe que o IDHM 

Educação.  

 

Fonte: IBGE, censo Demográfico 1940/2010. 

Figura 4-13. Evolução da taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, no Brasil 

Apesar de ainda contar com um índice significativo de analfabetos, o município de 

Governador Valadares (com 7,19%) se encontra em situação um pouco melhor quando 

comparado aos índices do estado de Minas Gerais (7,66%) e do Brasil (9,6%) no ano de 2010 

(IBGE, censo 2010). 
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS. PNUD 

Figura 4-14. Taxa de analfabetismo, Governador Valadares. Censo IBGE, 2010 

O quadro 4-8 resume as matrículas no ensino no município de Governador Valadares no ano 

de 2012. 

Quadro 4-8. Matrículas no ensino pré-escolar, fundamental e médio de Governador Valadares, MG. 2012 

ENSINO MATRÍCULA 

Fundamental (matrícula total) 40.084 

Ensino fundamental - escola privada 5.860 

Ensino fundamental - escola pública estadual 21.877 

Ensino fundamental - escola pública municipal 12.347 

Ensino médio (matrícula total) 11.780 

Ensino médio - escola privada 1.673 

Ensino médio - escola pública estadual 9.945 

Ensino médio - escola pública federal 162 

Ensino pré-escolar (matrícula total) 6.039 

Ensino pré-escolar - escola privada 2.096 

Ensino pré-escolar - escola pública municipal 3.943 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais INEP - Censo 

Educacional 2012. 

 

A figura 4.15 permite comparar a evolução das matrículas nos anos de 1991, 2000, 2001. A 

proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 31,84% no 

período de 2000 a 2010 e 118,93% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens entre 

18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 58,59% entre 2000 e 2010 e 97,32% entre 

1991 e 2000. 
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Governador Valadares, MG. 1991, 2000, 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-15. Fluxo escolar, por faixa etária 

A figura 4.16 compara a evolução das matrículas no município de Governador Valadares, no 

estado de Minas Gerais e no Brasil, cujo perfil evolutivo guarda certa similaridade. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-16. Fluxo escolar, por faixa etária: Governador Valadares, Minas Gerais e Brasil 

Em 2010, 61,12% dos alunos entre 6 e 14 anos de Governador Valadares estavam cursando o 

ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 61,25% e, em 1991, 

34,34%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 30,90% estavam cursando o ensino médio regular 

sem atraso. Em 2000 eram 23,64% e, em 1991, 8,74%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 

12,52% estavam cursando o ensino superior em 2010, 7,78% em 2000 e 4,68% em 1991. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-17. Frequência escolar de 6 a 14 anos. Governador Valadares, MG, 2010 

 

No ano de 2010 2,77% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, percentual que, 

entre os jovens de 15 a 17 anos era de 16,48%. 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-18. Frequência escolar de 15 a 17 anos. Governador Valadares, MG, 2010 

População Adulta 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e 

também compõe o IDHM Educação. Em 2010, 54,91% da população de 18 anos ou mais de 

idade tinha completado o ensino fundamental e 36,83% o ensino médio. Em Minas Gerais, os 

percentuais são 51,43% e 35,04%, respectivamente. Esse indicador carrega uma grande 

inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menor escolaridade. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-19. Gráfico da frequência escolar de 18 a 24 anos. Governador Valadares. MG – 2010 

 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 8,55% nas últimas duas 

décadas. A Figura 4-20 retrata o número de analfabetos em relação à população alfabetizada 

que se encontrava em 2010 abaixo da média nacional. 

 
Fonte: Portal da transparência das cidades do Brasil. 

Figura 4-20. Evolução Taxa de analfabetismo: Governador Valadares e Brasil 

Anos Esperados de Estudo 

Os anos esperados de estudo indicam o número de anos que a criança que inicia a vida escolar 

no ano de referência tende a completar. Em 2010, Governador Valadares tinha 9,47 anos 

esperados de estudo, em 2000 tinha 9,61 anos e em 1991 8,60 anos. Em Minas Gerais, os 

índices de anos esperados de estudo são: 9,38 em 2010, 9,16 em 2000 e 8,36 em 1991. 

4.3 RENDA 

A renda per capita média de Governador Valadares cresceu 61,45% nas últimas duas décadas, 

passando de R$420,39 em 1991 para R$618,21 em 2000 e R$678,74 em 2010. A taxa média 
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anual de crescimento foi de 47,06% no primeiro período e 9,79% no segundo. A extrema 

pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 11,03% em 1991 para 6,76% em 2000, e para 

2,36% em 2010. 

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini24 passou de 0,59 em 1991 para 0,61 em 2000 e 

para 0,52 em 2010. O quadro 4-9 retrata a evolução dos níveis de renda per capita e de 

pobreza no município de Governador Valadares. Quando comparada as duas décadas, 

observa-se um salto quantitativo na renda per capita maior no período de 1990 a 2000 

(47,1%) do que na década seguinte, quando registrou um crescimento de 9,8%. 

Provavelmente, o retorno de muitos emigrantes com o desemprego nos Estados Unidos a 

partir da crise de 1997, provocou uma redução no fluxo de dólares enviado para a cidade de 

Governador Valadares afetando a renda das famílias. Essa situação se refletiu no índice de 

Gini que também caiu a década de 2000. Por outro lado, percentual de pobreza foi 

drasticamente reduzido em consequência das políticas públicas sociais do governo federal que 

alteraram de forma significativa a renda dos “pobres” e “extremamente pobres” como se pode 

verificar no Quadro 4-9. 

Quadro 4-9. Renda, pobreza e desigualdade em Governador Valadares, MG. 1991, 2000, 2010 

Especificação 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 420,39 618,21 678,74 

% de extremamente pobres 11,03 6,76 2,36 

% de pobres 33,31 22,08 9,97 

Índice de Gini       0,59       0,61      0,52 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento no Brasil, 2013. 

 

Embora registre queda ao longo das últimas décadas, o grau de vulnerabilidade social é 

preocupante. No que se refere a crianças e jovens, a taxa de mulheres de 10 a 17 anos que 

tiveram filhos é maior em 2010 do que em 1991. Significa dizer que as políticas públicas para 

reduzir esse fato social não estão tendo o alcance e a eficácia necessária para reduzir sua 

ocorrência. Ainda é grande o percentual de mães, chefes de família, sem o ensino fundamental 

e com filho menor (15,58% em 2010) o que demanda uma política para ampliar a oferta de 

educação de adultos. Um avanço significativo diz respeito ao percentual de crianças com até 

                                                 
24Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os  rendimentos dos mais 

pobres e dos  mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. (Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). 
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14 anos de idade que têm renda per capita inferior a R$ 70,00 mensais: passou de 16,56% em 

1991 para 4,35% em 2010. É considerado alto o percentual de pessoas com 18 anos ou mais 

sem ensino fundamental completo: 34,17% em 2010. As informações podem ser constatadas 

no quadro 4-10 que aborda os indicadores de vulnerabilidade social em Governador 

Valadares. 

Quadro 4-10. Vulnerabilidade Social. Governador Valadares, MG. 1991-2000-2010 

Crianças e jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 34,77 27,39 14,66 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 81,25 61,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 14,84 5,83 2,77 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 

trabalham e  são vulneráveis, na população dessa faixa 
- 14,48 11,41 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 1,84 2,93 2,15 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 9,93 4,68 

Família 

% de mães chefes de família sem fundamental e com 

filho menor, no total de mães chefes de família 
16,54 14,14 15,58 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 2,73 2,94 2,58 

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 

mensais 

16,56 11,95 4,35 

Trabalho e Renda 

% de vulneráveis à pobreza 59,78 44,95 29,84 

% de vulneráveis à pobreza 59,78 44,95 29,84 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 

completo e em ocupação informal 
- 46,04 34,17 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Os extratos populacionais e as respectivas faixas de renda estão apresentados no quadro 4-11 

e na figura 4-21 que representa os anos de 1991, 2000 e 2010. 

Quadro 4-11. Porcentagem da renda apropriada por estratos da população. Governador Valadares, MG 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Nota-se uma maior equidade na distribuição da renda, especialmente no período de 2000 a 

2010 quando ocorreram significativas mudanças na política nacional de renda, beneficiando, 

especialmente as camadas mais pobres da população, que ascenderam socialmente, 

PORCENTAGEM 1991 2000 2010 

20% mais pobres 3,07 2,66 3,94 

40% mais pobres 9,19 8,34 11,77 

60% mais pobres 19,10 17,70 23,85 

80% mais pobres 36,12 34,19 42,41 

20% mais ricos 63,88 65,81 57,59 
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alcançando conquistas econômicas e sociais. (Quadro 4-11). A Figura 4-21 retrata essa 

realidade. 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-21. Distribuição de renda por quintos da população: 1991, 2000 e 2010 

4.4 ECONOMIA 

O PIB de Governador Valadares tem apresentado relativa estabilidade, refletindo a condição 

de baixo crescimento. Nos últimos anos, Governador Valadares convive com um processo de 

baixo crescimento e perda da posição relativa no contexto estadual: o município passou da 11ª 

posição no ranking estadual no ano de 2000 para o 18º lugar em 2012. O PIB per capita 

também encolheu neste mesmo período: de 28,8 para 22,8 salários mínimos. 

Quadro 4-12. Governador Valadares: PIB, PIB per capita, participação no ranking estadual. 2000-2013 

ANO 

PIB de Gov. 

Valadares 

(R$1.000,00) 

Participação  

ranking do 

Estado (MG) 

Salário 

Mínimo 

PIB 

per capita  

(R$1000,00) 

PIB 

per capita 

(em S.M.) 

2000 1.074.869,50 11º 151,00 4.349,39 28,8 

2001 1.256.618,20 11º 180,00 5.047,47 28,0 

2002 1.516.986,70 10º 200,00 6.052,84 30,2 

2003 1.773.235,90 10º 240,00 7.029,68 29,3 

2004 1.866.026,50 14º 260,00 7.350,53 28,3 

2005 2.022.974,50 14º 300,00 7.855,11 22,4 

2006 2.262.899,10 14º 350,00 8.723,35 23,0 

2007 2.463.870,70 13º 380,00 9.430,61 24,8 

2008 2.587.223,00 15º 415,00 9.875,61 23,8 

2009 2.861.661,62 12º 465,00 10.869,35 23,4 

2010 3.342.540,87 17º 510,00 12.676,07 24,9 

2011 3.500.20  1,69 17º 545,00 13.212,23 24,2 

2012 3.776.343,52 18º 622,00 14.186,65 22,8 

Fonte: Portal da transparência das cidades do Brasil. 
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A Figura 4-22 (abaixo) retrata o Produto Interno Bruto em valor adicionado, do município de 

Governador Valadares, do Estado de Minas Gerais e do Brasil. O setor terciário se distingue 

dos demais, em todos os níveis, confirmando tendência mundial. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Figura 4-22. Produto Interno Bruto (valor adicionado) 

O Quadro 4-13 revela o PIB de Governador Valadares nos diferentes setores da economia, em 

termos de valor bruto adicionado por atividade econômica. Em destaque, a contribuição 

majoritária do setor de serviços, confirmando seu importante papel na economia da cidade.  

Quadro 4-13. Evolução da posição do Produto Interno Bruto – PIB e do PIB per capita de Governador 

Valadares no ranking nacional e estadual. 2000-2012 

 

ANO 

PIB  PIB per capita 

Ranking Nacional Ranking Estadual Ranking Nacional Ranking Estadual 

2000 148º 11º 1.796º 215º 

2001 143º 11º 1.740º 170º 

2002 132º 10º 1.643º 168º 

2003 132º 10º 1.780º 159º 

2004 147º 14º 1.932º 215º 

2005 149º 14º 1.776º 206º 

2006 152º 14º 1.741º 192º 

2007 156º 13º 1.914º 183º 

2008 170º 15º 2.135º 248º 

2009 164º 12º 2.025º 205º 

2010 168º 17º 2.055º 232º 

2011 175º 17º 2.219º 267] 

2012 175º 18º 2.156º 252º 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASSUS. Dados demográficos e socioeconômicos, 2013. 

 

No ano 2000, o PIB de Governador Valadares ocupava a 11ª posição no ranking estadual e 

148ª no ranking nacional. Em 2012, perdeu posição relativa atingindo, respectivamente, a 18ª 
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e 175ª posição no ranking estadual e nacional. A evolução do PIB per capita acompanha a 

mesma trajetória da renda, perdendo representatividade, caindo várias posições no que se 

refere à representatividade econômica do município; no âmbito estadual, recuou do 215ª 

posição no ano 2000 para 252ª em 2012; nacionalmente, caiu do 1.796ª lugar para o 2.156ª.  

A Figura 4-23 registra a participação significativa do setor de serviços no PIB de Governador 

Valadares e sua evolução no período de 2019 a 2011. 

 

Fonte: IBGE-VAB por setor de atividade (2012). 

Figura 4-23. Valor adicionado PIB de Governador Valadares por atividade econômica. Anos: 1999 a 2012 

Segundo o Cadastro Geral de Empresas (IBGE), no ano de 2011 existiam 7.933 empresas 

atuantes, contribuindo com mais de 80% na formação do PIB do município. Esse tipo de 

atividade econômica, baseada no setor terciário da economia, foi responsável pelos altos 

índices de crescimento populacional constatados no Município e sua crescente urbanização. 

O Cadastro Central de Empresas realizado em 2012 pelo IBGE identificou um total de 7.553 

empresas atuantes no município que empregavam 56.668 trabalhadores assalariados, num 

total de 66.912 pessoas ocupadas. Predominam entre as unidades recenseadas no município os 

pequenos estabelecimentos, especialmente comerciais.  

4.5 TRABALHO 

Segundo o IBGE, em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 4,69% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,63% na indústria extrativa, 8,90% na indústria de 
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transformação, 9,15% no setor de construção, 1,08% nos setores de utilidade pública, 21,33% 

no comércio e 48,74% no setor de serviços (Figura 4.24). 

 
                            Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

Figura 4-24. Gráfico da composição da população economicamente ativa,de 18 anos ou mais de idade. 

Governador Valadares. Ano: 2010 

A taxa de ocupação da população25 de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população 

que era economicamente ativa) passou de 66,17% em 2000 para 65,34% em 2010. Ao mesmo 

tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa 

que estava desocupada) passou de 15,08% em 2000 para 9,53% em 2010. 

Quadro 4-14. Taxa de ocupação, nível educacional e rendimento médio da população de 18 anos ou mais. 

Governador Valadares, MG. Anos: 2000-2010 

ESPECIFICAçÂO 2000 2010 

Taxa de atividade 66,17 65,34 

Taxa de desocupação 15,08 9,53 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 53,75 62,82 

  Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo 48,95 63,35 

% dos ocupados com médio completo 32,02 44,48 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 Salário Mínimo   47,95 15,74 

% dos ocupados com rendimento de até 2 Salários Mínimos   74,59 72,79 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 Salários Mínimos   90,21 92,42 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

                                                 
25 Segundo IBGE, a taxa de ocupação da população é medida através da média geométrica de crescimento anual da população - incremento 

médio anual da população, medido pela expressão i=sendo P (t+n) e P(t) populações correspondentes a duas datas sucessivas, e n o 

intervalo de tempo entre essas datas, medido em ano e fração de ano (IBGE). 
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4.6 FINANÇAS E TRANSFERÊNCIAS 

Originadas na Constituição de 1946 e regulamentada a partir da Constituição de 1988, as 

transferências federais foram instituídas com o objetivo de reduzir as disparidades 

econômicas entre os estados e os municípios brasileiros, representando um marco 

significativo no que se refere à descentralização administrativa, financeira e social dos estados 

e municípios. O Fundo de Participação dos Municípios tem por objetivo equalizar a renda dos 

municípios brasileiros. Possui caráter descentralizador e é partilhado de forma diferenciada 

entre estados federados e municípios brasileiros, no que diz respeito à composição das 

transferências federais.  

Composto de 23,5% da receita líquida do Imposto sobre Produtos Industrializados e do 

Imposto de Renda, o FPM é a principal transferência obrigatória da União para os municípios, 

e seus critérios de distribuição são, principalmente, proporcionais à população, sendo de 

fundamental importância para os pequenos municípios, principalmente, dada sua fragilidade 

estrutura econômica e social (SANTOS & SANTOS, 2014). 

Chama a atenção o fato de que mesmo sendo um município de porte médio e ocupando a 9ª 

posição em termos populacionais (276.995 habitantes (IBGE, 2014) no Estado de Minas 

Gerais, a execução do orçamento de Governador Valadares depende diretamente de receitas 

provenientes de transferências26 (67% do orçamento de 2011 têm sua origem nas 

transferências correntes), como registra o gráfico abaixo. 

 

Fonte: Câmara Municipal de Governador Valadares, 2010.  

Lei  nº 6.176 de 29 de dezembro de 2010. 

Figura 4-25. Receita Pública de Governador Valadares, 2011 

                                                 
26Transferências Correntes: Dotações destinadas a terceiros sem a correspondente prestação de serviços incluindo as subvenções sociais, os 
juros da dívida, a contribuição de previdência social, etc. Fonte: Tesouro Nacional. 
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A Figura 4-26 permite afirmar que o nível de dependência das transferências correntes ainda 

continua bastante elevado: 64% no ano de 2014, conforme lei nº 6.455, de 27 de dezembro de 

2013 que estima a receita e fixa a despesa do município de Governador Valadares para o 

exercício financeiro de 2014. 

 

Fonte: Câmara Municipal de Governador Valadares, 2013. 

 Lei nº 6.455 de 27 de dezembro de 2013. 

Figura 4-26. Receita Pública de Governador Valadares, 2014 

Transferências  

Como referido, a Constituição prevê a partilha de determinados tributos arrecadados pela 

União com os estados, o Distrito Federal e os municípios. As principais transferências 

constitucionais são os denominados Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e Fundo de 

Participação dos Estados (FPE), constituídos de parcelas arrecadadas do Imposto de Renda 

(IR), do Imposto sobre a Produção Industrial (IPI), Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR), o Imposto sobre a Produção Industrial Proporcional às Exportações (IPI-

Exportação), à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Combustíveis 

(CIDE-Combustíveis) e o Imposto sobre Operações Relativas ao Metal Ouro como Ativo 

Financeiro (IOF-Ouro). Constituem, também, transferências constitucionais, recursos 

provenientes da desoneração do ICMS incidente nas exportações, e as retenções e 

transferências para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que centraliza parcela de tributos (20%) 

arrecadados por todas as esferas de Governo para aplicação naquele setor de acordo com 

regras preestabelecidas. O Fundeb ainda recebe os recursos da chamada Complementação da 

União, por intermédio do orçamento do Ministério da Educação. 
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Atendendo aos dispositivos constitucionais, cabe ao Tesouro Nacional efetuar as 

transferências dos recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. No caso 

do Fundeb, compete ao Fundo Nacional da Educação (FNDE), entidade do Ministério da 

Educação, realizar os repasses, na condição de agente daquele fundo. Em relação aos Fundos 

de Participação (FPE e FPM), compete ainda ao Tesouro Nacional divulgar aos estados e 

municípios as previsões de receita e os valores liberados com as respectivas bases de cálculo. 

Quadro 4-15. Gestão Orçamentária, Tributária e Fiscal – Governador Valadares, MG, 2010 

 Variável 2006 2007 2008 2009  2010 

1 Receita Corrente Líquida 238.411.881 275.673.786 296.930.185 324.360.284  404.468.000 

2 
Evolução da Receita Corrente 

Liquida 
-- 15,63 7,71 9,24  24,70 

3 Valor do IPTU 8.725.250 9.035.020 8.893.836 11.009.184  12.073.800 

4 
Participação do IPTU em relação 

à receita corrente liquida 
3,66 3,28 3,00 3,39  2,99 

5 Valor do ISS 14.274.471 16.818.301 19.513.012 21.629.200  21.819.500 

6 
Participação do ISS em relação à 

receita corrente liquida 
5,99 6,10 6,57 6,67  5,39 

7 
Valor da Contribuição de 

Melhoria 
0 0 0 0  0 

8 

Participação da Contribuição de 

Melhoria em relação à receita 

corrente liquida 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

9 Valor do ITBI 2.693.054 3.014.688 3.404.363 3.419.610  4.449.300 

1 
Participação do ITBI em relação 

à receita corrente liquida 
1,13 1,09 1,15 1,05  1,10 

1 
Transferências 

intergovernamentais 
47.719.122 49.455.169 50.286.492 69.978.013  230.569.000 

1 

Participação das transferências 

intergovernamentais em relação à 

receita corrente líquida 

20,02 17,94 16,94 21,57  57,01 

1 

Valor do IPTU por habitante 

urbano 2010 (IPTU/população 

CENSO 2010) 

-- -- -- --  47,68 

 
Valor da dívida ativa em relação 

à receita tributária 
1,99 2,17 2,20 2,13  

Não 

Informado 

Fonte: Ministéruio da Fazenda - FINBRA - Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios, 2011. 

 

Na grande maioria dos municípios, em particular nos pequenos, os recursos próprios são 

insuficientes para arcar com o desempenho de suas funções, uma vez que a base de 

arrecadação normalmente é muito estreita. Por esse motivo, os municípios dependem em 

elevado grau das transferências da União e dos Estados em seu favor. A principal 

transferência da União aos municípios é o FPM e o critério principal para o volume dos 
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repasses é a faixa populacional. Ressalte-se que os recursos provenientes do FPM não 

possuem destinação obrigatória, sua utilização pelo Município é livre.  

Nos últimos anos, a gradativa redução dos investimentos e transferências governamentais 

tem-se revelado um grave problema para os municípios brasileiros. A escassez de recursos 

resulta da forte concentração tributária no âmbito federal que utiliza esses recursos para 

realizar o pagamento dos juros da dívida interna, gerando graves problemas de infraestrutura 

no país. 

4.7 HABITAÇÃO 

Domicílio com saneamento inadequado 

O percentual de domicílios que não apresentaram qualquer condição de saneamento básico 

considerado adequado, que não estavam conectados à rede geral de abastecimento de água, ao 

esgoto sanitário, nem tinham acesso à coleta de lixo em 2000 e 2010, era de 4,11 % e 2,92 %, 

respectivamente; uma redução de 1,19% no período de dez anos (IBGE). 

Domicílio com saneamento adequado 

O percentual de domicílios com escoadouro ligado à rede geral ou à fossa séptica, servido de 

água proveniente de rede geral de abastecimento e com destino do lixo coletado diretamente 

ou indiretamente pelos serviços de limpeza, nos anos de 2000 e 2010 era de 81,99 % e 91,29 

%, respectivamente. O aumento registrado nesse período foi de 9,30% ( IBGE). 

Domicílio com saneamento semi-adequado 

A fiscalização na qualidade da água, canalização e tratamento de esgotos, coleta seletiva de 

lixo e limpezas de ruas ainda são para poucos no Brasil. Apesar de serem considerados 

serviços básicos para garantir o mínimo de qualidade de vida do cidadão, levantamento 

divulgado pelo IBGE realizado em todos os municípios do país mostra que são poucas as 

prefeituras que já colocam em prática planos ou políticas para garantir o acesso da população 

a tais itens.  

O percentual de domicílios que possuíam, pelo menos, um dos serviços de abastecimento de 

água, esgoto ou lixo, em 2000 e 2010 era de 13,90 % e 5,79 %, respectivamente, tendo 

ocorrido aumento de 8,11% (IBGE). 
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Em Governador Valadares, o serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto é feito pelo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal. Sua origem remonta ao 

ano de 1945 quando o município construiu uma captação de água no Rio Doce, e um pequeno 

sistema de distribuição e reservatório de água bruta, que era levada aos domicílios, porém sem 

nenhum tipo de tratamento. Da década de 1950 até os dias de hoje, o sistema de tratamento de 

água passou por inúmeras ampliações, mas a Estação de Tratamento de Água (ETA) principal 

da sede urbana ainda permanece no mesmo local e o Rio Doce continua sendo o principal 

manancial da cidade. O Sistema de abastecimento de água é ainda reforçado por três outras 

estações de tratamento de água. 

O SAAE também opera sistemas de abastecimento de água nas vilas, sede dos Distritos, e 

principais povoados: Alto Santa Helena, Baguari, Brejaubinha, Chonin de Baixo, Chonin de 

Cima, Nova Floresta, Penha do Cassiano, Pontal, Santo Antônio do Porto, São José do 

Itapinoã e São Vitor (Serviço Autônomo de água e Esgoto - SAAE/Prefeitura Municipal de 

Governador Valadares). Segundo IBGE, no ano 2010, o município apresentava 98,49 %, de 

seus domicílios abastecidos por água encanada da rede geral. 

Rede de esgoto sanitário 

Segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), o Índice de Qualidade das Águas - 

IQA, a Bacia do Rio Doce foi o que mais piorou. Das cabeceiras à sua foz, sua bacia 

apresenta vários problemas hídricos e ambientais: esgotos lançados em pela quase totalidade 

dos municípios da bacia são lançados ao rio, além de concentrações pontuais de grandes 

indústrias e de outras atividades econômicas, comprometendo qualitativa e quantitativamente 

os usos múltiplos dos recursos hídricos. As amostras com Índice de Qualidade da Água (IQA) 

bom caíram de 35% para 17% entre 2010 e 2011;os índices, médio e alto, subiram de 3% para 

11%, respectivamente.27 De acordo com o IBGE, o Rio Doce é hoje o 10º rio mais poluído do 

Brasil. Chama a atenção o fato de que o tratamento do esgoto é quase uma exceção: apenas 

2,6% tratam 100% o esgoto. Em Governador Valadares, o esgoto é jogado “in natura” 

diretamente no rio. Embora com grande atraso, encontram-se em fase de construção duas 

Estações de tratamento de Esgoto (ETE) na cidade, que irão resolver, parcialmente, esse 

problema. 

Outro grande problema sanitário: o percentual de domicílios em que existiam aparelhos 

sanitários ligados à rede geral de esgotamento sanitário no período entre 2000 e 2010 era de 

                                                 
27 Cf. registros do Comitê da Bacia do Rio Doce, CBH-Doce, 2011. 
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81,33%. Em 2010, esse número caiu para 62,25% — uma redução de 19,08%, segundo o 

IBGE. Os serviços de fornecimento de água encanada e energia elétrica ainda não foram 

universalizados para os moradores, conforme registra o quadro abaixo. 

Quadro 4-16. Condições de moradia - Governador Valadares, MG (população urbana) 

ESPECIFICAÇÃO 1991 2000 2110 

% da população em domicílios com água encanada 81,58 90,12 98,49 

% da população em domicílios com energia elétrica 96,47 99,55 99,87 

% da população em domicílios com coleta de lixo 75,49 87,78 98,00 

Fonte: Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

4.8 CULTURA E ESPORTES 

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer de Governador Valadares, 

existem poucos grupos disseminadores de saberes tradicionais (identidade cultural), sendo 

alguns ligados às comunidades rurais. Poucas manifestações folclóricas ainda sobrevivem e 

vêm buscando transmitir seus saberes, tais como: Caboclinhos de Penha do Cassiano, 

Pastorinhas do Córrego dos Prazeres, Pastorinhas de Goiabal, Boi Figueira. Esses são os que 

temos conhecimento. Na cidade, o Ponto de Cultura Memórias dos Povos do Campo é gerido 

pela Associação do Assentamento Oziel Alves Pereira, que vem trabalhando o registro das 

memórias e saberes dos distritos de Governador Valadares. 

O artesanato local está bastante desenvolvido. Vários grupos na cidade trabalham com 

artesanato, a maioria deles, ligados a Igrejas e Associações de Moradores. O Ponto de Cultura 

“Artesanato e Cultura”, gerido pela União Operária, vem fazendo um excelente trabalho na 

cidade, mapeando os artesãos, oferecendo cursos de capacitação, procurando incentivar a 

produção de artesanatos com temas da cidade e região. 

A Associação de Teatro Valadarense agrega um número expressivo de grupos de teatro da 

cidade. Os que mais se destacam, com propostas e realização de espetáculos, segundo a 

Secretaria de Cultura Esporte e Lazer são: Asas do Invento, Atrás do Palco, Arte & Vida, 

Reflexus, Engenho Burlesko, Cia Katarriso, Grupo Teatral Avatar, Karikatura Teatral, Grupo 

Pitaco, entre outros. 

A cidade tem seis Pontos de Cultura: - Beabá Audiovisual, gerido pela Organização Não 

Governamental Cidade Futuro; Artesanato e Cultura, administrado pela União Operária; Atrás 

do Palco – gerido pela Cia de Teatro Atrás do Palco trabalha com Teatro, Dança e Artes 
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circenses; Lira 30 de Janeiro, é gerido pela Banda Lira 30 de Janeiro (trabalha na área da 

música) Roda e Cidadania, gerido pelo grupo de Capoeira Raiz do Brasil (trabalha com 

Capoeira e Inclusão Digital); Memórias dos Povos do Campo, gerido pelo Assentamento 

Oziel Alves Pereira (trabalha com a memória e os saberes dos distritos). 

Aparelhos de cultura da cidade: Teatro Atiaia28, Museu da cidade, Biblioteca Municipal, 

Centro Cultural Nelson Mandela, Banda Lira 30 de Janeiro, Galeria Monhangara29, entre 

outros. 

Esportes 

Quanto a esportes, o município possui uma plataforma de Voo Livre no alto do Pico da 

Ibituruna, e é bastante conhecida internacionalmente pelos praticantes deste esporte, sendo 

sede de vários campeonatos de nível nacional e internacional. Também é comum a prática da 

canoagem no rio. 

O futebol é destaque regional. O Esporte Clube Democrata representa o município no 

Campeonato Mineiro de Futebol. A Pantera, como o time é conhecido, já revelou jogadores 

que tiveram projeção internacional, com passagens pela Seleção Brasileira. O Estádio José 

Mammoud -Abbas, conhecido pelos valadarenses como Mamudão é um dos maiores do Leste 

Mineiro. Com capacidade para 5.500 pessoas, foi inaugurado em 1964.   

4.9 SEGURANÇA 

De acordo com informações do banco de dados dos Registros de Eventos de Defesa Social 

(REDS), atual modelo de lavratura de ocorrência policial, implantado, em abril de 2009, de 

forma padronizada e integrada com a Polícia Militar, Policia Civil e Corpo de Bombeiro 

Militar em Governador Valadares – Minas Gerais. Do total de eventos registrados de abril de 

2009 a dezembro de 2010 (1579), 21,60% foram cometidos por jovens entre 12 e 18 anos de 

idade, pardos (54,25%); desocupados (27,56%); com ensino fundamental incompleto 

(47,80%). A criminalidade e a violência em Governador Valadares parecem apresentar, a 

julgar pelas estatísticas oriundas dos dados coletados, um cenário demográfico urbano e 

concentrado no centro da cidade (21,89% dos registros), na região de comércio intenso e área 

bancária.  

                                                 
28A palavra Atiaîa significa ‘raio de luz’- ‘luminosidade ‘ ( língua Tupi Guarani). 
29A palavra  Monhangara significa ‘o que faz’(língua Tupi Guarani). 
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.  

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS, 2014. 

Figura 4-27. Número de assassinatos em Governador  Valadares 1999 - 2013 

Registros de uso ou consumo de Drogas (12,60%) e agressão (12,6%), são seguidos dos 

registros de furto (11,4%), ameaça (10,50%), tráfico ilícito de drogas (8,75%), roubo (7,91%), 

em consonância com o perfil do crime-negócio.  

Quadro 4-17. Registro de crimes violentos em Governador Valadares 

CRIMES VIOLENTOS ANOS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Homicídio Consumado 93 109 120 102 111 

Homicídio Tentado 152 156 186 217 176 

Roubo Consumado 856 872 635 806 726 

Ext. Mediante Sequestro 1 1 0 1 0 

Sequestro e Cárcere Privado 11 17 4 4 2 

Estupro Consumado 70 37 35 26 39 

Estupro Tentado 7 5 7 9 14 

TOTAL 1.190 1.197 987 1.165 1.068 

                       Fonte: Armazém de Dados, RISP- Oitava Região Integrada de Segurança Pública. 

 

Dados fornecidos pela Oitava Região Integrada de Segurança Pública – RISP, de Governador 

Valadares, registram a ocorrência de crimes violentos e os resultados de prisões e apreensões 

no período e 2010 a 2014. Os números não apresentam variações significativas, confirmando 

a percepção generalizada de insegurança manifestada pelos cidadãos. 

Quadro 4-18. Crimes Violentos: Resultados Obtidos Governador Valadares, MG 

CRIMES VIOLENTOS ANOS 

2010 2011 2012 2013 2014 

Prisões 7.203 6.501 6.733 6.879 6.651 

Apreensão de menores 1.336 1.254 1.352 1.448 1.407 

Armas de Fogo 382 411 390 455 329 

Fonte: Armazém de Dados, RISP- Oitava Região Integrada de Segurança Pública. 
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O índice de vulnerabilidade juvenil à violência em algumas cidades do Brasil encontra-se 

registrado no Quadro 4-19. O município de Governador Valadares ocupa a 262ª colocação 

com grupos de vulnerabilidade no ranking nacional com a classificação Muito Alta. 

Quadro 4-19. Índices de vulnerabilidade juvenil à violência no Brasil. Ano: 2012 

UF 
Posição 

no 

Ranking 

Município 
Grupos de 

Vulnerabilidade 

Índice de 

Vulnerabilidade 

Juvenil - 

Violência (IVJ-

V) 

Indicador 

mortalidade 

por 

homicídios 

Indicador de 

mortalidade 

por acidentes 

de trânsito 

Indicador de 

frequência à 

escola e 

emprego 

Indicador 

de 

pobreza 

Indicador de 

desigualdade 

SP 1º São Carlos Baixa 0,238 0,043 0,215 0,347 0,265 0,364 

SP 2º 

São 

Caetano do 

Sul 

Baixa 0,239 0,146 0,21 0,287 0,09 0,466 

SP 3º Franca Baixa 0,248 0,027 0,263 0,389 0,335 0,281 

MG 4º 
Juiz de 

Fora 
Baixa 0,252 0,056 0,262 0,354 0,263 0,36 

MG 5º 
Poços de 

Caldas 
Baixa 0,252 0,096 0,201 0,385 0,333 0,297 

MG 262º 
Gov. 

Valadares 
Muito alta 0,550 0,808 0,518 0,512 0,486 0,384 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.  

 

Estudos relacionados à organização dessa categoria de crimes, ocorridos em Minas Gerais 

entre os anos de 1980 e 1995, revelaram que a Microrregião do Vale do Rio Doce estaria 

entre as regiões mais violentas do Estado no que se refere às taxas de homicídio, e também 

entre aquelas de maiores taxas de Roubos (Fajnzylber & Araujo, 2001). No ano de 1991, 

Governador Valadares enquadrava-se entre os dez municípios mais violentos de Minas 

Gerais. Em 1998, o município se destacou negativamente por ocupar o 1º lugar no ranking 

dos municípios da Região no que se refere às taxas de Homicídio (Sales, 2010). 

Com o objetivo de reduzir a criminalidade, a prefeitura tomou diversas medidas, dentre essas, 

a criação do chamado "Plano Municipal de Segurança Cidadã de Governador Valadares". De 

acordo com a prefeitura, esse plano representa o esforço de todos para construir uma cidade 

mais fraterna e mais solidária, em que se busca a cultura da paz e um desenvolvimento 

sustentável duradouro e para todos, cujo eixo é a justiça social, a participação popular, a 

inclusão dos que sempre estiveram à margem. O projeto recebeu apoio de várias entidades, 

como a Prefeitura Municipal, a Câmara Legislativa, 8ª Região da Policia Militar, 8º 

Departamento de Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Centro Sócioeducativo São Francisco de Assis, Núcleo de Prevenção à Criminalidade, dentre 

outras. 
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4.10 TURISMO, COSTUMES, ARTES E EVENTOS 

O município possui várias atrações turísticas, com destaque para o Pico do Ibituruna. Com 

1.123 metros de altitude acima do nível do mar, possui as melhores térmicas do mundo e se 

consagra como cenário nacional e internacional na prática do Voo livre. Além desse esporte, a 

área do pico é propícia para a prática de outros esportes de aventura. É uma marca registrada 

de Governador Valadares, sendo um dos mais lindos cartões postais. Atualmente, o Ibituruna 

é considerado como Área de Preservação Ambiental (APA). Seu território possui ainda outras 

atrações turísticas, tanto na área rural quanto na urbana.  

Alguns destaques:  

 Parque Natural Municipal: Localizado às margens do Rio Doce, no bairro Elvamar foi 

inaugurado no dia 30 de janeiro de 2015, quando Governador Valadares completou 77 

anos de emancipação. Além de proteger os remanescentes da Mata Atlântica o parque, 

realizará, também, pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, de recreação e 

de turismo ecológico. O espaço conta, também, com playground, trilhas ecológicas, centro 

de educação ambiental, espaço para exposições, horto, dois mirantes, lanchonete, 

estacionamento para 160 veículos, sede administrativa e um auditório com capacidade 

para 100 pessoas. Sua construção resultou de uma parceria da Prefeitura Municipal com a 

Companhia Vale do Rio Doce (VALE).  

 

Fonte: Parque Natural Municipal 

Figura 4-28. Encarte do Parque Municipal distribuído aos visitantes 

O Parque Natural Municipal tem 403 mil m² e tem capacidade para receber, diariamente, 938 

visitantes. A figura 4-28 retrata a localização do parque e os serviços oferecidos: trilhas, 
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mirante, lanchonete, estufa, enfermaria, quiosque, centro de estudos ambientais, além da sede 

administrativa. 

 A Ilha dos Araújos: é um bairro residencial de alto padrão e belas paisagens. É excelente 

local para a prática de esportes como caminhada, passeio de bicicleta e até mesmo para o 

lazer. Possui 4,5 km de extensão, variada e intensa arborização. É a maior ilha fluvial da 

Bacia do Rio Doce. 

 Açucareira: A Açucareira, antiga usina de cana-de-açúcar, foi recentemente tombada 

como patrimônio histórico de Governador Valadares. Encontra-se em estudo um projeto 

para transformá-la em um grande centro cultural da cidade. 

 Praça Serra Lima: É um dos pontos mais tradicionais da arquitetura urbana. Tradicional, 

com exuberantes árvores, chama a atenção de quem trafega pelo centro da cidade.  

 Praça dos Pioneiros: Nas quintas-feiras e domingos os cidadãos valadarenses se reúnem 

para apreciar a Feira de Artesanato, mais conhecida como a tradicional “feirinha”. 

Adultos, jovens e crianças apreciam os deliciosos quitutes dos comerciantes, além de 

programas culturais, que são constantes neste local. 

 Praça da Estação: Onde se encontra, em permanente exposição, a primeira locomotiva a 

cruzar a cidade na segunda década do século XX. Possui uma enorme fonte onde fica a 

locomotiva, cercada de lindos jardins floridos e árvores centenárias.  

 Ponte do São Raimundo: É a primeira ponte da cidade. Foi construída durante a época da 

Segunda Guerra Mundial, com a instalação da rodovia BR 116 que liga as cidades do Rio 

de Janeiro a Salvador, na Bahia. Quem passa por ela vê a grande extensão do Rio Doce e 

tem uma vista parcial de Governador Valadares. 

 Rio Doce: Corta longitudinalmente a cidade e pode ser visto em vários de seus bairros. O 

rio é admirado por sua largura e comprimento. Alguns pontos com pedras formam 

pequenas cachoeiras com inconfundível barulho.  

 Museu da Cidade: Fundado em 1983 com o nome de Museu da Cidade, o local reúne 

variada gama de objetos históricos do município, com um acervo de mais de 1.200 peças, 

desde instrumentos de suplício (utilizados para castigar escravos), trajes litúrgicos antigos, 

aparelhos telefônicos, cerâmicas indígenas, documentos e fotografias até pequenas 

curiosidades como a cópia da Planta Original do Traçado da Cidade. 
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 Mercado Municipal: Após passar por um processo de revitalização com recursos do 

governo estadual, o velho mercado, inaugurado na década de 1940, foi entregue à 

população, em março de 2007, completamente reestruturado. Os trabalhos de recuperação 

de um dos principais centros comerciais da cidade se prolongaram por cerca de dois anos. 

Sua área é de 9.500 metros quadrados.  

Costumes, artes e eventos 

Na esperança em combater as altas taxas de violência, a prefeitura vem assinando acordos e 

promovendo atividades culturais para tentar retirar jovens das ruas. Entre as metas propostas, 

consta a modernização da biblioteca pública da cidade; instalação de cinco Pontos de Cultura; 

a transformação de uma antiga usina de açúcar em Usina de Produção Cultural. 

O município possui uma razoável tradição em seu artesanato e culinária. Normalmente, pratos 

regionais, que vão de tortas e bombons a pequenas refeições caseiras. As peças artesanais são 

vendidas em barracas e feiras da cidade ou em eventos. A Associação dos artesãos de 

Governador Valadares organiza, eventualmente, exposições e vendas de artefatos produzidos. 

Um dos principais locais utilizados é o mercado municipal. 

Com o objetivo de estimular o turismo local, a prefeitura, em parceria com empresas da 

cidade, organiza festas e eventos. Muitas se tornaram tradicionais no município: 

 GV Folia: Carnaval fora de época. Ocorre todo ano no mês de abril. No ano de 2007 foi 

eleita a micareta — festa popular carnavalesca fora do período de carnaval —  mais 

segura do país. Com bandas nacionais, excelente estrutura, esta festa já tradicional, 

movimenta a cidade nos três dias de realização. Turistas de várias localidades lotam os 

hotéis e movimentam o comércio local. 

 Festa da Fantasia: Uma das maiores do gênero no Brasil, a maior de Minas Gerais, 

acontece anualmente entre os meses de abril e maio. Conta com a participação de cantores 

e grupos musicais nacionais. 

 TIM Valadares Jazz Festival: O Festival de Jazz de Governador Valadares, que teve 

início no ano de 1999, tem cumprido sua a missão de levar aos valadarenses e aos 

mineiros do leste de Minas Gerais, o melhor do jazz e da música instrumental brasileira, 

com o vigor e a energia que sempre caracterizaram o evento.  
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 Expoleste: Esta feira de negócios do Leste de Minas Gerais tem por objetivo ser uma 

vitrine do desenvolvimento da região. Reúne diversos setores da economia e promove 

interação entre os segmentos: público, consumidor, fornecedores, imprensa e meio 

empresarial. A credibilidade da feira levou à sua inclusão no calendário oficial de eventos 

da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio de Minas Gerais e no calendário 

Brasileiro de Exposições e Feiras do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior.  

 ExpoAgro: Trata-se de uma exposição promovida pela União Ruralista Rio Doce, 

realizada todo mês de julho na cidade de Governador Valadares. Com duração de uma 

semana, acontece anualmente desde 1968. Constam da programação exposições e 

concursos de animais, leilões, rodeios, vaquejadas e shows artísticos. A ExpoAgro é o 

maior evento do setor agropecuário, com destaques para bovinos e equinos da região. O 

evento vem atraindo cada vez mais visitantes e expositores das diversas regiões de Minas 

Gerais. 

 Brasil Gem Show: É considerada a maior e mais importante feira da América Latina no 

segmento de pedras e gemas. Possui relevante importância na economia valadarense, 

nacional e internacional. 

4.11 TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO 

Governador Valadares conta com o Aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, 

inaugurado em 1966, que se encontra a cerca de 5 km do centro da cidade, atendendo não só a 

cidade, como também a todo o vale do Rio Doce com voos diários para Belo Horizonte e 

outros destinos. Conta com uma pista de 1.800 metros de comprimento por 30 metros de 

largura, com capacidade para receber aeronaves Fokker 100.  

A cidade é servida por uma rede ferroviária. A Estação Ferroviária de Governador Valadares, 

inaugurada em 15 de agosto de 1910. Devido ao crescimento da população da cidade, houve a 

necessidade de várias reformas na estação, que atualmente é uma das maiores da Estrada de 

Ferro Vitória a Minas. Em 1942, a EFVM passou a pertencer à recém fundada Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD, atual Vale S.A.).  

O município possui ainda fácil acesso a rodovias federais (BR-381, BR-116, BR-259, BR-

451), além de rodovias de importância estadual e municipal através de rodovias vicinais 
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pavimentadas. A cidade conta ainda com uma estação rodoviária localizada na região central 

da cidade, com saídas regulares para as principais cidades de Minas Gerais e do Brasil, além 

de voos diários para a capital do Estado.  

De acordo com a Prefeitura Municipal, a frota de veículos em Governador Valadares no ano 

de 2014 era de aproximadamente 39.438 automóveis, 2.801 caminhões, 566 caminhões-

tratores, 5.074 caminhonetes, 24.334 motos, 312 ônibus, 222 microônibus, 4.616 motonetas. 

O crescimento no número de veículos de Governador Valadares nos últimos dez anos tem 

causado um movimento cada vez mais lento de carros, gerando transtornos nos horários de 

pico. 

O transporte coletivo do município constitui monopólio da empresa Valadarense que 

conseguiu renovar seu contrato por vinte anos (em 2014), prorrogáveis por mais vinte. A 

empresa dispõe de 22 linhas urbanas e uma frota de 105 veículos com idade média de 3 anos, 

ligando a região central aos bairros e distritos rurais distantes da sede municipal.  

Quanto a serviços de comunicação, os serviços de internet banda larga (ADSL) são oferecidos 

por diversos provedores de acesso gratuitos e/ou pagos. O serviço telefônico móvel, por 

telefone celular, é oferecido pela Oi, Vivo, Claro e Tim. O código de área (DDD) de 

Governador Valadares é 33 e o Código de Endereçamento Postal - CEP) varia de 35000-001 a 

35109-999.  

Outros serviços na área de comunicação: 

 Emissoras de TV locais: Inter TV dos Vales (Globo), TV Leste (Record) e TV Rio 

Doce. Emissoras de TV aberta, com sinais na cidade: Band, SBT, Canção Nova, Rede 

TV e Record.  

 TV a Cabo: duas empresas, totalizando 85 canais; 

 Internet: três empresas prestam serviços, sendo a Telemar, que disponibiliza o sistema 

Velox; Super-I, com a internet a cabo. 

 Jornais impressos: Diário do Rio Doce, Jornal de Domingo, Jornal Folha Regional, 

Olho Mágico, Jornal Laboratório Circulando (Universidade Vale do Rio Doce), Jornal 

Hoje em Dia (sucursal). 

 De acordo com a Associação Mineira de Rádio e TV e a Telecomunicações de Minas 

Gerais S.A. foram contabilizadas nove emissoras de rádio: Rádio Globo GV AM; Radio 

http://www.radioglobogv.com/
http://www.guiademidia.com.br/acessar-site-da-radio.htm?http://radiomundomelhor.com.br/radioam/am.php
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Mundo Melhor AM; Rádio Novo Tempo AM; Rádio Mundo Melhor FM; Rádio 

Imparsom FM; Rádio Transamérica GV FM; Rádio 104 FM Gospel; Rádio Cultura FM 

GV; Rádio Oriente FM Leste 

 

O capítulo seguinte apresenta uma outra versão da cidade de Governador Valadares, que 

retrata a percepção de seus moradores em relação à cidade que temos. 

 

http://www.guiademidia.com.br/acessar-site-da-radio.htm?http://radiomundomelhor.com.br/radioam/am.php
http://www.radiomundomelhor.com.br/
http://www.imparsomfm.net/
http://www.imparsomfm.net/
http://transamericagv.com.br/
http://www.104fmgospel.com.br/
http://www.culturafmgv.com.br/
http://www.culturafmgv.com.br/
http://redeorientefm.com.br/leste/
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5. A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES  
NA PERCEPÇÃO DOS CIDADÃOS 
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Na sua relação com o meio ambiente, o indivíduo percebe, reage e responde de forma 

particular, tendo em vista os processos cognitivos e os valores de cada um (Faggionato, 

2002). Nesse sentido, identificar a percepção social dos moradores da cidade de Governador 

Valadares permite melhor compreender suas expectativas, julgamentos e condutas (Rosa & 

Silva, 2002, Fernandes & Pelissari, 2003). Os filtros culturais são essenciais neste processo, 

uma vez que selecionam as informações recebidas, conferindo-lhes significados.  

Mesmo em se tratando de condições geográficas similares, o modo como determinada 

sociedade se relaciona com seu ambiente pode se manifestar de forma desigual. Isso, porque 

“as imagens e representações são construções imagéticas decorrentes da apreensão dos 

significados e subjetividades espaciais” (Kozel, 2009). Elas refletem a percepção e 

compreensão sociocultural dos indivíduos, que as produzem perpassadas por diferentes 

prismas em direção ao representativo/simbólico que se situa na base da relação 

sujeito/signo/imagem. 

Becker (1996) considera que as representações são como mapas que fornecem um retrato 

parcial, adequado a alguma proposta. Surgem em ambientes organizacionais que restringem o 

que pode ser feito e definem os objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, percepção 

ambiental é uma representação científica e tem sua utilidade definida pelos propósitos que 

embalam os projetos do pesquisador. Seu estudo é de fundamental importância para que 

possamos compreender melhor as interrelações entre o homem e o ambiente, suas 

expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Possibilita, 

também, a compreensão das diferentes percepções e influências ideológicas de cada sociedade 

em relação aos valores internalizados pelos indivíduos, destacando a importância de se 

perceber e avaliar a degradação ambiental contribuindo para o planejamento de ações e 

intervenções futuras, facilitando a tomada de consciência do ambiente pelo homem e a 

utilização mais racional dos recursos naturais. 

5.1 OLHARES SOBRE O RIO DOCE 

Considerando a importância do Rio Doce e seu atual estado de degradação, foi realizada uma 

investigação em escolas de ensino médio com o objetivo de captar diferentes olhares e avaliar 

o nível de conhecimento e conscientização referentes às questões ambientais, bem como 

atitudes, valores e práticas cotidianas dos entrevistados e sua relação com a água do rio que é 

um patrimônio natural e histórico da comunidade.  



84 

A maioria dos alunos entrevistados conceitua meio ambiente como um conjunto de plantas, 

animais, água e ar, numa visão naturalista, sem o aprofundamento dos conceitos. Esse fato 

ocorreu independentemente do nível (maior ou menor) de escolaridade. O desconhecimento 

de informações básicas sobre a Bacia do Rio Doce é uma realidade constatada na pesquisa: 

apenas 36,5% dos estudantes e 68,8% dos professores, conhecem sua história. Os demais 

alunos, não sabem, nem nunca ouviram falar a respeito. Apesar da oportunidade de ter mais 

acesso ao conhecimento, cerca de um terço dos professores também afirmaram desconhecer a 

história do Rio Doce, o que é muito significativo, dado o fato de que eles são responsáveis 

pela transmissão do conhecimento formal, oficial (Quadro 5-1).  

Quadro 5-1. Nível de Conhecimento dos Alunos em Relação à História do Rio Doce 

História do Rio Doce  ALUNOS  PROFESSORES 

 Nº  %  Nº  % 

Conhecem   119  36,5  22  68,8 

Não sabem e/ou nunca ouviram falar  207  63,5  10  31,2 

TOTAL  326  100,0  32  100,0 

Fonte: Elaboração própria 

A falta de informações ocorre, também, em relação ao nome dos estados e cidades (Quadro 5-

2) percorridas pelo rio na sua trajetória da nascente até a foz, no oceano Atlântico. 

Quadro 5-2. Nível de conhecimento dos Estados percorridos pelo Rio Doce 

ESTADOS 
ALUNOS PROFESSORES 

Nº % Nº % 

Minas Gerais e Espírito Santo 194 59,5 30 93,8 

NS / NR 132 40,5 2 6,2 

TOTAL 326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os Quadros 5-2 e 5-3 registram as respostas em relação ao nível de conhecimento dos Estados 

e cidades banhadas pelo rio, confirmando a completa desinformação de alunos (94,5%) e 

professores (96,9%) no que diz respeito a essas informações básicas. 

Quadro 5-3. Número de cidades banhadas pelo Rio Doce 

Número de cidades 
 ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Não sabem dizer  308 94,5 31 96,9 

Nunca ouviram falar  18 5,5 1 3,1 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria 
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Degradação, sujeira, poluição, abandono e descaso são imagens mais frequentemente citadas 

em relação ao rio (69,7% dos estudantes e 37,5% dos professores, superando, em muito o 

problema das enchentes, cujas imagens são citadas por 1,5% dos alunos e 9,4% dos 

professores (Quadro 5-4), embora seja um fato recorrente na vida das pessoas que residem às 

suas margens30.  

Quadro 5-4. Imagens sobre o Rio Doce 

  

Fonte:Elaboração própria. 

 

O reconhecimento da importância do rio para a cidade é apontado por 85,3% dos estudantes e 

84,3% dos professores, especialmente no que se refere ao abastecimento, garantindo a 

sobrevivência da população (Quadro 5-5).  

Quadro 5-5. Importância do Rio Doce para a cidade de Governador Valadares 

FREQUÊNCIA  ALUNOS  PROFESSORES 

 Nº  %  Nº  % 

Abastecimento; sobrevivência; vida  278  85,3  27  84,3 

Fonte de renda; economia  9  2,8  2  6,3 

Beleza, esporte, identidade  7  2,1  2  6,3 

NS / NR  32  9,8  1  3,1 

TOTAL  326  100,0  32  100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

O quadro 5-6 registra o pouco interesse dos entrevistados por assuntos relacionados ao rio: 

12% dos estudantes, e 53% dos professores afirmaram se interessar, frequentemente. O 

desinteresse dos estudantes tem origem na falta de uma abordagem planejada e efetiva do 

assunto em sala de aula. 

                                                 
30 Segundo a Comissão da Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Governador Valadares existem 34.870 unidades localizadas nas áreas 
alagáveis, totalizando 75.000 pessoas atingidas pelas enchentes. 

IMAGENS  ALUNOS  PROFESSORES 

 Nº  %  Nº %  

Poluição, sujeira, degradação, mau 

cheiro, abandono, descaso 

 227  69,7  12 37,5 

Enchente, assoreamento  5  1,5  3 9,4 

Vida e abastecimento  49  15,0  8 25,0 

Identidade da cidade   16  4,9  5 15,6 

Limpo, bonito  12  3,7  4 12,5 

NS/NR  17  5,2  - - 

TOTAL  326  100,0  32 100,0 
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Quadro 5-6. Interesse por assuntos relacionados ao Rio Doce 

FREQUÊNCIA 
 ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Sim, frequentemente  38 11,6 17 53,1 

Sim, às vezes  121 37,1 11 34,4 

Sim, raramente  110 33,7 4 12,5 

Não se interessam   77 23,6 - - 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo os professores entrevistados, a frequência com que assuntos relacionados ao Rio 

Doce são abordados em sala de aula, é de apenas 18,7%, o que não condiz com o papel da 

escola enquanto instituição e local privilegiado para o ensino e o exercício de valores 

universais de conscientização e respeito ao meio ambiente (Quadro 5-7). 

Quadro 5-7. Frequência de assuntos ligados ao Rio Doce tratados em sala de aula 

FREQUÊNCIA ALUNOS PROFESSORES 

Nº % Nº  % 

Nunca 113 34,7 3  9,4 

Raramente 160 49,1 21  65,6 

Frequentemente 36 11,0 6  18,7 

Não sabem informar. 17 5,2 2  6,3 

TOTAL 326 100,0 32  100,0 

Fonte: Elaboração própria 

Os entrevistados (95,1% dos alunos e 100% dos professores) acreditam que os níveis de 

poluição do rio podem afetar a saúde da população e que a qualidade de suas águas é um fator 

importante para a sobrevivência da cidade (Quadro 5-8).  

Quadro 5-8. Crença de que os níveis de poluição observados no Rio Doce 

podem afetar a saúde da população 

CRENÇA 
 ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Não acreditam  7 2,1 - - 

Sim, acreditam  310 95,1 32 100,0 

Não sabem opinar  9 2,8   

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

 Fonte:Elaboração própria 

 

No que se refere aos danos causados ao rio, apenas 17,8% dos estudantes e 18,7% dos 

professores afirmaram que nunca causaram nenhum dano. Outros (47,3% dos estudantes e 

12,5% dos professores) disseram nunca ter pensado sobre isso, demonstrando uma completa 

ausência de consciência ecológica e descomprometimento com a sustentabilidade do planeta. 
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Os que reconhecem ter causado algum dano ao rio citaram como exemplo de 

irresponsabilidade social: não selecionar o lixo produzido em casa, ter um consumo excessivo 

e irresponsável de água, descartar poluentes nos esgotos domésticos e jogar lixo nas ruas, 

etc. Chama a atenção o fato de que pouco mais de um terço dos professores (34,4%) ter 

afirmado que já causaram danos ao rio, superando os alunos (10,1%) nesse comportamento 

inadequado (Quadro 5-9). 

Quadro 5-9. Danos causados ao Rio Doce 

FREQUÊNCIA  ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Nunca causaram nenhum dano  58 17,8 6 18,7 

Nunca pensaram sobre isso  153 47,0 4 12,5 

Sim, raramente   81 24,8 11 34,4 

Sim, frequentemente  33 10,1 11 34,4 

NS / NR  1 0,3 6 18,7 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio 

Doce foi apontado como o 10º mais poluído do País entre os que apresentam os mais baixos 

Índices de Qualidade de Água (IQAs). Os principais causadores do problema seriam os 

agrotóxicos, pesticidas e esgoto jogados diretamente nas águas do rio. Apenas 13,5% dos 

alunos e 15,6% dos professores têm conhecimento desse fato, embora essa informação tenha 

sido divulgada nos meios de comunicação e no jornal que circula na cidade.31 

Quadro 5-10. Conhecimento de que o Rio Doce é o 10º rio mais poluído do Brasil 

FREQUÊNCIA  ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Sim, sabia  44 13,5 5 15,6 

Apenas ouviu falar  88 27,0 7 21,9 

Nunca ouviu falar  194 59,5 20 62,5 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 5-11 retrata o sentimento dos entrevistados quando assistiram outras pessoas 

jogando lixo ou outros resíduos sólidos no rio: 52,5% dos alunos e 59,4% dos professores 

afirmaram se sentirem incomodados, mas não nada fizeram para impedir a má ação. 

                                                 
31 Diário do Rio Doce, 30 de abril de 2013. 
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Somente um pequeno grupo de alunos (16,5%) e professores (12,5%) disse ter abordado as 

pessoas pedindo que não cometessem esse ato.  

Quadro 5-11. Sentimento ao ver alguém jogando lixo no Rio Doce 

FREQUÊNCIA  ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº  % 

Sentiram-se incomodados, mas nada fizeram  171 52,5 19  59,4 

Sentiram-se incomodados e pediram para não fazer 

a má ação  

 44 16,5 4  12,5 

Não se sentiram incomodados  21 6,4 -  - 

Nunca viram ninguém jogando lixo no Rio Doce  90 27,6 9  28,1 

TOTAL  326 100,0 32  100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Diante desse questionamento, alguns alunos (26,9%) e a maioria dos professores (56,2%) 

reconhecem ter mudado os padrões indesejados de comportamento, assumindo atitudes 

corretas, tais como: evitar jogar lixo na rua ou no rio; aconselhar as pessoas a respeitar o 

meio ambiente; participar de campanhas educativas; economizar o uso da água, etc. (Quadro 

5-12). 

Quadro 5-12. Atitudes em relação a mudanças no comportamento 

ATITUDES ALUNOS PROFESSORES 

Nº  % Nº % 

Não fizeram nada para mudar o comportamento 241  74,0 11 34,4 

Passaram a adotar atitudes corretas 78  26,9 18 56,2 

NS/NR 7  2,1 3 9,4 

TOTAL 326  100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto ao atual estado de degradação do rio, 86,5% dos alunos e 59,4% dos professores 

culpam a sociedade em geral, embora reconheçam a participação de setores específicos da 

sociedade, especialmente o setor agrícola e industrial (Quadro 5-13). Creditam aos governos 

municipais, estadual e federal, grande parcela de culpa por não cumprirem seu papel 

orientador e fiscalizador. Consideram que a responsabilidade de cuidar do rio é da 

comunidade em geral, (especialmente dos moradores ribeirinhos), órgãos governamentais 

(Federal, Estadual e Municipal), de grupos e instituições ambientalistas. 
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Quadro 5-13. Principais responsáveis pelos danos causados ao Rio Doce 

SETORES ALUNOS  PROFESSORES 

Nº %  Nº % 

Gov. Municipal, Estadual e Federal 50 15,3  10 31,2 

Indústrias   33 10,1  6 18,7 

Setor agrícola   9 2,8  14 43,7 

Sociedade em geral 282 86,5  19 59,4 

TOTAL (*) 326 100,0  332 100,0 

(*) Respostas múltiplas. Fonte: Elaboração própria. 

 

Quanto às ações sugeridas para conscientizar as pessoas no que se refere à necessidade de 

respeitar o meio ambiente, especialmente o rio, 64,2% dos estudantes e 93,8% dos professores 

consideram importante mobilizar a sociedade através de palestras e campanhas educativas e 

projetos. É interessante observar que 19,6% dos alunos não sabem nem souberam responder 

ou apresentar sugestões (Quadro 5-14).  

Quadro 5-14. Ações sugeridas para conscientizar as pessoas e respeitar o meio ambiente 

SUGESTÕES 
 ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Mobilização; palestras; campanhas 

educativas e projetos 

 209 64,2 30 93,8 

Políticas Públicas voltadas para 

preservação do meio ambiente 

 19 5,8 1 3,1 

Estabelecer multas/punição  34 10,4 1 3,1 

NS / NR.  64 19,6 - - 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cerca de metade dos professores (53,1%) e alguns poucos alunos (14,7%) têm conhecimento 

que a cidade não possui Estação de Tratamento de Esgoto e que 100% do esgoto recolhido é 

despejado in natura no Rio Doce (Quadro 5-15). Desconhecem, também, que desde maio de 

2012, com a interdição do “lixão” da cidade, os resíduos recolhidos são transportados em 

caminhões para o município de Santana do Paraíso, distante cerca de 100 km de Governador 

Valadares.  

Quadro 5-15. Tem conhecimento que Governador Valadares não tem Estação de Tratamento de esgoto e 

que 100% do esgoto é jogado in natura no Rio Doce? 

 

CONHECIMENTO 

ALUNOS PROFESSORES 

Nº % Nº % 

Nunca soube disso. 125 38,4 4 12,5 

Já ouviu falar a respeito 147 45,1 11 34,4 

Tem conhecimento do assunto. 48 14,7 17 53,1 

NR / NS 6 1,8 32 100,0 

TOTAL 326 100,0 4 12,5 

Fonte: Elaboração própria. 
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Dos entrevistados, 26,1% dos estudantes e 21,9% dos professores acreditam que o resíduo 

recolhido (ainda) vai para o ex-lixão da cidade. Professores (71,8%) e alunos (37,4%) que 

responderam que “o lixo recolhido vai para outro município” citaram, erroneamente, a 

localidade de Ipatinga, demonstrando completa desinformação quanto ao destino dado pela 

Prefeitura Municipal de Governador Valadares aos resíduos sólidos recolhidos (Quadro 5-16). 

Quadro 5-16. Destino do lixo em Governador Valadares 

DESTINO  ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Vai para o lixão da cidade  85 26,1 7 21,9 

É levado para outra cidade   122 37,4 23 71,8 

NS / NR  119 36,5 2 6,3 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Embora não demonstrem maior sensibilidade em relação aos problemas ambientais que 

afetam a qualidade da água do rio que abastece a cidade de Governador Valadares, 71,2% dos 

estudantes e 75% dos professores definem como muito ruim e ruim a qualidade das águas do 

Rio Doce (Quadro 5-17). 

Quadro 5-17. Avaliação da qualidade da água do Rio Doce 

SUGESTÕES  ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº % 

Muito ruim  138 42,4 9 28,1 

Ruim  94 28,8 15 46,9 

Regular   62 19,0 8 25,0 

Bom  14 4,3 - - 

Excelente  1 0,3 - - 

NR/NS  17 5,2 - - 

TOTAL  326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto às providências que devem ser tomadas para resolver o problema da qualidade da 

água, os professores e alunos citaram as mesmas ações, consideradas uma necessidade 

imediata: multar quem polui o Rio; recuperar as nascentes; implantar usina de tratamento de 

Lixo (Quadro 5-18). 
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Quadro 5-18. Providências prioritárias para resolver os problemas ambientais do Rio Doce 

SUGESTÕES ALUNOS (%) PROFESSORES (%) 

Imediata Médio 

prazo 

Longo 

Prazo 

Imediata Médio 

prazo 

Longo 

Prazo 

Multar quem polui o rio 72,4 20,2 7,4 81,3 15,6 3,1 

Recuperar nascentes 68,7 22,1 9,2 78,1 6,3 15,6 

Plantar mata ciliar 53,1 35,6 11,3 71,9 21,9 6,3 

Regulamentar e controlar  pesca 27,9 47,9 24,2 50,0 46,9 3,1 

Implantar Usina Tratamento lixo 86,5 7,1 6,4 75,0 21,9 3,1 

Implantar ETE 88,6 8,0 3,4 71,8 21,9 6,3 

TOTAL (*) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) Respostas múltiplas. Fonte:Elaboração própria. 

Ao comparar as respostas dos entrevistados no que se refere à avaliação da qualidade da água 

do Rio Doce, vital para a sobrevivência e qualidade da vida da população, verifica-se que 

alunos e professores não fazem uma associação direta entre os problemas ambientais e a 

qualidade de vida. Pode-se ver no Quadro 5-19 que enquanto 71,2% dos alunos e 75% dos 

professores definem as águas do rio como “muito ruim” e “ruim”, os alunos (51,6%) 

consideram a qualidade de vida da cidade banhada por este mesmo rio, como “ótima” e 

“boa” e 34% dos professores consideram-na “boa”.  

Quadro 5-19. Avaliação da qualidade de vida na cidade de Governador Valadares 

AVALIAÇÃO  ALUNOS  PROFESSORES 

 Nº %  Nº % 

Ótima  28 8,6  - - 

Boa  140 43,0  11 34,4 

Regular   107 32,8  16 50,0 

Ruim  30 9,2  5 15,6 

Péssima  3 4,6  - - 

NS/NR  3 1,8  - - 

TOTAL  326 100,0  32 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Embora existam duas Organizações Não Governamentais (ONGs) atuando na defesa, 

preservação e conservação do meio ambiente  —  “Instituto Pró Rio Doce”, constituído em 

setembro de 1992 e “Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce”, (APARD), 

formalizada em dezembro de 2005, 92,3% dos estudantes e 78,1% dos professores, 

desconhecem a existência dessas instituições cidade, dificultando maior participação da 

comunidade no processo de conscientização e na busca de solução dos problemas ambientais 

existentes (Quadro 5-20). 
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Quadro 5-20. Conhecimento de Organizações Não Governamentais (ONGs) 

que atuam na defesa e conservação do Rio Doce 

CONHECIMENTO ALUNOS PROFESSORES 

Nº % Nº % 

Não 301 92,3 25 78,1 

Sim 25 7,7 7 21,9 

TOTAL 326 100,0 32 100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Convidados a responder se teriam interesse em participar de projetos com o objetivo de 

melhorar os aspectos ambientais do Rio Doce, cerca de um terço dos alunos e um quarto dos 

professores afirmaram não ter interesse, confirmando, mais uma vez o quanto as instituições 

escolares estão distantes do seu papel de formador de cidadãos conscientes (Quadro 5-21). 

Quadro 5-21. Interesse em participar de projetos com objetivo de melhorar os aspectos  

ambientais do Rio Doce 

INTERESSE 
 ALUNOS PROFESSORES 

 Nº % Nº  % 

Não tem interesse  108 33,1 8  25,0 

Sim, dependendo da tarefa/assunto   167 51,3 16  50,0 

Sim, qualquer que seja a tarefa  51 15,6 8  25,0 

TOTAL  326 100,0 32  100,0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É importante registrar que a maioria dos jovens e dos educadores, se solicitados, se dispõem a 

colaborar trabalhando em projetos com o objetivo de melhorar as condições ambientais do rio 

que banha a cidade. Essa constatação anuncia boas perspectivas de envolvimento da 

comunidade em projetos em prol da recuperação desse rio, o que poderá acontecer num futuro 

próximo.  

Conclui-se que a percepção ambiental entre alunos do ensino médio e professores  é muito 

limitada, indicando a necessidade de atenção do poder público para uma melhor gestão 

ambiental de um rio que está morrendo por falta de projetos de sensibilização e 

conscientização ambiental. 

Completa esse quadro de percepção sobre o rio e o meio ambiente, o Plano Integrado de 

Recursos Hídricos Rio Doce (PIRG - Doce), construído por representantes de dez comitês32 

atuantes na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, no período de junho de 2008 ao final do ano de 

2009. 

                                                 
32 CBH Doce; CBH do rio Piranga; CBH do rio Piracicaba; CBH do rio Santo Antônio; CBH do rio Suaçuí; CBH do rio Caratinga; CBH 
Águas do rio Manhuaçu; CBH do rio Santa Maria do Doce; CBH do rio Guandu; e CBH do rio São José. 
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Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – PIRH Doce 

Participaram do processo de construção do PIRH Doce os órgãos gestores de recursos 

hídricos, representados pela Agência Nacional de Águas – ANA, Instituto Mineiro de Gestão 

das Águas – IGAM, e Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, do 

Espírito Santo, reunidos em um Grupo de Acompanhamento Técnico – GAT. Adiante, a 

relação dos comitês envolvidos na elaboração do PIRH Doce: CBH Doce; CBH do rio 

Piranga; CBH do rio Piracicaba; CBH do rio Santo Antônio; CBH do rio Suaçuí; CBH do rio 

Caratinga; CBH Águas do rio Manhuaçu; CBH do rio Santa Maria do Doce; CBH do rio 

Guandu; e CBH do rio São José. A diretriz máxima que norteou o referido trabalho foi a 

constante na Lei Nº 9.433/97, que institui a Política Nacional dos Recursos Hídricos. 

Consta em seu Relatório Final que o “Plano representa o desejo manifesto de todos os 

envolvidos no processo de sua construção, de junho de 2008 ao final do ano de 2009, no 

sentido de consolidar o planejamento de ações voltadas ao enfrentamento dos principais 

problemas relacionados com os recursos hídricos na Bacia do Rio Doce.” A grande 

preocupação dos comitês diz respeito à recuperação ou preservação de áreas de preservação 

permanente e de recuperação de áreas já degradadas ou em processo de erosão, assim como o 

tratamento de esgotos e resíduos sólidos, além da educação ambiental e a mobilização social.   

A declaração da Bacia que queremos encontra-se assim descrita no Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce:   

A bacia que queremos preserva a vegetação natural nas áreas delimitadas pela legislação, 

significando uma melhor qualidade ambiental, com redução dos processos erosivos e de 

assoreamento dos rios. As águas e os solos da bacia não são contaminados, graças ao 

tratamento adequado e integrado dos resíduos sólidos e dos efluentes líquidos, urbanos, 

industriais e rurais, permitindo os mais diversos usos. Os diversos corpos de água doce têm 

qualidade concordante com um enquadramento nas classes especiais 1 e 2. A população da 

bacia é ambientalmente educada e socialmente mobilizada, sendo capaz de atuar em um 

sistema de gerenciamento dos recursos hídricos, que, por sua vez, tem a capacidade de 

solucionar os possíveis conflitos pelo uso e pela qualidade das águas, a partir de uma ação 

normativa, fiscalizadora e orientadora do uso dos recursos hídricos. Este sistema baseia-se em 

informações sistematizadas e planejadas de forma integrada, que são consolidadas na forma de 

planos das bacias afluentes e no plano da bacia como um todo. O desenvolvimento da bacia é 

harmônico, caracterizado pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental sustentado 

(PIRH-Doce, 2010). 

Completa o desejo manifesto, um registro da “bacia que podemos”, assim descrita: 
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A bacia que podemos ter em um horizonte de vinte anos apresenta uma melhora significativa 

quanto ao atendimento das demandas e na qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos 

superficiais, graças a um processo de implantação da outorga e do enquadramento em todos os 

trechos da bacia. A partir disto, uma estrutura eficaz e com reconhecimento social e 

institucional, composta pelos comitês de bacia do rio principal e de seus afluentes, pelos órgãos 

estaduais – IEMA e IGAM – e pela Agência Nacional de Águas, estabeleceu uma sistemática de 

orientação, normatização e fiscalização quanto ao uso e a preservação dos recursos hídricos, 

reduzindo os conflitos pelo uso a um número insignificante de casos, sendo estes rapidamente 

resolvidos no âmbito dos respectivos Comitês. Como resultado da implantação desta estrutura 

de gerenciamento e de seu efetivo funcionamento, os corpos de água doce da bacia apresentam 

parâmetros evolutivos em direção ao enquadramento, respeitando as metas intermediárias 

fixadas por cada comitê. Os recursos oriundos da cobrança são aplicados de acordo com os 

planos de bacia dos rios afluentes, sendo que estes foram harmonizados com o plano do rio 

principal. Todos estes planos estabelecem uma aplicação de recursos que promovem, parcial 

ou totalmente, ações de educação ambiental, comunicação e mobilização social, como forma a 

garantir uma participação efetiva e crescente da população da bacia na tomada de decisão 

sobre o gerenciamento dos recursos hídricos. Outra parte dos recursos tem sua aplicação 

destinada a manter e ampliar uma base de dados e informações sobre os recursos hídricos, 

aumentando a capacidade futura de decisão sobre novos processos de outorga, revisão do 

enquadramento ou dos critérios de cobrança. A estrutura de gestão implantada também é capaz 

de dialogar com outras instituições, tendo por foco a gestão compartilhada ou exercer um 

papel de controle social organizado em temas como coleta e tratamento de efluentes 

industriais, urbanos e rurais, gestão de resíduos sólidos, ordenamento territorial urbano e 

rural, recuperação de áreas degradadas, planos de desenvolvimento econômico e políticas 

públicas das mais diversas áreas, como educação, saúde, extensão rural, turismo, geração de 

energia, tecnologias limpas, entre outras (PIRH-Doce, 2010). 

A visão manifesta da bacia reflete o conceito de uma “gestão que compatibilize a gestão das 

bacias afluentes com o curso d’água principal, com plena utilização dos instrumentos 

previstos na legislação sobre recursos hídricos, outorga, enquadramento, cobrança, sistema de 

informações e planos de bacia.” (PIRH-Doce, 2010). 

Porém, a bacia que queremos não é a bacia que podemos ter num universo temporal de vinte 

anos, tempo insuficiente para a implantação efetiva de todas as medidas necessárias ou 

desejáveis. Os gestores da Bacia definiram, num horizonte menor de tempo, a bacia que 

podemos, assim descrita: 

A bacia que podemos ter em um horizonte de vinte anos apresenta uma melhora significativa 

quanto ao atendimento das demandas e na qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos 
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superficiais, graças a um processo de implantação da outorga e do enquadramento em todos os 

trechos da bacia (PIRH-Doce, 2010). 

Uma estrutura eficaz, com reconhecimento social e institucional, composta pelos comitês de 

bacia do rio principal e de seus afluentes, pelos órgãos estaduais – IEMA e IGAM – e pela 

Agência Nacional de Águas, estabeleceu uma sistemática de orientação, normatização e 

fiscalização quanto ao uso e a preservação dos recursos hídricos, reduzindo os conflitos pelo 

uso a um número insignificante de casos, sendo estes rapidamente resolvidos no âmbito dos 

respectivos Comitês. Como resultado da implantação dessa estrutura de gerenciamento e de 

seu efetivo funcionamento, os corpos de água doce da bacia apresentam parâmetros 

evolutivos em direção ao enquadramento, respeitando as metas intermediárias fixadas por 

cada comitê. Os recursos oriundos da cobrança são aplicados de acordo com os planos de 

bacia dos rios afluentes, sendo que esses foram harmonizados com o plano do rio principal. 

Todos estes planos estabelecem uma aplicação de recursos que promovem, parcial ou 

totalmente, ações de educação ambiental, comunicação e mobilização social, como forma a 

garantir uma participação efetiva e crescente da população da bacia na tomada de decisão 

sobre o gerenciamento dos recursos hídricos (Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce – PIRH-Doce, 2010). 

Outra parte dos recursos tem sua aplicação destinada a manter e ampliar uma base de dados e 

informações sobre os recursos hídricos, aumentando a capacidade futura de decisão sobre 

novos processos de outorga, revisão do enquadramento ou dos critérios de cobrança. A 

estrutura de gestão implantada, também, é capaz de dialogar com outras instituições, tendo 

por foco a gestão compartilhada ou exercer um papel de controle social organizado em temas 

como coleta e tratamento de efluentes industriais, urbanos e rurais, gestão de resíduos sólidos, 

ordenamento territorial urbano e rural, recuperação de áreas degradadas, planos de 

desenvolvimento econômico e políticas públicas das mais diversas áreas, como educação, 

saúde, extensão rural, turismo, geração de energia, tecnologias limpas, entre outras (Ibid). 

5.2 OLHARES SOBRE A CIDADE 

A forma como os seres humanos irão atuar em um dado território (paisagem) tem como 

referência suas concepções e valores, frutos da cultura. Centrar-se num determinado território 

significa assumir múltiplas abordagens e dimensões que envolvem diferentes formas de 

conhecimento: desde o científico até as estratégias logísticas, passando pelas necessidades 

básicas de subsistência do homem. Vemos o que sabemos ver, não enxergamos o que não 
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conseguimos compreender. As paisagens definem-se pelos diversos olhares de um território 

(o que queremos, ou conseguimos ver) que se buscou captar através da investigação II 

realizada com lideranças e outros moradores da cidade de Governador Valadares. 

Grande parte da amostra (75%) apresenta nível de escolaridade igual ou maior que o nível 

superior (Figura 5-1): 24% possui o curso superior completo; 35% pós-graduação lato sensu e 

16%, o curos de mestrado ou strito sensu.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-1. Nível de escolaridade dos entrevistados 

É importante observar que a maioria dos entrevistados (69%) participa atualmente de alguma 

instituição ou associação na comunidade, demonstrando maior interesse pelos assuntos da 

comunidade e maior nível de conscientização política (Figura 5-2). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-2. Participantes de Associação ou Instituição 
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Na Figura 5-3 vê-se que, embora a maioria 61% das pessoas não tenha nascido em 

Governados Valadares, 79% dos entrevistados residem na cidade há mais de 20 anos (Figura 

5-4) o que representa comprometimento e expectativas em relação ao seu futuro. 

.  

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5-3. Nascidos em Governador Valadares 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-4. Residentes em Governador Valadares 

As medidas de saneamento básico estão fundamentalmente relacionadas à manutenção da 

saúde do ser humano, uma vez que muitas doenças podem se desenvolver quando esse serviço 

é precário. Esse problema também foi citado na questão de saúde pública. É importante 

registrar  que o saneamento básico ainda não foi universalizado em todos os bairros da cidade 

de Governador Valadares e que 100% do esgoto não recebe nenhum tipo de tratamento: é 

despejado diretamente no rio, poluindo suas águas trazendo problemas à saúde dos cidadãos.  
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A rede pública de saúde tem ficado sobrecarregada no atendimento a casos de doenças que 

poderiam ser evitadas. Os entrevistados desconhecem a existência de políticas preventivas de 

saúde local e avaliaram, negativamente, a qualidade dos serviços de saúde pública e 

consideram que o Hospital Municipal não tem condições de atender a demanda local. Uma 

nova unidade — o Hospital Regional — está sendo construída e terá capacidade para 250 

leitos, sendo 40 de UTI e também contará com heliporto para atender, em média e alta 

complexidade, uma população de 1,5 milhão de pessoas, de 86 municípios da macrorregião 

leste,  englobando os municípios das regiões de Saúde de Governador Valadares e Coronel 

Fabriciano. 

Os cidadãos, em sua maioria (73%), atribuíram os conceitos regular (29%)e ruim (44%) à 

oferta de serviços na área da saúde pública. Apenas 26% avaliaram como bom esses serviços, 

demonstrando que existe um grande número de pessoas insatisfeitas com a oferta desses 

serviços (Figura 5-5). 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-5. Oferta de serviços na área da Saúde 

No que se refere ao nível de qualidade desses mesmos serviços, a avaliação é efetivamente 

mais rigorosa: atribuíram os conceitos ruim (54%)e regular (42%) resultados de uma 

avaliação negativa de 96% (Figura 5-6). 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-6. Qualidade dos serviços na área da saúde 

Os serviços prestados na área da educação municipal foram reprovados pala maioria dos 

entrevistados: 81% consideram a qualidade do ensino no nível fundamental ruim (29%) e 

59% regular. Essa percepção reflete a realidade do ensino municipal: no ano de 2013, o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb33 dos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede municipal foi de 5,8 não alcançando a meta (6,0) estabelecida pelo 

Ministério da Educação. A nota do Ideb reflete o nível de aprendizado: quanto maior a nota, 

maior o aprendizado. A rede pública precisa melhorar seu desempenho para garantir mais 

alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado (Figura 5-7).  

Em relação à qualidade da oferta do ensino médio (estadual), 23% avaliam como ruim e 61% 

como regular, totalizando 84% de avaliação inferior a bom (Figura 5-8). 

 

Elaboração própria. 

Figura 5-7. Educação Municipal 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-8. Educação Estadual 

Numa avaliação diferenciada, o ensino superior obteve os conceitos bom (49%) e regular 

(43%), registrados no Gráfico da Figura 5-9. A cidade de Governador Valadares é 

                                                 
33Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. O Ideb é calculado 
com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). 



100 

considerada polo educacional da região, com sete instituições de ensino superior, presenciais, 

e quinze de outras localidades do Brasil, que oferecem ensino à distância.  

A oferta de serviços de cultura e lazer é considerada ruim por 61% dos entrevistados (Figura 

5-10). Os entrevistados afirmaram que existe grande carência no que se refere à produção 

cultural e existência de locais para lazer com a família. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-9. Educação Superior 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-10. Cultura e Lazer 

Mais da metade dos entrevistados (56%) consideram o comércio local bom enquanto 30% 

opinaram como sendo regular (Figura 5-11). O Produto Interno Bruto de Governador 

Valadares está alicerçado em atividades comerciais e de prestação de serviços cuja 

contribuição foi de 74,2% em 2012. 

A infraestrutura urbana — ruas, praças e calçadas — é considerada ruim (38%) e regular 

(39%) pela maioria dos entrevistados, deixando muito a desejar (Figura 5-12). 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 5-11. Comércio Local 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 5-12. Infraestrutura Urbana 

As calçadas, além de mal conservadas, encontram-se comprometidas com a presença de 

inúmeras bancas de camelôs e outros vendedores ambulantes que criam obstáculos para quem 

necessita transitar pelo centro da cidade. Este pode ser um fator explicativo para o fato de que 
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que 84% das pessoas avaliassem como ruim (51%) e regular (33%) a qualidade da 

acessibilidade urbana (Figura 5-13). Completa esse quadro de avaliação negativa, a 

mobilidade urbana e a segurança no trânsito, citadas como ruim e regular por 86% dos 

entrevistados (Figura 5-14). 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 5-13. Acessibilidade urbana 

 
Fonte: Elaboração própria 

Figura 5-14. Mobilidade e segurança no trânsito 

O transporte público foi reprovado pela maioria das pessoas entrevistadas por considerá-lo 

ruim (55%) e regular (39%). Além de ter um custo elevado, o transporte público é 

considerado deficiente, uma vez não atende às expectativas da população no que se refere à 

qualidade (Figura 5-15). 

Embora o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Governador 

Valadares (COMTER), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, tenha como 

um dos seus objetivos “Formular as propostas relacionadas com as políticas públicas de 

geração de trabalho, emprego e renda e de qualificação profissional no âmbito municipal”, 

esse objetivo não está sendo alcançado. Por consecutivos meses, a cidade não oferece vagas 

suficientes para atender a demanda por emprego. Motivados pela falta de oportunidades de 

trabalho na cidade, um contingente expressivo de valadarenses tem buscado na emigração 

para outros países (especialmente os Estados Unidos da América) uma oportunidade de ter 

acesso a trabalho e renda. A Figura 5-16 mostra o desencanto dos entrevistados e as opiniões 

sobre esse tema: 7% consideram a oferta de trabalho inexistente, 53% ruim e 39% regular. 

Apenas 1% avaliou a oferta de trabalho como boa. 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-15. Transporte Público 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-16. Geração de Emprego e Renda 

 

A limpeza urbana também é avaliada como ruim por 65% dos entrevistados. A apenas 9% 

consideram bom esse serviço público (Figura 5-17).Diferentemente de outras cidades e/ou 

países, os cuidados da população no que se refere ao meio ambiente são sofríveis: 21% 

afirmam que não existem e 64% consideram ruins os cuidados ambientais (Figura 5-18).  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-17. Limpeza Urbana 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-18. Cuidados Ambientais 

 

A coleta seletiva atende apenas a 70% da área de 38 bairros da cidade. O material coletado é 

encaminhado para a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis – ASCANAVI, 

localizada no bairro Turmalina, perto do antigo lixão. São 49 membros, quase na totalidade, 

ex-catadores do antigo “lixão” que viviam marginalizados, em condições degradantes, 

catando lixo nas ruas ou no lixão. Atualmente, trabalham de forma organizada e podem ser 

reconhecidos por parte da população como agentes de preservação ambiental. A ASCANAVI 

está localizada na Rodovia Rio Bahia, s/n, km 415, Bairro Turmalina – Governador 

Valadares-MG (Figura 5-19). 
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Fonte: Google Earth (2013). 

Figura 5-19. Localização da ASCANAVI 

No ano de 2012, o Ministério Público Estadual impediu a administração pública municipal de 

continuar a usar o aterro controlado do bairro Turmalina. A partir de então, a Prefeitura teve 

de providenciar o manejo, transbordo e transporte de 120 toneladas/mês de resíduos sólidos, 

gerando grande despesa para o município. O lixo é transportado por mais de cem quilômetros, 

até ser despejado em um aterro sanitário no município de Santana do Paraíso. 

A Figura 5-20 se refere ao lixão (desativado) que se encontra ao lado de um bairro popular, 

ainda não urbanizado. 

 

Fonte: Santiago, 2015. 

Figura 5-20. Localização do lixão. De Governador Valadares 

Governador Valadares está entre a maioria dos municípios brasileiros que ainda vive o drama 

da falta de solução para a destinação do lixo. Segundo dados do Departamento de Limpeza 
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Urbana, no ano de 2014 foram coletados 1440,98 toneladas de lixo. Desse total, foram 

comercializadas 717,57 toneladas, com 53,02% de aproveitamento. 

Outro grande problema diz respeito a medidas de saneamento básico, não implantadas na 

cidade. Em agosto de 2014, o Instituto Trata Brasil divulgou o ranking do Saneamento Básico 

nas 100 maiores cidades do país (ano de referência: 2012) onde Governador Valadares 

aparece entre os dez municípios brasileiros que apresentaram a pior classificação no que diz 

respeito ao tratamento de esgoto. Pelo resultado do ranking, o esgoto gerado pelos milhares de 

habitantes de Governador Valadares segue direto para o rio, sem nenhum tipo de tratamento. 

A média nacional para tratamento de esgoto é 38,7% (Brunelly, 2014). Grande parte dos 

entrevistados (42%) desconhece o fato de que até o presente momento, o esgoto da cidade não 

recebe nenhum tipo de tratamento (Figura 5-21).  

A Figura 5-22 confirma que a maioria dos entrevistados (94%) sabe que a qualidade da água 

do rio é ruim (58%) e regular (36%).  

 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-21. Tratamento de Esgoto 

 

 

Elaboração própria. 

Figura 5-22. Qualidade da água do Rio Doce 

Mesmo reconhecendo a importância da participação do cidadão no acompanhamento da 

gestão pública, a grande maioria não demonstra interesse em participar: 34% reconhecem que 

não existe essa participação e 47% consideram ruim. No que se refere ao acompanhamento de 

discussões e debates de temas levados ao legislativo (Câmara Municipal), 37% reconhecem 

que não existe participação dos cidadãos e 54% afirmam ser ruim (Figuras 5-23 e 5-24). 
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-23. Participação cidadã 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-24. Acompanhamento decisões 

legislativas 

A descontinuidade nas políticas públicas é visível nas administrações municipais em 

Governador Valadares. Este fato é percebido pela maioria dos entrevistados: 12% dos 

entrevistados reconhecem que a mesma não existe e 62% avaliam como ruim a manutenção 

de políticas públicas exitosas (Figura 5-25). 

A transparência da gestão pública é avaliada como inexistente (35%) e ruim (44%), 

impedindo um acompanhamento efetivo da gestão e dos gastos públicos (Figura 5-26). 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 5-25. Manutenção políticas exitosas 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-26. Transparência da gestão pública 

 

Quando solicitados a avaliar o comportamento das pessoas em relação aos cuidados com a 

preservação ambiental e do Rio Doce, a maioria dos entrevistados avaliam como ruim (61%) 

esse comportamento (Figura 5-27). Quanto à preservação do Rio Doce, embora seja apontado 

como o 10º rio mais poluído do Brasil, verifica-se que as pessoas não têm noção clara desse 

fato, pois avaliaram como bom (39%) e regular (32%) o comportamento e a atitude das 

pessoas em relação à preservação do rio (Figura 5-28).   
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Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-27. Preservação ambiental 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-28. Preservação do Rio Doce 

 

Mesmo que a da maioria das avaliações feitas tenham sido negativas, os entrevistados 

consideram a qualidade e as condições de vida em Governador Valadares com regular (67%) 

e bom (22%) (Figura 5-29).  

Do ponto de vista ao comportamento dos órgãos municipais em relação ao cuidado e 

preservação do meio ambiente responsabilidade dos órgãos públicos, cerca de dois terços dos 

entrevistados deram o conceito ruim e até mesmo inexistente (6%) (Figura 5-30). 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Figura 5-29.Qualidade e condições de vida 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5-30.Comportamento dos órgãos públicos 

em relação aos cuidados ambientais 

Desafios a superar 

Os desafios que precisam ser superados para que Governador Valadares seja, num futuro 

próximo de vinte anos, a cidade que queremos, foram agrupados nos temas mais citados: 

Economia; Saúde; Educação; Sustentabilidade; Segurança Pública. As sugestões para 

superar esses desafios são registradas a seguir. 
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a) Economia 

Sugestões: Conceder benefícios fiscais para atrair empresas e indústrias para o município; 

cuidar da infraestrutura; melhorar a mobilidade urbana; fortalecer associações e 

cooperativas na cidade; reduzir tributos em atividades que gerem empregos; valorizar as 

instituições locais, na contratação de obras e licitações públicas; sinalizar as ruas e 

monumentos históricos; explorar o turismo como forma de atrair visitantes e gerar emprego 

e renda; fortalecer o turismo de negócios; fomentar a ‘indústria’ da educação; qualificar 

mão-de-obra; melhorar o aeroporto e o terminal rodoviário; desenvolver programa de 

incentivo, qualificação e defesa do empreendedorismo local; criar agrovilas e gerar mais 

emprego no campo; criar mecanismos para estimular o desenvolvimento com 

responsabilidade social; realizar gestão integrada dos recursos naturais; duplicar a BR 381; 

instalar Porto Seco na cidade; propor plano diretor para nortear transformações regionais; 

propor projetos para buscar recursos públicos estaduais e federais; estimular parcerias 

público/privadas; melhorar a competitividade regional.  

b) Educação  

Sugestões: Ampliar a oferta de educação infantil; melhorar a qualidade do ensino 

fundamental e médio; superar as limitações das escolas de tempo integral; fomentar ações 

que ampliem a cultura da música, as artes plásticas, o teatro e a cultura popular. A educação 

ajuda as pessoas na construção de uma cidade melhor, à medida que forma pessoas capazes 

de tomar decisões que atendam às necessidades do presente sem prejudicar as gerações 

futuras. 

c) Sustentabilidade  

Sugestões: Campanhas de conscientização ambiental; tratamento do esgoto em sua 

totalidade; coleta seletiva do lixo em toda a cidade; que a limpeza urbana seja uma 

preocupação não só do setor público, mas também de toda a população; transformar espaços 

naturais em espaços de multiuso e lazer, trazendo bem estar para todos; fazer do turismo 

uma atividade que agregue valor e respeite as tradições culturais. Criar medidas que 

promovam o retorno à vida rural, com a criação de agrovilas e geração de empregos no 

campo, propiciando redução do número de pessoas sem trabalho nas cidades. Estabelecer 

colaboração através de parcerias público-privada, enquanto pressuposto essencial para um 

futuro sustentável, ajudando desta forma a trazer o conceito de sustentabilidade da teoria 

para a prática.  
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d) Saúde 

Sugestões: Oferecer saúde pública de qualidade é um dos desafios mais citados pelos 

entrevistados, uma vez que é considerada a base para o cidadão obter uma vida de 

qualidade. O Hospital Municipal é criticado pela estrutura física precária que não consegue 

atender a todos com a eficiência desejada, criando, frequentemente, uma demanda reprimida 

que é alojada em macas nos corredores do hospital. Existem poucos profissionais médicos 

para atender a demanda na saúde pública. A construção de um Hospital Regional que 

ajudaria a resolver o problema está com suas obras paralisadas. A demora no atendimento é 

outra reclamação registrada. Solicitação de mais hospitais públicos de qualidade. 

e) Segurança pública  

Sugestões: melhorar a iluminação dos espaços públicos – ruas, praças, viadutos, elevados, 

escolas e prédios. A má iluminação de alguns locais concorre para o vandalismo, pequenos 

infrações, levando os transgressores à prática de outros delitos maiores. Combater o tráfico 

de droga também está presente como sugestão da comunidade. Grande parte dos homicídios 

registrados pela mídia local inclui mortes violentas de jovens envolvidos no tráfico de 

drogas. Estabelecer parcerias com a comunidade e elaborar um plano de Segurança Pública 

para enfrentar esse grande desafio na construção de uma cidade melhor para todos. 

Transformações necessárias 

Tendo como referência os desafios apontados, os entrevistados apresentaram as seguintes 

transformações que precisam ocorrer para Governador Valadares vir a ser, nos próximos 20 

anos, “a cidade que queremos”. 

Sugestões: Efetivar parcerias entre governo municipal e entidades de classe foi uma das 

sugestões que inclui, também, a realização de um planejamento estratégico que leve em conta 

não os interesses partidários de quem está no poder, mas, efetivamente, o desenvolvimento do 

município e o bem-estar coletivo das pessoas; exigir comprometimento do poder público na 

proposta e execução das políticas públicas, bem como ter um compromisso efetivo e real da 

administração municipal com relação às propostas de campanha; apoiar uma política 

partidária decente com alternância de poder que mude o perfil do Executivo da Câmara 

Municipal; surgimento de novas lideranças políticas; eleger lideranças políticas competentes 

que trabalhem pela comunidade; conscientizar os eleitores para escolher melhor seus 

candidatos; existir vontade política; eleger políticos probos; cobrar dos órgãos públicos e 
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seus governantes, projetos que façam a cidade desenvolver; administrar a cidade com 

olhares do povo; melhorar o aeroporto e o terminal rodoviário; duplicar a rodovia que liga 

Governador Valadares à capital do estado; priorizar tratamento de esgoto e preservação os 

recursos hídricos e ambientais; realizar campanhas educativas de cidadania quanto ao 

trânsito e melhorar a mobilidade urbana; estabelecer um plano diretor de mobilidade 

urbana; ter maior participação da iniciativa privada nas escolas; investir e apoiar, o 

turismo; conceder maior atenção e melhorias no pico do Ibituruna; instalar o porto seco na 

cidade; melhorar a capacidade de gerar emprego e renda; ampliar o investimento em 

infraestrutura; atrair indústrias para o município; oferecer mais eventos culturais; adotar 

procedimentos ambientalmente corretos; unir entidades de classe; oferecer melhoria na 

qualidade da educação; oferecer transporte público de qualidade; promover ações que 

contemplem a cidadania e o bem-estar coletivo; melhorar a saúde pública; elaborar projeto 

de desenvolvimento regional; articular os diferentes atores sociais; ter políticas de geração 

de emprego e renda; envolver a comunidade  na construção de uma cultura de 

sustentabilidade, transparência e de paz para a cidade; estimular o envolvimento da 

comunidade; realizar reflorestamento das matas ciliares do Rio Doce  estabelecendo um 

plano de recuperação das áreas erodidas; acreditar na cidade, antes de tudo; ter um 

sentimento de pertença. 

As sugestões apresentadas pelos entrevistados se referem a ações que devem ser realizadas 

para superar os cinco desafios identificados para que Governador Valadares seja num futuro 

próximo, a cidade que queremos. 

Como a sociedade civil pode participar desse processo? 

Sugestões: Apresentando propostas ao poder público; questionando, denunciando, 

participando do processo político e das manifestações públicas; criando canais de 

negociação junto à municipalidade; cobrando do poder público, mudanças necessárias; 

fiscalizando a gestão pública exigindo cumprimento das promessas eleitorais; participando 

de reuniões na Câmara de Vereadores; denunciando irregularidades; monitorando, 

cobrando e fiscalizando as ações dos representantes públicos; votando e sendo votado; 

exigindo transparência e comprometimento do setor público; escolhendo melhores 

representantes políticos; participando de discussões e decisões que afetam a comunidade; 

exigindo qualidade na prestação dos serviços públicos; participando de associações, 

sindicatos e partidos políticos; participar dos conselhos municipais, tomando posições, 
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emitindo opiniões; sensibilizando e mobilizando os diversos segmentos da sociedade para 

conquistas comuns; participando efetivamente em ações que visam ao desenvolvimento 

sustentável; cumprindo os deveres de cidadão; falando bem da cidade; participando de 

atividades artísticas, culturais e educacionais; cooperando na preservação do rio; sendo 

ético nas relações; tendo uma mídia mais investigativa; participando de fóruns comunitários 

e associações que discutem as necessidades da nossa comunidade; exercendo mais sua 

cidadania. 

Que papel devem desempenhar, nesse processo, os representantes políticos e institucionais? 

Prefeito Municipal, Vereadores, Secretários Municipais, Deputados, Lideranças Religiosas, 

Lideranças Sindicais, Associações de Bairros, Instituições da Sociedade Civil e Poder 

Judiciário. 

Esquecer vaidades pessoais; ser honesto; manter-se atento à conduta ética; ter transparência 

na aplicação do dinheiro público; gerir as demandas da cidade com eficiência; ter 

comprometimento, lisura e transparência em suas ações; estar compromissado com o 

coletivo e não o particular; capacitar-se para melhor desempenhar seu papel; interagir com 

a comunidade; ter atuação fundamentada nos valores cristãos, humanísticos e democráticos; 

representar de forma fiel e verdadeira os anseios da população; estar apto a agir 

coletivamente em prol do bem comum; administrar com responsabilidade, honestidade e 

coerência; estar comprometido com a função para a qual foi escolhido; desenvolver 

pensamento sistêmico e em rede abordando a realidade de forma holística; incentivar 

parcerias público-privadas; renunciar às ações corporativistas; pensar coletivamente, 

buscando solução para os problemas da comunidade; agir de acordo com a legalidade e em 

parceria com as necessidades da população; trabalhar com foco nos resultados; buscar a 

excelência em suas funções atribuições; zelar e buscar o bem comum; espelhar os anseios de 

mudança da comunidade. 

Como os valadarenses pensam e sentem a cidade 

Registros positivos: “Eu gosto da cidade, sinto carinho por ela, mesmo com os problemas e 

dilemas”. “É muito bom viver aqui, portanto vamos unir e salvar nossa cidade”. “Valadares 

tem futuro, porém sempre parece distante demais”. “Linda, despoluída, que precisa 

constantemente evoluir em todos os aspectos”. “Eu gosto daqui. Eu nasci aqui". “No visual é 
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bonita”. “Boa de se ver e tem tudo para se tornar melhor”. “Governador Valadares é a 

cidade que escolhi para viver”. “Governador Valadares é uma cidade acolhedora, mas que 

precisa ser acolhida pelos seus cidadãos”. “Esperança de que com a participação de todos 

os cidadãos, as coisas possam melhorar”. “Sinto muito bem em viver nesta cidade”. “A 

cidade deve explorar o potencial turístico para atrair turistas e empresas". “Uma cidade boa 

de se viver”. “A hierarquia aqui prevalece, apesar disso, eu gosto da cidade”. “Se unirmos 

os interesses poderemos fazer alguma coisa significativa”. “Sinto afeto pela cidade 

combinado com a angústia em relação ao descaso em sua gestão”. “Eu tenho verdadeira 

paixão pela minha cidade, a gente vive em Valadares porque Valadares vive na gente”. 

“Amo essa cidade”. “Tenho um amor enorme por essa cidade que queremos ver crescer”. “A 

cidade tem potencial para oferecer aos seus cidadãos a qualidade de vida”. “Uma cidade 

com grande potencial para um desenvolvimento sustentável”.“Agradável para se viver, com 

infraestrutura de regular a boa”. “Sou louco por você, GV!”. “Sou apaixonado por sua 

história e relevo”. “Adotei Valadares como minha inclusive por diplomação honorífica de 

cidadania valadarense”. “Eu amo Governador Valadares”. “Esta é a cidade que me 

acolheu, que eu escolhi para criar meus filhos e espero que seja de fato, o melhor lugar para 

se viver”. “Nasci, sempre vivi aqui mas não é meu desejo permanecer aqui”. “A cidade me 

acolheu, me permitiu ser quem sou, e me deu o que tenho de mais valioso: meus filhos 

valadarenses”. “Potencial para crescer”. “Temos muito trabalho pela frente”. “Amo GV!”. 

“Cidade quase maravilhosa”. “Uma cidade acolhedora”. “Valadares é linda mas 

precisamos nos unir em prol dela”. “Eu faço Valadares melhor e você?”. “Eu amo 

Governador Valadares”.  “Um sentimento de pertença”. 

Registros negativos:“A Cidade do já foi!”. “Uma tristeza imensa, visto que temos uma 

cidade maravilhosa em termos de beleza natural, ruas largas, mas nossos governantes não 

estão fazendo a sua parte”. ”Reflexo do governo nacional”. “Um grande potencial à espera 

dos homens de boa vontade”. “GV é uma cidade bonita, mas mal cuidada; de grande 

potencial econômico, porém pessimamente administrada, perdendo, com isso, a oportunidade 

de atrair investimentos que gerem emprego e renda para a população”. “Sinto-me triste. 

Amo minha cidade, e vejo que a cada ano perdemos em qualidade de vida, em geração de 

emprego”. "Estamos perdendo, há anos, as oportunidades de construirmos uma cidade 

melhor”. A população está paralisada. Poucas ações isoladas”. “Que pena!" “Gosto daqui 

(...), porém a cidade cresce a passos lentos e desenvolve ainda mais lentamente”. “Tenho um 

sentimento ambivalente: laços afetivos fortes, impregnação dessa paisagem que me formou 
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psiquicamente, mas uma espécie de desolação pelo pouco bairrismo que nossa cidade tem, 

comprometendo nosso desenvolvimento, fazendo-nos mais conservadores”. “Muito orgulho, 

mas com preocupação pelo desânimo e omissão, pois o futuro depende de todos nós”. “Uma 

cidade bonita, alegre, cheia de energia, porém descuidada em alguns setores”. “Precisa 

melhorar muito”. “Sinto que Valadares é uma cidade com um grande potencial que não está 

sendo aproveitado por má gestão pública”. “Abandonada”. “Valadares está no meio de um 

caminho tumultuoso seguindo um cronograma com pontos apagados”. “Envergonhado”. 

“Tem muito a se fazer para voltar a ser a Princesa do Rio Doce, seu calor é aconchegante, 

mas seus políticos são decepcionantes”. “A cidade do já teve”. “Uma cidade que precisa de 

oportunidade de trabalho para jovens e adultos”. “Angústia, por ter a convicção de que a 

cidade seria excelente para viver, mas seus líderes empresariais e políticos parecem não se 

preocupar com o futuro”. “Uma cidade sem cultura de pertença e um poder público com 

interesse pessoal e não coletivo”. “Uma cidade pra morar, mas falta oportunidade de 

trabalho”. “Sinto que existe uma estagnação que impede o meu crescimento”. “Governador 

Valadares tem seu desenvolvimento obstruído por uma pobre representatividade política”. 

“Nossos representantes não têm visão de futuro”. “Desestímulo. Uma cidade com uma 

população que valoriza essencialmente as aparências, não pode ter um futura promissor”. 

“Eu sinto pena”. “Uma cidade boa para se morar, mas com péssimos governantes”. 

“Desanimado com a falta de comprometimento e transparência do governo local”. Uma bela 

cidade, mas estou desencantada com a administração pública”. “Me sinto frustrado, 

decepcionado”. “Resignação”. “Estou descontente com o descaso da administração 

pública”. “Essa cidade precisa de lideranças, renovação, compromisso, união”. “Tristeza”. 

“Não vejo progresso para um futuro próximo“. ”Decepcionado com o descaso 

público”.“Governador Valadares está aquém do seu potencial”. “Estou decepcionado com a 

falta de ética”. “Cidade sem história e sem memória”. “Descaso!”. “Eu amo esta cidade e 

vê-la mal administrada, este rio em toda sua grandeza poluído, causa uma dor imensa”. “A 

cidade piorou do ponto de vista estético, visual”. “Uma cidade acolhedora que não acolhe 

seus filhos como deveria”. “Sinto que temos uma esplendida vocação sócio-econômica, que 

tem sido desprezada a tal ponto, de nos deixar aquém de outras regiões, mesmo daquelas 

menos favorecidas”. “Valadares é a Princesa cujo reino saiu da realidade e entrou no 

mundo da fantasia”. ”Saudade das pessoas que construíram a cidade e que foram realmente 

valadarenses”. 
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A cidade que os entrevistados desejam ter, no futuro34 

"Uma cidade hospitaleira, prospera com um turismo receptivo consciente da necessidade da 

preservação, polo de ensino superior, comercio ativo, ruas limpas muito bem arborizadas e o 

valadarense com uma ótima estima." 

"Uma cidade moderna. Uma cidade com esgoto tratado na sua totalidade. Uma cidade sem 

andarilhos, com uma secretaria social decente. Uma cidade que cuide de suas belezas 

naturais e não as despreze como acontece hoje. Uma cidade EDUCADA, na essência da 

palavra. Uma cidade de gente interessada no bem comum não nas suas ambições pessoais. 

Uma cidade que denuncie as pessoas nocivas para ela e que não as encoberte como hoje." 

“Queria que nossos governantes fossem pessoas de bem, íntegros e que realmente olhassem o 

lado da cidade e da população.” 

“Conseguisse se livrar das oligarquias”. 

“Cidade reconhecida pela educação, cortesia, acessibilidade, desenvolvimento sustentável e 

boa qualidade de vida.” 

“A minha expectativa é que nesses anos que estão por vir, GV seja uma cidade administrada 

por pessoas honestas, competentes, empreendedoras; que foquem suas ações buscando 

sempre oferecer a melhor qualidade de vida para a população, em todos os aspectos (saúde, 

educação, lazer, mobilidade, limpeza, praças, parques, esportes, segurança, assistência 

social, tratamento de esgoto e água, energia, oferta de empregos, recursos tecnológicos, 

transportes eficientes e modernos).” 

“Uma cidade com distritos satélites abrigando boa parte da população. A atividade 

agropecuária voltando a ser rentável. A educação voltando a ser nossa marca de referência, 

nossa vocação. Uma cidade limpa, segura, bonita, com bom transporte público, bons serviços 

de saúde”.  

“Gostaria de ver uma cidade onde imperasse o respeito, a dignidade e o amor às pessoas, em 

todos os segmentos, repartições públicas e órgãos do governo municipal, independente de 

classe social.” 

"Uma cidade onde houvesse gentileza nas relações, prestação de serviços com qualidade e 

profissional. Cidade limpa. Com violência controlada. Serviços de saúde e educacional 

                                                 
34 Dos 95 entrevistados, apenas 90 responderam à solicitação feita. 
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melhores do que temos hoje. Uma cidade onde se tem alegria de viver, de receber amigos e 

turistas com orgulho." 

“Uma cidade justa para quem trabalha, dura com quem precisa, e com oportunidades 

necessárias pra quem merece.” 

“Cidade de lazer com infraestrutura urbana, educacional, hoteleira, turística, com zero 

analfabeto e pessoas compromissadas com o desenvolvimento sustentável, segurança 

impecável, entre outras.” 

“Uma cidade na qual meus filhos e netos tivessem o prazer de morar e viver.” 

“Eu gostaria que tivéssemos oportunidade de trabalho de forma digna. Segurança, saúde, 

assistência social, transporte, educação, cultura, esporte e lazer, como direito de todos e não 

privilégio de poucos, como é rotineiro atualmente.” 

“Uma cidade marcada pela diversidade social e cultural, dinâmica, integrada ao país (física 

e intelectualmente), produtora de talentos, com boa dinâmica econômica consolidada na 

construção de clusters que levassem desenvolvimento a toda a região, mais liberta do 

discurso religioso, que tanto angaria seguidores nesse mundo de penúria no qual vivem 

atualmente seus cidadãos!” 

“Uma cidade de pleno emprego bem remunerados. Sem poluição, rio limpo e reflorestado. A 

Ibituruna toda verde. Boa saúde ao alcance de todos e com grandes oportunidades gratuitas 

de formação universitária. Um povo com alto índice de leitura e baixo índice de violência. 

Povo de boa cultura, participativo e tolerante com as diferenças. Uma cidade mais feliz e sem 

miséria de qualquer espécie.”  

“Cidade totalmente urbanizada, em crescimento constante, segura, que atraia investimentos, 

pela ótima qualidade de vida”. 

“Uma cidade com espaços para ações culturais e de lazer, com infraestrutura urbana 

melhor, principalmente na área de acessibilidade, e com qualidade de vida exemplar.” 

“Autossuficiente economicamente, sustentável, culturalmente ativa e principalmente uma 

cidade que seja a consequência do exercício consciente da cidadania de seus moradores.” 

"Eu queria que Valadares não só crescesse, mas desenvolvesse. Que fosse construído um 

novo hospital público capaz de atender com qualidade toda a cidade e região. Gostaria que o 

sistema de semáforos fosse revisto para maior fluidez do trânsito. Gostaria que os recursos 
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fossem mais bem administrados e que mais faculdades viessem. Gostaria que houvesse mais 

investimentos e mais empregos para o crescimento da cidade." 

"Uma cidade de porte médio, capaz de acolher os seus habitantes de forma digna e íntegra. 

Uma cidade na qual o prazer de viver esteja presente em cada habitante. Uma cidade na qual 

a gestão seja compromisso e responsabilidade de todos. Uma cidade que faz parte a gestão 

integrada e sustentável dos recursos naturais. Uma cidade onde as diferenças econômicas 

sejam suplantadas pelo acesso à infraestrutura, à educação de qualidade, saúde, lazer e 

cultura." 

“Gostaria que a cidade tivesse muita atividade para a terceira idade.” 

"A cidade que queremos é uma cidade que respeita o seu povo, que não cobre taxas abusivas, 

que tem lixo e esgoto tratados, que tem transporte público de qualidade, que os gestores 

públicos promovam a vinda de novos empreendimentos e estimulem os pequenos 

empreendedores a crescerem. A cidade que queremos é uma cidade limpa, sem violência (ou 

com índices menores), que conserve o contraste entre o cinza e o verde, entre o belo e o feio, 

o bom e o ruim, o antigo e o moderno. Que seja multicultural e multirracial e sua aceitação 

incondicional e sem preconceito dos que chegam a ela. E que o cidadão tenha o sentimento 

de pertença e possa fazer a sua parte, economizando água, diminuindo a produção de lixo, 

preservando o meio-ambiente, obedecendo as leis de trânsito, e que possamos viver em paz e 

em condições de termos empregos dignos para todos criarem suas famílias e fazerem dessa 

cidade um modelo para outras do estado e do País." 

“Mais acessível a todos em todos os níveis de qualidade de vida da população.” 

"Cidade limpa, organizada, com boa infraestrutura rodoviária, boa educação e justiça, não 

só para nossa cidade, mais para todo o Brasil.” 

“Uma cidade onde o fluxo de pedestres, ciclistas e carros fosse harmonioso, uma cidade que 

quando chovesse não tivesse o centro da cidade inundado. Que tivesse locais para as pessoas 

se abrigarem do sol e da chuva. Uma cidade que tivesse seu esgoto tratado 100% uma vez 

que necessitamos que nossos bacias hidrográficas se recomponham. Uma cidade que as 

pessoas possam ir e vir com segurança. Onde possam ter locais de convivência com outras 

pessoas.” 

“Que tivesse educação de boa qualidade para todos, emprego, segurança e saúde profilática 

e curativa sem demora, sem fila, sem dor.” 
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“Mais limpa, ruas em melhores condições de tráfego, tratamento de esgotos; menos 

violência...” 

"Apenas o que já deveria existir: mobilidade urbana, acesso rodo/ferroviário moderno, 

estrutura portuária aeroporto rodoviária. Esgoto tratado e reutilizado. Participação dos 

produtores de água no processo de revitalização do Doce; Incentivo à silvicultura e à 

fruticultura, em todo seu município e vizinhos. Com resgate do passivo ambiental ora 

existente. A participação da comunidade através do Comitê do Doce para o desenvolvimento 

cultural e ambiental de nossa gente e municípios vizinhos." 

“Povo educado, saúde para todos, segurança para o povo, urbanidade (ruas limpas, 

empresas de transporte para atender a população, políticos corruptos na cadeia (ficha 

limpa)), sustentabilidade econômica e ecológica, rio despoluído, tratamento de esgoto, fim do 

monopólio na empresa de energia, tratamento de água e do transporte publico.” 

“Uma cidade com uma infraestrutura exemplar. A educação municipal sendo referência para 

as escolas particulares. Empresas de grande porte que possam contribuir com o 

desenvolvimento econômico. Menos carros nas ruas, pois teremos um transporte urbano de 

qualidade. Hospitais com atendimento adequado.” 

“Uma cidade com infraestrutura funcionando em totalidade (saneamento básico, qualidade 

das ruas, limpeza da cidade e manutenção disso tudo), onde é possível ter segurança e que 

me permita conquistar meus objetivos financeiros pessoais, sem ser necessário a emigração 

para outros lugares.” 

“Desenvolvida econômica e socialmente. Uma cidade de oportunidades para todos aqueles 

que nela vivem.” 

“Que crescesse harmoniosamente, compatibilizando progresso com melhor qualidade de 

vida. Segurança, educação, saúde é o tripé desejável. Melhor utilização da Ibituruna e do Rio 

Doce como áreas de lazer.” 

"Uma cidade moderna, com o Rio Doce revitalizado, despoluído e navegável! Sede de 

competições esportivas. A Ibituruna forrada de Mata Atlântica. Nossa cidade, sede da 

Universidade Federal de Governador Valadares e polo educacional e cultural. A malha de 

assistência à saúde como exemplo para o estado. Com soluções urbanas para o Trânsito e a 

acessibilidade. Com coleta de lixo e reciclagem exemplares. Uma cidade em que todos 

sonham em morar." 
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"Que fosse justa e acolhedora, que tivesse uma qualidade na saúde pública, na educação 

municipal e uma qualidade de vida para seus munícipes. Que a geração de renda possa ser 

bem melhor com a possibilidade de empresa e até mesmo um comércio e turismo bem 

planejado, um melhor sistema de segurança pública além de melhor preservação de seus 

monumentos históricos e uma melhoria na preservação ambiental." 

“Desejaria que fosse uma cidade mais limpa, mais cidadã, bairrista, começando pelos nossos 

comportamentos pessoais; fazer voltar aos bancos escolares a disciplina de Instrução Moral 

e Cívica (não entendi porque tiraram) ninguém sabe cantar o Hino Nacional e muito menos o 

dia da bandeira. Só assim teremos uma cidade mais limpa.” 

"Crianças e jovens bem formados educacionalmente e culturalmente; ruas, praças e jardins 

limpos e bem cuidados; oportunidades de empregos, memória e patrimônio histórico 

preservados. Governador Valadares ser uma referência no contexto de Minas Gerais e não 

mais como exportadora de mão-de-obra desqualificada para o exterior." 

“A cidade que queremos passa por uma educação de qualidade para todos; um sistema de 

saúde que atenda a todos com satisfação; emprego para geração de renda para melhor 

qualidade de vida; urbanização dos bairros que hoje estão com sérios problemas de 

infraestrutura; despoluição do Rio Doce; segurança pública de qualidade para que possa 

acabar com os homicídios e trafico de drogas; uma sociedade justa e humana que possa 

contribuir ajudando as pessoas que mais necessitam; uma assistência efetiva com um 

trabalho sério e competente dos governantes e participação popular.” 

"Diferentes corpos e uma mentalidade: ética e moral; respeito e humanismo; segurança; 

lazer e trabalho; educação; informações; oportunidades. Que cultivemos a cultura do "ser" 

ao invés do "ter." 

“Que ela venha a ser como as cidades da região sul do país ou de países da Europa.” 

“Uma cidade com mais emprego, renda, oportunidades, saúde, educação, segurança, uma 

cidade para todos.” 

“Uma cidade com mais oportunidades de emprego, renda, lazer, cultura e paz social.” 

“Plenamente organizada, com o espaço público bem definido, melhor mobilidade urbana, 

uma economia que se renove sempre, uma classe empresarial mais preocupada com o 

desenvolvimento da cidade, novos políticos e políticos mais inteligentes dos que os atuais e 

sobretudo, mais honestos. Mais equilíbrio entre a zona rural e a urbana com plenas 
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condições dos cidadãos da zona rural efetivamente exercerem sua cidadania, atendidos em 

suas necessidades fundamentais e usufruindo de uma atividade econômica sustentável. Uma 

sociedade onde a educação contribua decisivamente para o desenvolvimento e a segurança 

dos cidadãos, notadamente a infância e a juventude permitindo um ambiente geral mais 

tranquilo.” 

“Uma cidade de referência em polo turístico, pois para atrair os turistas é necessário o 

desenvolvimento urbano.” 

"Eu gostaria que continuasse uma cidade pacata, porém com mais desenvolvimento em 

relação á saúde, educação e infraestrutura. Mudança na administração pública de 

Governador Valadares." 

"Uma cidade como polo educacional e polo industrial. Com uma fluidez maior no trânsito e 

educação." 

"Gostaria de ver uma cidade mais desenvolvida, sobretudo no âmbito econômico, com um 

verdadeiro polo industrial instalado na cidade. Além disso, uma infraestrutura mais robusta, 

principalmente no transporte público (com concorrência), na saúde pública (mais ampliada) 

e na educação estadual." 

"Bem melhor do que é hoje, em todos os aspectos, levando em conta os cuidados com o rio 

porque apesar de ser uma cidade com um clima muito quente, o que os valadarenses mais 

precisam é de água limpa. Gostaria que estivesse no poder público pessoa que realmente 

representasse o povo e não seus interesses financeiros. Eis o motivo da cidade não crescer." 

“Quero uma cidade limpa, com boa infraestrutura, industrializada, com bons serviços de 

saúde, sem violência, com parques ecológicos que proporcionem lazer e cultura para os 

moradores.” 

"Em 2035 a cidade poderia ser uma cidade que aproveitasse a energia solar para gerar 

energia demonstrando para o mundo sua evolução tecnológica. Somos uma cidade dotada de 

grandes parques e um universo cultural forte para atender um capital emergente e 

participativo." 

"Gostaria que em 2035 meus filhos e netos vivessem numa cidade em que se sentissem 

seguros e felizes convivendo com seus iguais sem a preocupação da falta de segurança, das 

dificuldades encontradas no ensino e na saúde. Gostaria que tivéssemos dirigentes que 

dessem continuidade às obras e projetos de seus antecessores." 
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"Uma cidade progressista, que tenha se transformado em um polo educacional, com altos 

investimentos em turismo de aventura. Uma cidade que tenha se desapegado de futilidades 

(como prêmios de destaques disso e daquilo), e que passe a valorizar a capacitação dos seus 

moradores.”  

“Uma cidade cuja população tenha tomado consciência de que a qualificação dos seus 

representantes passa, essencialmente, pelas escolhas feitas pela população." 

“Gostaria que Governador Valadares ofertasse aos cidadãos assistência à saúde pública 

com qualidade, educação com qualidade, que todos os bairros fossem acessíveis em todo o 

período do ano; que os cidadãos pudessem usufruir de transporte urbano de qualidade e com 

preço acessível e que todos pudessem apreciar as belas praças, jardins, lagoas, o Rio Doce e 

o Pico da Ibituruna inspirando ar puro e contando com água de qualidade e abundante.” 

“Limpa, ordeira, progressista e segura, porque linda e calorosa ela já é.” 

“Uma cidade limpa, organizada, aprazível, com uma excelente estrutura viária permitindo 

uma fluida mobilidade urbana. 100% do esgoto e do lixo tratado, um rio limpo, caudaloso e 

abundante em vida. Muitas matas e uma zona rural com natureza pujante, rica em nascentes 

e matas. Um povo feliz e consciente com o meio ambiente.” 

“Limpa, com garantia de mobilidade, ambientalmente saudável e com educação de qualidade 

para todos. Isso garantirá saúde de qualidade e será um atrativo para o crescimento e 

desenvolvimento sustentável.”  

“Gostaria que Governador Valadares fosse uma cidade limpa, sustentável, segura, que 

possibilitasse o crescimento e o desenvolvimento de seus jovens e toda a sua população.” 

“Eu gostaria que esta cidade fosse mais segura; que pudéssemos ter ótimas condições na 

área da saúde, médicos capacitados para atender as pessoas de forma bem rápida; que o 

transporte público possa ser renovado trazendo mais conforto para aqueles que o utilizam; 

mais policiais nas ruas fazendo rondas ostensivas, visando garantir a ordem e a paz social.” 

“Gostaria que Governador Valadares oferecesse mais opções de lazer e cultura, 

principalmente melhorar a qualidade da educação para a formação de profissionais mais 

qualificados e capazes de oferecer qualidade no seu trabalho.” 

“Uma cidade melhor, com os políticos aceitando o povo, os cidadãos respeitando-se, um 

trânsito mais fluído e que as pessoas trabalhem com união.” 
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“Um lar para nossos descendentes, com mais saúde, educação e oportunidades de emprego e 

renda.” 

“Uma cidade mais limpa e bonita, florida, educação no trânsito, mais segura e um grande 

polo universitário, turístico e comercial.” 

"Uma cidade com uma melhor qualidade de vida, onde os gestores possam pensar nas 

pessoas. Que não exista sofrimento da classe inferior." 

“Eu gostaria de ver Valadares mais feliz, próspera e com mais oportunidades de empregos 

para nossos filhos.” 

"Gostaria que daqui a 20 anos fosse uma cidade mais limpa, com menos buracos, com 

melhor segurança pública. Diminuir a agressividade dos impostos sobre a sociedade. 

Atuação da prefeitura em políticas sociais sem visar lucros e arrecadação, visando ao bem 

social. Responsabilidade na gestão ambiental em relação à coleta e descarte de lixo (detritos 

sólidos) e tratamento do esgoto." 

“Industrializada e com melhor infraestrutura.” 

“Para 2035, desejo ter uma cidade planejada e estruturada com relação ao desenvolvimento 

sustentável, com condições reais de cuidado com as próximas gerações, índice de violência 

baixo e com estruturas de qualidade quanto á saúde e educação.” 

“Uma cidade próspera para os jovens empreendedores com oportunidades de trabalho para 

os formandos. Um sistema de saúde eficaz que promova a qualidade de vida dos usuários. E 

uma Educação que contemple as pessoas de menor renda, com possibilidades de progresso 

geral da população.” 

"Uma cidade alicerçada em suas raízes produtivas, com oportunidades para todos, que se 

qualificarem para tal, aumentado sua infraestrutura urbana e rural e cada vez mais se 

capacitando para ser uma eficiente cidade polo regional. Repudiar a implantação de 

qualquer tipo de indústria primaria (sic), mas aumentando as atividades educacionais e 

rurais. Infraestrutura na área rural com oportunidades de emprego, transformando a 

ocupação territorial do município mais racional inteligente e produtiva." 

"Mais escolas, nos bairros mais afastados do centro com maior qualidade de vida, com mais 

oportunidade para os jovens, com mais pontos coletivos de lazer como parques, praças, 

centros esportivos, centros culturais etc. Melhoria no transporte coletivo (porque só quem 
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usa sabe que o atual é precário, desumano, em horário de pico chega a ser degradante para 

a pessoa). Com mais oportunidades de estudo, emprego e lazer. Que os jovens possam olhar 

para o futuro e ver que vale a pena seguir o melhor caminho, porque certamente terão 

oportunidades." 

“Uma cidade com infraestrutura modelo, com ótimos hospitais e escolas públicas mais que 

suficientes para atender as necessidades da população, mais empregos e maior 

movimentação da economia, excelente funcionamento de todos os setores públicos, 

tratamento eficiente da água e governantes preocupados em servir pensando no bem da 

comunidade”. 

"Todos queremos uma cidade que seja melhor para se viver, com políticas públicas voltadas 

para a realidade de vida, com mais segurança pública, educação de qualidade e com respeito 

ao meio ambiente. Com mais empregos e renda para a população. Infraestrutura pública de 

qualidade." 

“Quero uma cidade: limpa, sem violência, com mais escolas, transporte público, respeitável 

e industrializada.” 

“Queremos uma cidade melhor, primeiramente, com muita paz, e que nossas lideranças 

cumpram o seu devido papel diante da sociedade. Precisamos de mais lideranças. A área da 

saúde precisa melhorar urgente, ruas sem pavimentação. As nossas lideranças estão se 

esquecendo de mudar muitas coisas nessa cidade de Governador Valadares, precisamos de 

indústrias pra geração de empregos, de autoridades que olhem por nossa cidade para que 

caminhemos todos juntos, governantes e sociedade. Aí, sim, podemos ter a cidade que 

queremos e cada um fazendo a sua parte.” 

“A cidade que queremos é uma cidade com políticos honestos e preocupados com o bem 

estar da população. Ter um tratamento de esgoto qualificado. geração de empregos e renda 

compatíveis com o trabalho das pessoas. Serviços de saúde eficientes e eficazes. Qualidade 

no transporte com mais ônibus, passagem adequada, ar condicionado, infraestrutura urbana 

de toda a cidade ser vista e revista rigorosamente. Porém o povo e os governantes precisam 

acordar porque 20 anos estão bem próximo e tem muito a ser feito." 

“Uma cidade onde nossos representantes representem realmente o povo, enxergando a real 

necessidade da população.” 
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“Uma cidade capaz de atrair investimentos que proporcionem sustentabilidade e progresso 

para sua região com compromisso com a preservação do meio ambiente. Que haja um polo 

em educação com uma comunidade estudantil jovem, inovadora e com princípios igualitários 

e justos. Estruturada com sistema de saúde com capacidade de atender aos usuários dentro 

de suas demandas. Um local que ofereça lazer e cultura para seus ocupantes. Gostaria que 

Valadares chegasse a 2035 sendo um exemplo de cidade e que desperte orgulho em seus 

habitantes.” 

“Gostaria de enxergar (a cidade) mais limpa, com um rio mais limpo, com pessoas com mais 

oportunidades de emprego e educação. O esporte mais organizado com campeonato o ano 

todo, uma educação melhor, menos tráfico de drogas e melhor segurança. Uma saúde mais 

organizada, com pessoas participando mais das decisões dos vereadores. Sem o monopólio 

da valadarense, com mais empresas de ônibus servindo à cidade. Gostaria de ver uma cidade 

com pessoas mais justas, com menos ganância e menos jeitinho brasileiro.” 

“A cidade que queremos é aquela que ofereça uma maior qualidade de vida aos seus 

cidadãos, com políticas públicas voltadas para que o bem-estar social esteja acima de 

interesses que apenas atrapalham o crescimento da cidade.” 

“Uma cidade com atividades industrial, comercial, agropecuária, de serviços e educacional, 

respeitada; inteiramente em harmonia com o meio ambiente e a qualidade de vida, onde cada 

um tivesse o orgulho de dizer: sou Valadarense!” 

“Uma governança honesta e sincera que faça o papel para o qual foram eleitos. Muitas 

indústrias como nossos jovens formados e ficando na cidade, volta de nossos expatriados. 

Políticas planejadas e implantadas, voltadas para o meio ambiente e a sustentabilidade.” 

“Que todos os itens que descrevemos sejam observados pelos futuros administradores.” 

“O Rio Doce limpo; os melhores índices de educação do país; criminalidade zero; 

administração pública impecável; novas indústrias.” 

“Gostaria que a mesma se espelhasse em cidades do primeiro mundo.” 

“Uma cidade modelo, que atenda todos os requisitos (anteriores) nas áreas da educação, 

saúde, segurança, aparência, etc.” 

“Uma cidade em que a população tenha supridas suas necessidades de bem estar, tornando-

se um local atraente para se viver.” 
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“Uma cidade com menos desigualdades e mais preocupada com o meio ambiente e a 

sustentabilidade.” 

“Que em 2035 estivéssemos dentro de uma gestão integrada, com participação de todos, 

revendo e vendo o desenvolvimento efetivo de todos os itens: Educação, Saúde, Segurança 

Pública, Saneamento Básico, Políticas Públicas.” 

“Gostaria que explorássemos nossas belezas naturais, nosso agronegócio fosse modelo de 

preservação ambiental e preservação humana, nossos jovens fossem formados conforme sua 

vocação, alimentando nossas empresas de profissionais ricos e talentosos. Que Governador 

Valadares, exportadora de mão de obra barata, no passado, fosse agora, exportadora de mão 

de obra especializada, talentosa e extremamente capacitada.” 

A síntese das informações colhidas junto aos moradores da cidade de Governador Valadares, 

através de uma investigação de campo, permitiu a formalização de uma matriz SWOT, que 

será apresentada no capítulo 6, a seguir. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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6.1 DESENHO DE UMA MATRIZ SWOT 

Sucintamente, a matriz SWOT é uma ferramenta estrutural aplicada à administração. Tem por 

finalidade avaliar os ambientes externos e internos, objetivando formular estratégias para 

aperfeiçoar o planejamento. A análise da matriz é utilizada para identificar os pontos fortes e 

fracos de uma instituição (ou de uma cidade), assim como as oportunidades e ameaças às 

quais a mesma se encontra exposta, permitindo elaborar diagnósticos para delinear os 

objetivos futuros. Essa ferramenta é, geralmente, aplicada durante a elaboração do 

planejamento estratégico, favorecendo a análise do cenário interno e externo. O resultado é 

sintetizado em uma matriz para facilitar a visualização das forças e fraquezas (internas), 

oportunidades e ameaças (externas)35.  

 

Abaixo uma figura representativa da matriz SWOT. 

  

                                                                                                                                                                                

Fonte: Google 

Figura 6-1.MATRIZ SWOT 

 

                                                 
35 A técnica da matriz SWOT foi fundamentada por Kenneth Andrews e Roland Christensen, e tinha por objetivo auxiliar e 

aprimorar o planejamento estratégico empresarial, que já vinha sendo bastante estimulado nas escolas tradicionais americanas 

ao longo das décadas de 60 e 70. 
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O desenvolvimento ocorre em um determinado território e é visto sob dois aspectos: a partir 

de informações oficiais que o colocam em condições de ser comparado a outros territórios, ou 

através da percepção social de seus cidadãos, um outro olhar, orientado por processos 

cognitivos, valores culturais e expectativas.  

A Figura 6-2 foi elaborada com os dados colhidos nas investigações realizadas com o objetivo 

de identificar problemas a dilemas a serem superados a partir de cenários prospectados. Os 

entrevistados percebem as fraquezas e ameaças que impedem que a cidade seja competitiva, 

e as forças e oportunidades que podem contribuir para a cidade voltar a adquirir dinamismo 

próprio, com sustentabilidade. O conhecimento e a conscientização da existência de fraquezas 

e ameaças, forças e oportunidades, a partir da cidade que temos e da cidade que queremos, 

irão contribuir para potencializar novas dinâmicas de governança, de forma consciente e 

participativa.  

Transpondo os resultados da percepção dos moradores identificados na segunda investigação 

para o quadro da matriz SWOT, tem-se: 

FORÇAS INTERNAS 

 

Localização estratégica 

Polo regional 

Potencial para o crescimento 

Cidade acolhedora 

 

FRAQUEZAS INTERNAS 

 

Ensino público 

Saneamento básico 

Infraestrutura e mobilidade 

Transporte público 

Sustentabilidade 

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

 

Alternância de poder 

Participação cidadã 

Potencial para o turismo 

Gestão integrada 

 

AMEAÇAS EXTERNAS 

 

Descontinuidade políticas públicas 

Ética e Individualismo 

Nível de investimento e emprego 

Segurança pública 

Falta transparência na gestão 

pública 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 6-2. MATRIZ SWOT - Governador Valadares, 2015 

FRAQUEZAS: competências que, de alguma forma, atrapalham e (ou) não geram vantagens 

competitivas, internamente. 

a) Ensino público. O tema da qualidade de ensino há muito deixou de ser um assunto restrito 

aos especialistas e profissionais da educação para ganhar espaço no debate público. Os 
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diagnósticos apontam, há décadas, para fatores como a má formação dos professores e sua 

baixa remuneração, bem como o abandono das escolas e a obsolescência das políticas 

públicas e dos métodos e procedimentos pedagógicos. As causas são sempre polêmicas. A 

grande questão ainda continua sendo: como melhorar a qualidade de ensino no processo de 

educação e trazer benefícios para a população? 

A maior parte da população certamente não saberia apontar uma solução, porém, para os 

entrevistados, algo não está bem na educação pública. Sua percepção reflete uma realidade 

que é pouco atraente: em Governador Valadares, cerca de dois terços dos alunos do ensino 

fundamental e um terço dos estudantes do médio, estavam cursando a série correta para sua 

idade, no ano de 2010. Essa distorção idade/série traz grandes problemas: má alfabetização 

que acaba gerando analfabetos funcionais; desatenção da família que foge ao seu papel e 

transfere para a escola suas obrigações; baixo aproveitamento escolar que provoca distorção 

série/idade; desinteresse por uma escola com um perfil que não condiz com a modernidade do 

mundo atual, concorrendo para a evasão escolar que deixa tantos jovens sem a formação 

necessária para exercer seu papel de cidadão na sociedade. 

Entre outros problemas, a qualidade do ensino nas escolas públicas foi considerada ruim, 

pelos entrevistados. Existe uma grave distorção idade/série, ou seja, a desfasagem entre a 

idade e a série/ano que o estudante deveria estar cursando. No ano de 2010, 61,1% cursavam 

o ensino fundamental sem atraso e no ensino médio este percentual era cerca da metade do 

ensino fundamental: 30,9%. Só esses números dão ideia do gap que existe e que precisa ser 

recuperado para se chegar ter uma educação de qualidade. Dos jovens com idade entre 18 e 24 

anos, 73,4% não frequentavam a escola no ano de 2010 (Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil, 2013). 

b) Saneamento básico. Das 100 maiores cidades do País, 34 não têm Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) entre eles, a cidade de Governador Valadares. Essa realidade foi 

constatada pelo Instituto Trata Brasil, em levantamento realizado entre 24 de janeiro e 14 de 

abril de 201436. No que se refere a tratamento de esgoto, a cidade ocupa a última posição no 

ranking das 100 cidades: tem índice zero de tratamento de esgoto. A média nacional é de 

38,7%. 

Uma casa tem saneamento adequado, segundo Critérios do IBGE, quando dispõe de rede de 

água, esgoto ou fossa séptica e coleta de lixo direta ou indireta feita por uma empresa. Em 

                                                 
36Jornal Hoje em Dia, 28.08.2014. http://www.hojeemdia.com.br/ 
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Governador Valadares, o percentual de domicílios com saneamento adequado era de 91,29 % 

em 2010 (IBGE). A relação mortalidade infantil e saneamento básico ainda é uma velha 

questão. Entretanto, é provável que não mais aconteça de forma direta, como no passado, e 

sim de uma conjugação de fatores socioeconômicos, demográficos e de atenção à saúde, além 

de serviços adequados de saneamento básico.  

O projeto Rio Doce Limpo exige que todos os municípios tratem o esgoto antes de lançá-lo no 

rio até 2021. Segundo a Prefeitura Municipal de Governador Valadares, duas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETEs) se acham em construção desde o ano de 2014 e vão permitir 

que o problema seja resolvido, no futuro. 

c) Infraestrutura e mobilidade. Reprovada por 40% dos entrevistados, a infraestrutura 

urbana de Governador Valadares apresenta grandes problemas: ruas com buracos e poeira, 

calçadas desiguais e obstruídas com a presença de camelôs, bancas de revista, especialmente 

na área central da cidade, comprometendo a mobilidade das pessoas. Governador Valadares 

ainda tem muitos outros problemas: ausência de drenagem em várias ruas, dificuldades no 

trânsito e nenhum projeto para mudar essa realidade. Aeroporto e rodoviária locais, são 

espaços de entrada da cidade que estão mal cuidados e acabam criando entraves para atrair 

investidores, visitantes e turistas. 

d) Transporte público. O monopólio do transporte público recebeu desaprovação da maioria 

dos entrevistados que o consideram ruim (55%) e sem a qualidade desejada. A Prefeitura 

Municipal renovou, recentemente, o contrato com a Empresa de Transporte Público que atua 

na cidade, por vinte anos, prorrogáveis por ainda mais 20, gerando grande revolta na 

população que depende desse transporte. 

e) Sustentabilidade. O meio ambiente ainda é visto como um espaço que exclui o homem, 

quando na verdade ele inclui as dimensões naturais, social e cultural, ideia não contempladas 

na maioria dos conceitos emitidos pelos estudantes do ensino médio entrevistados. A 

percepção ambiental revelou-se pouco elaborada, demonstrando a dificuldade de perceber o 

ambiente onde se acham inseridos.  

Os entrevistados desconhecem a relação do Rio Doce com a origem da cidade de Governador 

Valadares, memória e identidade histórica e cultural do antigo porto das canoas. Poluição, 

degradação e abandono são imagens frequentemente associadas ao rio pelos alunos, mas não 

chegam a despertar interesse pelo assunto ou por ações preventivas. Os professores afirmaram 
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se interessar frequentemente por assuntos ligados ao meio ambiente, entretanto, apenas 18,7% 

aborda esse tema em sala de aula, demonstrando incoerência entre pensamento e ação. 

Em nenhum momento da investigação foi identificada a necessidade e a importância de se 

trabalhar, nas escolas, temas da educação ambiental como forma de preparar cidadãos 

conscientes, aptos a atuar de um modo comprometido com a vida, com o bem estar de cada 

um e da sociedade em geral. Esse é um grande desafio para a formação de uma consciência 

ecológica; os profissionais da educação ainda permanecem alheios a essa exigência cidadã. 

Muitos outros problemas advêm da falta de consciência ecológica que, não sendo aprendida 

nas escolas, deixa incompleta a formação do cidadão. 

A degradação e poluição do Rio Doce são reconhecidas pelos moradores, porém essa 

percepção não tem mudado o comportamento das pessoas na sua relação com o rio. Não 

existem programas educativos, políticas públicas ou ações individuais que demonstrem 

preocupação com o fato de que a sobrevivência da cidade depende das águas do Rio Doce. 

Poucos sabem a relação desse rio com a origem da cidade.  

FORÇAS: elementos internos que trazem benefícios. 

a) Localização estratégica. Governador Valadares é uma cidade de médio porte localizada 

em um ponto estratégico, formando um sistema viário integrado orientado em direção aos 

maiores mercados consumidores do Brasil, do Mercosul e do mundo. O município é servido 

por rodovias federais, BR 116, BR 381, BR 259 e BR 451, integradas ao corredor de 

exportação Centro-Leste da Companhia Vale, situando a cidade na rota de escoamento de 

produção. 

Ocupando a 95ª posição no ranking das cidades mais populosas do Brasil — 276.995 

habitantes37, Governador Valadares é um município eminentemente urbano: 95,54%% da 

população residem na cidade (IBGE, 2010). 

b) Polo regional. As cidades médias no Brasil podem ser pensadas como “centros de 

intermediação”, definindo novos papéis frente à atual organização territorial brasileira. Esse é 

o caso de Governador Valadares, cidade média do leste de Minas cujo crescimento resultou 

do aumento demográfico. A expansão de suas fronteiras com a destruição da floresta atlântica 

atraiu trabalhadores de outras regiões que aqui aportaram, favorecidos pala ferrovia que 

atravessava a região. O resultado foi o surgimento de diversos tipos de funções, relacionadas à 

                                                 
37 Segundo estimativa do IBGE, 2013.  
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prestação de serviços e ao comércio. A sua economia, inicialmente baseada na extração da 

madeira e na pecuária, passou a ter no comércio e na prestação de serviços regionais, sua 

maior fonte de renda. 

Hoje, Governador Valadares é um núcleo urbano que atende à região leste de Minas, tendo 

como base primordial o comércio e a prestação de serviços e está entre as dez maiores cidades 

de Minas Gerais, em tamanho demográfico, com uma população estimada em 2014 de 

276.995 habitantes (IBGE, 2013).  

Governador Valadares apresenta um número importante de equipamentos de comércio e 

serviços que não se restringe apenas aos seus limites urbanos ou municipais – estruturando-se 

como centro de serviços com a presença de instituições públicas e privadas, estaduais e 

federais; comércio atacadista e varejo com ampla atuação regional. 

Seu comércio é variado e atende a todos os gostos. Destaca-se na prestação de serviços nas 

áreas da saúde e da educação superior, sendo polo de uma região de mais de 1,5 milhão de 

pessoas de 86 municípios da macrorregião leste.  

c) Potencial para o crescimento. O crescimento é medido pelo Produto Interno Bruto, PIB, 

um dos principais indicadores do potencial da economia de um País que representa o valor 

(soma) de toda a riqueza (bens, produtos e serviços) produzida em um determinado período, 

geralmente um ano. A importância do PIB reside no fato de ser um indicador utilizado em 

todas as bases territoriais, possibilitando a comparação do nível de grandeza do crescimento 

econômico. 

O crescimento do PIB de Governador Valadares tem sido insuficiente para gerar excedente 

econômico capaz de criar investimentos e empregos suficientes para absorver as demandas da 

sociedade. Sua participação no ranking estadual passou do 11º lugar no ano 2000 para o 18º 

em 2012 (Ministério da Saúde – DATASSUS, 2013).  

Hoje, o conceito de qualidade de vida tem sido utilizado como sinônimo de bem-estar, 

satisfação e até mesmo felicidade, dado que não pode ser inferido a partir da taxa de 

crescimento do PIB. 

A grande questão é: a) a cidade tem uma boa localização logística que a coloca em posição de 

destaque na região; b) possui um grande número de instituições de ensino superior 

capacitadas a formar mão-de-obra de qualidade; c) tem uma universidade federal com know 

how para desenvolver investigação aplicada; d) suas lideranças são representativas; e) as 
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pessoas amam a cidade; f) existe grande potencial na prestação de serviços nas áreas da saúde 

e da educação; g) seu comércio tem expressão regional... O que ainda falta? 

De acordo com a percepção dos entrevistados, é necessário haver comprometimento do poder 

público na proposta e execução de políticas públicas que levem em conta ações prioritárias 

para o desenvolvimento das pessoas e do município e o bem-estar coletivo da população. 

Falta transparência, participação e, sobretudo, vontade política. 

d) Cidade acolhedora. O acolhimento é um aspecto muito elogiado por quem visita a cidade. 

Por ser uma cidade jovem, formada por ‘forasteiros’38, ou seja, pessoas que para cá vieram 

atraídos por trabalho e riquezas, a cidade não tem preconceito em relação aos estranhos. Por 

apresentar, sempre, temperaturas muito elevadas, costuma-se dizer que aqui, o calor é 

humano, uma metonímia à qual sempre se recorre para dizer que a cidade é acolhedora.   

AMEAÇAS: forças externas que pesam negativamente na recuperação do dinamismo da 

cidade. 

a) Descontinuidade nas políticas públicas. Foi considerada pelos entrevistados como fator 

responsável por desperdícios e impedimentos para continuar com projetos que beneficiam a 

comunidade. As administrações municipais, de diferentes partidos, só realizam aquilo que lhe 

dão visibilidade política, sem o menor interesse em manter bons projetos iniciados na 

administração anterior, mesmo que seja do interesse da comunidade. O individualismo se 

sobrepõe ao coletivo. Em Governador Valadares são inúmeros os exemplos considerados. 

b) Ética e Individualismo. A ética é um conjunto de regras, princípios, valores ou maneiras 

de pensar que orientam as ações de um grupo em particular (moralidade) ou também o estudo 

sistemático da argumentação sobre como nós devemos agir (filosofia moral). (Campos, 2002). 

Questões éticas estão presentes no dia a dia. A ética deve guiar as relações sociais. Num 

momento em que o brasileiro se encontra diante de tantas mazelas e total falta de 

transparência na gestão dos recursos públicos, a questão ética é invocada como um referencial 

para a conduta humana — atos pessoais e públicos das lideranças da comunidade. A 

investigação realizada com os valadarenses teve como foco analisar a percepção que o 

cidadão comum tem acerca do papel que devem desempenhar os representantes políticos e as 

lideranças institucionais: Prefeito Municipal, Vereadores, Secretários Municipais, Deputados, 

Lideranças Religiosas, Lideranças Sindicais, Associações de Bairros, Instituições da 

                                                 
38Conceito aqui considerado no sentido de estrangeiro, estranho. 
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Sociedade Civil e Poder Judiciário. Os entrevistados manifestaram o desejo de que as 

lideranças políticas e civis exerçam seu papel com responsabilidade, competência e ética. 

c) Nível de investimento e emprego. O baixo dinamismo da economia pode ser comprovado 

pelo crescimento irrisório do PIB de Valadares, ao longo das últimas décadas, insuficiente 

para gerar excedente econômico (investimento).   

O ano de 2015 está sendo particularmente difícil para os brasileiros: inflação, desvalorização 

cambial, arrocho fiscal, aumento da gasolina, do frete provocando encarecimento dos 

produtos em geral, são fatores que têm gerado grande descontentamento na população. 

Acrescente-se a tudo isso a crise moral e ética que atinge o Congresso Nacional e o Governo 

Federal e a desaceleração econômica. Todas essas variáveis afetam diretamente o nível do 

emprego em todo o País. De acordo com relatório divulgado pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (TEM, basado na pesquisa mensal do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), “Governador Valadares terminou março de 2014 com déficit de 

281 postos de empregos. Foram admitidos no mês 2.118 empregados, enquanto 2.399 foram 

desligados. A cidade, que em fevereiro ocupava a 64ª posição, despencou para a 105ª no 

ranking estadual entre os 110 municípios com mais de 30 mil habitantes em Minas Gerais.” 

São muitas as sugestões de que para resolver este problema, a cidade precisaria atrair 

indústrias. Esse é um pensamento que não resiste a uma confrontação com a realidade 

mundial, nacional e local. O setor secundário é hoje o que menos gera empregos. Até os anos 

oitenta, a automação era praticamente inexistente no Brasil. A abertura de mercado nos anos 

1990 proporcionou a compra de máquinas automatizadas, principalmente da China, 

contribuindo para a automação da indústria brasileira, principalmente nos setores químicos e 

automotivos. A partir de então, outros setores seguiram este caminho, substituindo homens 

por máquinas para ganhar ampliar a produtividade nas tarefas de rotina. Tudo isso leva à 

conclusão que não será atraindo grandes indústrias, como querem muitos entrevistados, que a 

cidade vai gerar mais empregos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria – CNI, a 

participação do setor industrial no PIB brasileiro vem caindo sucessivamente: em 2004, era 

30,1% e em 2012, de 26,3%. No caso de Governador Valadares, a participação do setor de 

serviços no PIB é da ordem de 71%, despontando também como o maior empregador. 

d) Segurança Pública. A cidade tem uma história de violência que a coloca em lugar de 

destaque no cenário nacional. O município de Governador Valadares ocupa a 262ª posição no 

ranking nacional, com índice de vulnerabilidade juvenil cuja classificação é muito alta.  
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Como na maioria das médias e grandes cidades brasileiras, a criminalidade também é um 

grave problema em Governador Valadares, que desde sua origem carrega a marca de ser uma 

cidade violenta, onde sangue e progresso se misturavam. Se, historicamente, a cidade era um 

cenário de inúmeros crimes, hoje essa situação ainda revela certa gravidade por se colocar 

entre os municípios com elevadas taxas de crimes violentos, seja no contexto estadual ou 

nacional. Não por acaso, ocupa a 5ª posição (entre os 10 municípios com mais de 100 mil 

habitantes) em risco de violência que pode levar à morte jovens de 19 a 24 anos. 

A localização estratégica da cidade a coloca nas rotas do tráfico de drogas e de pessoas, 

tornando a localidade alvo exponencial de quadrilhas nacionais e internacionais. Em 2010, a 

taxa de homicídios no município foi de 44,4 por 100 mil. Esse índice apresentou um 

crescimento entre 2002 e 2010, sendo de 34,3 e 44,4, respectivamente. Entre os municípios 

que possuem mais de 20.000 crianças e adolescentes, Governador Valadares está entre os 100 

mais violentos do país, com índice de 30,6 assassinatos por 100 mil crianças e adolescentes 

em 2010. 

e) Transparência na gestão pública 

A transparência na evidenciação dos atos e das contas da gestão pública é uma questão que 

encerra relevância social e que ganhou maior notoriedade no Brasil a partir da edição da Lei 

Complementar nº101/2000. Entretanto, a transparência da gestão pública ainda se encontra 

em um estágio incipiente em decorrência de a divulgação de tais informações ocorrer em um 

ambiente político e cultural marcado por ideologias e interesses diversos (Silva, 2009, como 

citado em Cruz, Ferreira, Silva & Macedo, 2012). 

O site oficial da Prefeitura Municipal de Governador Valadares atesta a ausência de 

informações que garantam transparência à gestão pública, privando os cidadãos do 

conhecimento e acompanhamento. A Lei é clara, porém, como quase tudo no Brasil, existe 

apenas no papel. Evidências empíricas indicam os baixos níveis de transparência nos 

municípios brasileiros. Os entrevistados manifestaram sua insatisfação com a falta de 

transparência, mas nada tem sido feito para mudar essa situação. 

OPORTUNIDADES: Forças externas que influenciam positivamente, sobre as quais não 

temos controle sobre elas.  

a) Alternância de poder. A alternância de poder está diretamente relacionada à democracia, 

uma forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo e para o povo. Nesse sentido, 
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condena a perpetuidade de pessoas no poder. Um ambiente democrático demanda a 

participação e o comprometimento com a vontade popular, priorizando as necessidades do 

povo. Os cidadãos entrevistados consideram que a cidade precisa renovar suas lideranças e 

manifestaram o desejo de alternância de poder. Há insatisfação generalizada em relação à 

administração municipal.  

b) Participação cidadã. A mudança desejada por todos para que Governador Valadares seja, 

no futuro, a cidade que queremos, passa, necessariamente, pelo voto consciente, aquele que 

reflete uma escolha responsável. A reduzida capacidade de analisar as competências 

necessárias para o exercício da função à qual o candidato se propõe exercer em nome da 

comunidade pode levar a escolhas erradas que trazem prejuízo para toda a sociedade. 

Cidadania se faz com voto consciente.  

Quando indagados sobre como a sociedade civil pode contribuir para que a Governador 

Valadares seja a cidade que queremos, as sugestões passam, necessariamente pela 

participação dos cidadãos em todas as instâncias públicas: exigindo transparência nos gastos; 

cobrando o cumprimento das promessas de campanha; acompanhando a elaboração do 

orçamento e sua gestão; denunciando irregularidades; monitorando, cobrando e fiscalizando 

as ações dos representantes públicos; exigindo qualidade na prestação dos serviços públicos; 

participando nos conselhos municipais, em associações, sindicatos e partidos políticos, etc. 

Enfim, sensibilizando e mobilizando a sociedade civil para uma efetiva participação na vida 

da comunidade. 

c) Potencial para o Turismo. O turismo é uma atividade de prestação de serviços que vem se 

desenvolvendo nas sociedades modernas. Pelo fato de estar ligado ao setor terciário, o turismo 

é uma atividade econômica que gera empregos diretos, induzidos e indiretos, contribuindo 

para melhorar a renda da população.  

O principal atrativo turístico da cidade é o pico do Ibituruna, com seus 1.123 metros de 

altitude. Constitui Área de Preservação Ambiental (APA) com fauna e flora relevantes, além 

de formações rochosas pontiagudas. Por sediar uma das etapas do Campeonato Brasileiro de 

Voo Livre, o pico ficou conhecido com Plataforma Mundial do Voo Livre. O Ibituruna recebe 

grande quantidade de turistas e adeptos de esportes radicais, em busca de aventuras. O passeio 

turístico conta também com diversas cachoeiras e corredeiras.  

O Pico do Ibituruna é propício para a prática de outras atividades como trilhas, Rapel,  

MotoCross, Mountain Bike e escaladas. Outro local para a prática de rapel e trekking é a 
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Pedreira do Rapel, desativada; tem cerca de cinquenta metros, com inclinação de quarenta e 

cinco graus, é ideal para iniciantes. Chama a atenção de quem olha para o alto do Pico da 

Ibituruna a imagem de Nossa Senhora das Graças — a ‘Santa’ como é chamada pelos 

valadarenses. Com 13 metros de altura, é um dos 10 maiores monumentos feitos em concreto 

do Brasil.  

O Parque Municipal, inaugurado no ano de 2015, possui 403 mil metros quadrados de área 

construída, emoldurados por importantes remanescentes de Mata Atlântica. Constam do 

parque: playground, trilhas ecológicas, equipamentos para prática de ecoturismo e esportes de 

aventura, áreas cobertas voltadas a exposições artísticas e educativas, pista gramada para 

pouso de praticantes de voo livre e espaços destinados a viveiro, estufa e horta medicinal 

estão entre os atrativos. A estrutura conta ainda com Centro de Educação Ambiental, 

auditório, sede administrativa, mirantes e lanchonete, além de estacionamento com 

capacidade para 160 veículos.  

O bairro Ilha dos Araújos conta com um calçadão usado para a prática de caminhadas e 

passeios de bicicleta. O bairro também é ponto de encontro dos praticantes do esporte 

canoagem.  

Por ser polo de comércio e serviços da região leste do estado de Minas Gerais, Governador 

Valadares pode oferecer serviços de turismo, uma forma de captar divisas e dinamizar sua 

economia. O turismo de negócios potencializa os equipamentos e serviços, ao fazer, nos 

momentos livres, uso dos mesmos equipamentos e serviços dos demais turistas, ampliando os 

benefícios para a cidade. 

6.2 GOVERNANÇA E CIDADE 

Falar em governança é falar em distribuição de poder, papéis, riscos, recompensas e 

responsabilidade entre os atores envolvidos. Governança, em essência, é gestão e poder 

compartilhados, incluindo o modus operandi das relações entre os atores envolvidos. A 

governança se dá num determinado território. Numa perspectiva de relação de poder, o 

território é entendido como expressão legal e moral do Estado, refletido na conjunção do solo 

e do povo, enquanto a territorialidade é formada pelas relações sociais (existenciais e de 

produção) que se estabelecem no interior dos territórios. A territorialidade estaria associada a 
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identidades (nacionais) específicas formadas pelas relações sociais que se estabelecem no 

interior dos territórios (Fernandes, 2009).  

A governança consiste no estabelecimento de um sistema de normas inseridas em um 

redesenho estratégico que envolve a participação de variados atores sociais – ONGs, 

associações, mercado – que compartilham da capacidade governativa do Estado, na 

identificação dos problemas da sociedade e na formulação de políticas públicas e na sua 

implementação.39  Nessa nova configuração, a gestão pública pressupõe uma atuação conjunta 

do Estado com a sociedade civil e o mercado, cabendo ao primeiro estimular ações sociais, 

atuando como elemento de apoio. 

Embora complementares, governança e governabilidade são conceitos diferentes. Enquanto a 

governabilidade se refere ao conjunto de condições necessárias ao exercício do poder, ou seja, 

a ‘capacidade política de decidir’, a governança diz respeito à competência e à ‘capacidade do 

governo de praticar as decisões tomadas’, governança significa disposição institucional de 

exercer a autoridade, de oferecer as condições administrativas e financeiras indispensáveis 

para a execução das ações definidas, necessárias. A governança acontece em um dado 

território40 compreendido numa perspectiva política integradora, estruturada (Hasbaert, 2009) 

Nas palavras de Gonçalves (2006), a governança pode englobar dimensões presentes na 

governabilidade, mas tem um caráter mais amplo, mas vai além. A governança refere-se a 

“padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais 

que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico”. 

Inclui “não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais 

como os partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais (de 

fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos. Enquanto a 

governabilidade tem uma dimensão essencialmente estatal, vinculada ao sistema político-

institucional, a governança opera num plano mais amplo, englobando a sociedade como um 

todo. Sua mobilização deve ser articulada no sentido de direcionar o olhar para o novo e 

alterar o atual rumo, dando escala e rapidez para as mudanças. 

Em seu documento Governance and Development (1992), o Banco Mundial define 

governança como “o exercício da autoridade, controle, administração, poder de governo”, ou 

                                                 
39 Granja, 2008, p. 3.  

40 Etimologicamente, a palavra território, territorium é derivada diretamente do vocábulo latino terra e era utilizada pelo sistema jurídico 

romano dentro do chamado jus terrendi, para designar “pedaço de terra apropriado, dentro dos limites de uma determinada jurisdição 
político-administrativa” (HAESBAERT, 2009, p.43). 
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“a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos 

de um país visando ao desenvolvimento”, implicando na “capacidade dos governos de 

planejar, formular e implementar políticas e cumprir funções”(Gonçalves, 2006). Governança 

refere-se a “padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos 

institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema 

econômico”. Aí se incluem “não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e 

articulação de interesses, tais como partidos políticos e grupos de pressão, mas também as 

redes informais (de fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e associações de diversos 

tipos” (Santos, 1997, como citado em Gonçalves, 2006). Em outras palavras, a governança 

opera num plano amplo que engloba a sociedade como um todo.  

Governador Valadares passou por experiências de proposição de projetos e ações, nos últimos 

anos, que não lograram resultados positivos, confirmando que não basta encontrar as ideias 

certas, mas sim estruturar estratégias viáveis para sua rápida implementação. Anastasia (2012, 

p.140) afirma que após mais de duas décadas da RIO-92, é urgente a necessidade de se 

reduzir, drasticamente, o gap existente entre o “Tempo Político” e o “Tempo da Terra”. Uma 

alternativa viável consiste em fazer com que o “Tempo de Governança” desempenhe um 

papel catalisador e mediador nesse processo de transformar boas ideias em ações.  

Pode-se dizer que a ausência da atuação de uma efetiva governança comprometeu a 

continuidade de vários projetos em Governador Valadares, nos últimos anos, tais como:  

Fórum de Desenvolvimento de Governador Valadares. Foi criado no ano de 1999 com o 

objetivo de ser um agente indutor do desenvolvimento da cidade. As reuniões mensais eram 

pautadas por discussões e análise dos problemas do município, apresentação de propostas de 

solução e cobrança de ações propositivas, com o propósito de antecipar o futuro e acompanhar 

o progresso da cidade. Principais frutos do trabalho do Fórum: Criação do Núcleo de 

Turismo; projeto Vote certo – eleja Valadares; Projeto de instalação de um porto seco em 

Governador Valadares; Criação do projeto SOS Açucareira; discussão sobre a cadeia 

produtiva do couro; discussão sobre a produção de biodiesel; duplicação da Br 381 que liga 

Governador Valadares à capital do Estado; Criação da Sociedade de Garantia de Crédito em 

Governador Valadares; Seminário de Cidadania e Desenvolvimento (fruto: Governador 

Valadares: 2020 – uma visão de futuro). O Fórum era composto de 67 entidades de variados 

segmentos econômicos e sociais. O Fórum deixou de funcionar entre os anos de 2006 e 2007, 
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por falta de continuidade de suas ações e por desinteresse de seus membros (Associação 

Comercial e Industrial de Governador Valadares). 

Instituto de Desenvolvimento de Governador Valadares - IDGV – Criado com o objetivo 

de ser o braço operacional do Fórum de Desenvolvimento, o IDGV foi oficializado em 8 de 

setembro de 2005. A publicação ocorreu no Diário Oficial da União – DOU - Secretaria 

Nacional de Justiça, em 14.09.2005, Seção 1p. 54:  “Instituto de Desenvolvimento de 

Governador Valadares - IDGV, com sede na cidade de GOVERNADOR VALADARES, 

Estado de Minas Gerais - CGC/CNPJ nº 07.475.100/0001-13 - (Processo MJ nº 

08071.001548/2005-68).”. Com caráter associativo, o Instituto de Desenvolvimento de 

Governador Valadares – IDGV teve início no ano 2005. Era composto por entidades do setor 

produtivo e por profissionais liberais interessados no desenvolvimento da cidade: 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE; Câmara dos Dirigentes Lojistas de Governador 

Valadares - CDL/GV: Associação Comercial e Empresarial – ACE; Sindicato do Comércio 

Varejista - SINDICOM; Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, 

Regional Rio Doce; Sindicato Rural; Associação Brasileira de Odontologia – Regional 

Governador Valadares – ABO;  Associação Médica de Governador Valadares - AMGV; 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA, Delegacia Regional do Vale 

do Rio Doce/Governador Valadares/MG; Conselho Regional de Contabilidade de Minas 

Gerais; Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais; Ordem 

dos Advogados do Brasil – ABO, 43ª Subseção. Inicialmente, o IDGV funcionaria em espaço 

cedido na UNIVALE. Com a mudança na Reitoria, a nova Reitora que a sucedeu requisitou o 

espaço para outras atividades, levando ao encerramento do projeto em julho de 2006, após 

funcionar durante um ano e meio. Esse fato ocorreu contrariando os estatutos que exijam a 

realização de uma assembleia para seu encerramento. O IDGV tinha por objetivo realizar 

projetos para dar suporte ao desenvolvimento local, sendo um braço operacional do Fórum de 

desenvolvimento, que também deixou de existir. Motivos: desarticulação política e social, 

vaidades pessoais, insensibilidade e omissão da comunidade; falta às lideranças uma visão de 

futuro para a cidade (Associação Comercial e Industrial de Governador Valadares).  

Programa: Eu faço Valadares Melhor. “Declare seu amor pelo Brasil. Comece por 

Valadares”. Este foi o lema desse programa que trouxe uma injeção de ânimo para a cidade, 

com o objetivo de resgatar o sentimento de cidadania dos habitantes e valorizar os produtos e 

serviços da cidade, incentivando o seu consumo — uma atitude essencial para retomar o 
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desenvolvimento da cidade em todos os níveis. Um projeto criado pela Associação Comercial 

e que envolveu todos os segmentos da coletividade. O Programa não teve continuidade após a 

saída do cargo de Presidente que criou a entidade (Associação Comercial e Industrial de 

Governador Valadares). 

Agência de Desenvolvimento do Leste de Minas Gerais – Adeleste. As Agências de 

Desenvolvimento são instituições civis de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia 

administrativa e financeira e duração indeterminada. Genericamente uma agência de 

desenvolvimento tem por objetivos a promoção do desenvolvimento econômico, social e o 

combate à pobreza, realizando suas finalidades como: promover a integração intra e inter-

regional; identificar oportunidades de investimento; acelerar o crescimento econômico 

sustentável; valorizar a biodiversidade; trabalhar cadeias produtivas; oferecer infraestrutura 

competitiva, etc. Uma agência de desenvolvimento deve articular - se com entidades públicas 

e privadas, operando com foco na geração de oportunidades de negócios e na busca do 

desenvolvimento local. O formato institucional da Adeleste é de uma Organização Não 

Governamental – ONG com o título de OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público, habilitada para receber recursos públicos e doações mensais das empresas e pessoas 

físicas, além de prestar serviços e captar recursos através de projetos. A ADELESTE foi 

fundada aos 21 dias de novembro de 2011, no auditório da Federação das Indústrias de Minas 

Gerais – FIEMG, Regional Rio Doce, em Governador Valadares, e registrada no Cartório de 

Registro de Títulos e documentos das Pessoas Jurídicas sob o número 3.328 Livro A-09 folha 

398 em 12 de janeiro de 2012 com CNPJ 15.071.869/0001-77. A Adeleste ainda se encontra 

em fase de implantação. (Adeleste). 

Diagnóstico da cidade de Governador Valadares – Serviço Brasileiro de Apoio a 

SEBRAE. Realizado pelo SEBRAE-MG no ano de 1999, teve por objetivo conhecer a infra-

estrutura de Valadares, nos diversos setores analisados, apresentar uma visão mercadológica 

sobre o município e propor estratégias para atuação do Fórum Permanente para o 

Desenvolvimento de Governador Valadares, da comunidade e do SEBRAE-MG. Esses dados 

nunca foram utilizados pelo Fórum de Desenvolvimento. (Relatório Diagnóstico SEBRAE-

MG, 1999). 

Plano Diretor de Governador Valadares. O Plano Diretor é um documento elaborado com 

o objetivo de regulamentar o planejamento e ordenamento de um dado território. O Plano 

Diretor de Governador Valadares foi realizado pela Fundação João Pinheiro no ano de 2006. 
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“Neste documento está definida a organização municipal do território, onde se estabelece a 

referenciação espacial dos usos e atividades do solo municipal através da definição de classes 

e categorias relativas ao espaço, identificando as redes urbanas, viária, de transportes e de 

equipamentos, de captação, os sistemas de telecomunicações, tratamento e abastecimento de 

água entre outras”41.  Em Governador Valadares, o Plano Diretor é realizado para atender 

disposições legais e utilizado apenas como referência pela Secretaria de Planejamento da 

Prefeitura Municipal que não se preocupa em socializar as informações contidas no Plano. 

Segundo legislação específica, no ano de 2016 deverá ser feito um novo Plano Diretor para a 

cidade de Governador Valadares, quando o plano atual completará dez anos (Prefeitura 

Municipal de Governador Valadares). 

Plano Decenal Municipal de Educação de Governador Valadares: 2006-2015. A 

Secretaria Municipal de Educação, por determinação legal, assumiu a responsabilidade de 

elaborar o Plano Decenal Municipal de Educação – PDME/2006-2015, em parceria com o 

Conselho Municipal de Educação - CME e com os órgãos representativos da educação no 

Município, no período de abril a novembro de 2006, cuja aprovação ocorreu no mesmo ano 

(Lei nº 5.509, de 20 de dezembro de 2005). O Plano é resultado do esforço conjunto dos 

membros que foram nomeados para compor a Comissão Municipal, articuladores junto à 

comunidade local para formação dos grupos de discussão que compuseram as Câmaras 

Temáticas. Dessa forma, mesmo sendo um Plano Municipal, definiu diretrizes, objetivos e 

metas em ação articulada com o Plano Nacional e com o apoio técnico do Estado, por meio de 

uma metodologia de trabalho que priorizou o diálogo e a cooperação. Preocupou-se com a 

educação do Município, da Educação Básica à Educação Superior, incluindo os diferentes 

níveis e modalidades de ensino, nos meios, urbano e rural. Por seu caráter democrático o 

processo de elaboração aconteceu com a participação da sociedade civil organizada em geral. 

Segundo legislação específica, no ano de 2016 deverá ser feito um novo Plano Municipal de 

Educação para Governador Valadares, quando o plano atual completará dez anos (Secretaria 

Municipal de Educação de Governador Valadares). 

Memorial da Educação Municipal. No ano de 2007, durante a vigência do “Ano da 

Educação” liderado pela SMED, foi implantado o “Memorial da Educação Municipal Maria 

Nathália Campos”, uma justa homenagem a uma mestra que dedicou sua vida à arte de 

ensinar. Ao institucionalizar o Memorial da Educação Municipal, buscou-se resgatar nossa 

                                                 
41http://arquiteturaurbanismotodos.org.br/plano-diretor/ 
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história e implantar uma política de estímulo à pesquisa histórica, bem como desenvolver, 

orientar, e apoiar projetos de preservação do acervo histórico das escolas municipais. 

Planejava-se, no futuro, digitalizar as informações e colocá-las on line, para alcance de toda a 

comunidade. No ano de 2009, com a mudança na Administração Municipal, o Memorial da 

Educação, então localizado numa simples casa na histórica Rua Prudente de Morais, foi 

desativado, desmontado e encaixotado, sem que a comunidade fosse sequer informada de seu 

destino. Até hoje, por inúmeras vezes, foi indagado o destino dado ao seu arquivo, sem lograr 

êxito em obter informações concretas. Lamentavelmente, ninguém sabe informar (Secretaria 

Municipal de Educação de Governador Valadares). 

Projeto Cidade Educadora. A educação faz a diferença em Governador Valadares. Este foi 

o lema que orientou as atividades desenvolvidas no “Ano da Educação” realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação, com a participação das três redes de ensino (municipal,  

estadual e privada). A Comissão que coordenou as ações do Ano da Educação no ano de 2007 

aprovou as seguintes propostas: a) avaliar ações realizadas e metas alcançadas no Ano da 

Educação/2007; b) criar uma equipe permanente responsável pela elaboração de uma agenda 

anual e pelo acompanhamento e integração das ações educacionais que visem alcançar uma 

educação de qualidade em Governador Valadares; d) unir esforços para transformar G. 

Valadares em uma Cidade Educadora, integrando-a à rede mundial de cidades educadoras. 

Assinaram um termo de compromisso por uma educação de qualidade em Governador 

Valadares: a Secretária Municipal de Educação de Governador Valadares, a Presidente do 

Sindicato das Escolas Particulares do Norte de Minas Gerais, a Superintendente Regional do 

Ensino; a Reitora da Universidade Vale do Rio Doce. Em 09 de junho de 2008, a Câmara 

Municipal autorizou a inclusão da cidade de Governador na associação internacional de 

cidades educadoras – AICE (Lei Nº 5.866). No ano de 2009, um novo partido político 

assumiu a Prefeitura e, sem dar nenhuma  satisfação à comunidade, relegou ao ostracismo a 

proposta de transformar Governador Valadares em uma Cidade Educadora (Memorial da 

Gestão da Educação Municipal – Governador Valadares, 2005-2008). 

Comitê da Bacia do Rio Doce. Os Comitês de Bacia Hidrográfica constituem a base do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, exercendo importante papel de 

articular diferentes atores sociais na busca de soluções para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Do ponto de vista ambiental, os problemas são históricos e causam graves 

reflexos no nível de qualidade das águas com graves consequências na vida e na saúde das 
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pessoas. Segundo o Plano de Recursos Hídricos — PRH da Bacia do Rio Doce, o CBH-Doce 

tem por missão: “Articular diversos atores sociais e garantir a oferta de água, em quantidade e 

qualidade, visando ao desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce”. O Comitê da Bacia (CBH-Doce) tem função estratégica na 

articulação dos diversos atores sociais para a cooperação voltada à preservação e recuperação 

do Rio Doce, sem prejuízos ao desenvolvimento econômico42. Pode-se afirmar que, até o 

presente momento, o CBH-Doce ainda não logrou êxito no desempenho de sua missão no 

sentido de articular os diferentes os atores sociais para participar na recuperação e preservação 

do rio.  

Embora o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH) 

represente o desejo manifesto de todos que buscam estabelecer um arranjo institucional viável 

para a gestão dos recursos hídricos, a forma como será conduzido esse processo de integração 

das ações não é partilhado com a sociedade. 

 

Para Raffestin (1993), “a territorialidade é mais do que uma simples relação homem-

território” uma vez que existe a relação social entre os homens que extrapola a própria 

demarcação territorial. Dessa forma, a territorialidade seria "um conjunto de relações que se 

originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior 

autonomia possível, compatível com os recursos do sistema" (p.160). 

Os pioneiros que se instalaram no território de Governador Valadares enfrentaram 

adversidades, sobreviveram a doenças endêmicas, superaram inúmeros desafios. Seus 

descendentes herdaram esse sentimento de resiliência,43uma habilidade desenvolvida ao longo 

dos anos pelas pessoas que escolheram viver nesse dado espaço geográfico, os diferentes 

momentos vivenciados na construção da territorialidade.   

Nos últimos anos, as lideranças buscaram desenvolver os projetos citados, buscando 

contribuir para a retomada do crescimento da cidade. O aparente insucesso desse projetos 

pode estar vinculado a uma ou mais das seguintes hipóteses: 

 Adoção da metodologia tradicional de planejamento estratégico; 

 Ausência de estratégias para continuidade do projeto (análise de cenários); 

                                                 
42Fonte: http://www.cbhdoce.org.br/ 

43A palavra resiliência é usada no sentido de ter a capacidade de enfrentar crises, traumas, perdas, graves adversidades, transformações, 
rupturas e desafios, elaborando as situações e recuperando-se diante delas. 
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 Influências do ambiente externo (tal como, fator político-partidário); 

 Não interlocução com os diferentes atores sociais; 

 Desprezo aos conflitos existentes na sociedade; 

 Ênfase em objetivos de curto prazo; 

 Decisões estratégicas equivocadas; 

 Inexistência de investimento na formação do capital humano e social; 

 Não adoção de instrumentos e práticas de governança participativa. 

 

Novos tempos exigem, também, novas formas de olhar e intervir no mundo, bem como novos 

paradigmas de políticas territoriais. Os dilemas enfrentados pela sociedade tem motivado um 

grupo de lideranças de Governador Valadares a se reunir para discutir e propor solução para 

questões emergenciais que afetam a vida dos cidadãos. Essa visão reflete amadurecimento, 

conscientização e desejo de participar de ações que garantam a sobrevivência econômica e 

uma melhor qualidade de vida para seus cidadãos.  

No capítulo 7, propõe-se a adoção de uma nova metodologia que indica um caminho para se 

alcançar a sustentabilidade do território de Governador Valadares.  
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7. GIT – UM CAMINHO PARA SE ALCANÇAR  
A SUSTENTABILIDADE 
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Nas últimas décadas do século XX, a ideia de infinitude dos recursos naturais foi superada 

pelo progressivo esgotamento das riquezas naturais, levantando discussões em relação ao 

modelo de desenvolvimento adotado. Em 1983, após avaliação da Conferência de Estocolmo, 

a Organização das Nações Unidas (ONU) criou uma comissão para apresentar conclusões 

sobre o conteúdo formal das audiências sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizadas 

em todo o mundo. Esse documento recebeu o nome de Our Common Future ou Relatório 

Brundtland, formalizado no ano de 1987. Concluiu-se, naquela oportunidade, que o modelo 

de crescimento produzia riqueza e miséria além de gerar grandes desequilíbrios, dentre eles, a 

degradação ambiental e a poluição.  

Os problemas de ordem ambiental se mostraram cada vez mais complexos e evidentes, sendo 

capazes de modificar e interferir na qualidade de vida de milhões de pessoas. O conceito de 

desenvolvimento sustentável estabelecido no Relatório Brundtland), como sendo “aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem às suas necessidades” foi adotado como alternativa de equilibrar as relações entre 

sociedade, economia e meio ambiente. Esse foi o ponto de partida para a tomada de 

consciência e de ações conjuntas para proteger o meio ambiente e preservar o futuro, sendo 

considerado um grande avanço no sentido de reduzir os impactos causados pelo desastroso 

modo de produção da sociedade moderna.  

A escolha — gerar crescimento sem comprometer as futuras gerações através do 

desenvolvimento sustentável ou manter o atual modelo de privilegiar o presente, sem 

considerar a sobrevivência no futuro — marcou um momento definitivo para o futuro da 

humanidade. As ações propostas para garantir superar esse dilema se apoiam no chamado 

triple botton line, formado pelo tripé: economia, meio ambiente e sociedade; juntos e não 

isoladamente, levam ao desenvolvimento sustentável. 

Nessa matéria do desenvolvimento sustentável, ao nível teórico, relevantes contribuições 

surgiram após a publicação do Relatório Brundtland, destacando-se: Brookfield (1988), Pungs 

(1999), Giddings, Hopwood, Obrien, Mellor (2002, 2005), Veiga (2005), Acselrad (2009), 

Halkier (2010) e outros mais citados na bibliografia consultada. As diferentes contribuições 

nos levam a afirmar que a sociedade chegou ao século XXI com um conceito de 

desenvolvimento sustentável mais amadurecido e consistente, que extrapola as discussões 

acadêmicas e políticas passando a fazer parte da vida cotidiana dos cidadãos. Esse conceito 
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está presente nas pequenas atitudes, tais como no cuidado com a reciclagem do lixo 

doméstico e até mesmo na atenção das empresas ao buscar atender aos apelos do consumidor 

mais consciente que cobram uma qualidade diferenciada, tanto do produto consumido, quanto 

dos processos produtivos que o envolvem. A nova concepção de desenvolvimento não existe 

mais só no plano abstrato, mas se mostra cada dia mais real e possível, principalmente no 

plano local. 

O desenvolvimento passou a ser compreendido como desenvolvimento das pessoas (através 

do aumento de suas potencialidades, de melhores condições de educação, treinamento, saúde, 

habitação, meio ambiente e alimentação); para as pessoas (implica que ele não seja um fim 

em si mesmo, mas que os frutos do crescimento econômico sejam traduzidos em melhoria das 

condições de vida); pelas pessoas (refere-se ao processo pelo qual estas se tornam não apenas 

suas beneficiárias, mas nele tomem parte ativa, participando das decisões que influenciam 

suas vidas (Pungs, 1999). Para se alcançar esses objetivos não bastam estabelecer princípios, 

objetivos e estratégias, mas sim, instrumentos adequados para implantar as propostas e 

envolver a população através de seus representantes legais.  

A nova proposta de planejamento desenvolvida por pesquisadores brasileiros e europeus44 

agregou ao tripé da sustentabilidade — economia, sociedade e meio ambiente — a cultura, 

possibilitando trabalhar o território de forma integrada e transversal. A abordagem 

transdisciplinar sintetiza todos os aspectos que envolvem território e territorialidade e tem na 

cultura um conceito transversal que perpassa todos os demais fatores, contribuindo com uma 

visão integradora, do território. Somar a cultura ao triple botton fornece uma visão holística 

da realidade que é plural, integrada, sistêmica e indivisível, contribuindo para a superação da 

alienação dos indivíduos e assumindo uma atitude propositiva diante das metas estabelecidas 

para o grupo. Esse modelo de governança participativa busca soluções sustentáveis para o 

desenvolvimento integrado de um determinado território, através de um processo de sinergia 

entre poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, lideranças locais e 

regionais e instituições educacionais, inclui uma estratégia de governança focada na Gestão 

Integrada de Território - GIT. 

A GIT não descarta os instrumentos metodológicos existentes, mas propõe a incorporação de 

outros instrumentos que irão contribuir para uma visão enriquecedora no sentido de tomar 

                                                 
44 Participantes: Dra. Inguelore Sheunemann, do Instituto BioAtlântica e do Instituto de Certificação Territorial (Brasil), e Dr. Luiz 

Oosterbeek, do Instituto Politécnico de Tomar e Terra e Memória de Mação (Portugal), membro de comitês da European Commission, da 
UNESCO e da ONU. 
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consciência de que a diversidade e a contradição existem na sociedade e como tal não devem 

ser ignoradas ou evitadas, mas sim pensadas, organizadas. É uma ferramenta para se alcançar 

o desenvolvimento baseado nas dinâmicas territoriais, na valorização do capital humano e 

social e na existência de uma sociedade consciente do seu papel na participação das etapas de 

planejamento e implantação de mudanças. 

Para Oosterbeek (2012b), a implantação da Gestão Integrada de um Território exige quatro 

grandes conjuntos de instrumentos: um programa de treinamento em vários níveis, reforçando 

um valioso recurso, o capital humano; a matriz territorial; os consórcios territoriais e a 

comunicação, considerada a espinha dorsal de toda a atividade, pelo seu efeito multiplicador. 

O grau de sucesso da implantação da GIT exige que esses quatro instrumentos sejam 

implantados de forma a constituir um conjunto integrado e harmonioso, contribuindo para a 

gestão de territórios, ‘com foco na qualidade e na sustentabilidade global’.  

O Quadro 7-1 demonstra as especificidades da metodologia GIT em relação a outros tipos de 

planejamento, o tradicional e o estratégico.  

Quadro 7-1. Especificidade da Gestão Integrada do Território 

ITENS PLANEJAMENTO 

TRADICIONAL 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

GESTÃO INTEGRADA 

DO TERRITÓRIO 

DINÂMICA 
Evolução Evolução seletiva (por saltos) Evolução desigual e 

combinada 

FOCO Orientada para o plano Orientado para a ação Orientado para o cidadão 

OBJETO 
Centrado nos resultados Centrado nas organizações Centrado nos indivíduos e 

grupos 

VALORES 
Reconhecidos, mas 

secundários 

Considerados Dinâmica de valores 

CONTEXTO Meio pouco considerado Contextualização O contexto como texto 

PROCESSOS 

Objetivos vagos Missão declarada Pluralidade articulada 

Pré-ativo e reativo Proativo Proativo 

Preditivo Prospectivo Prospectivo 

Informação interna Informação externa Informação externa 

Tecnocrático Político, técnico e social Político, técnico e social 

Centralizado Descentralizado Integrado 

Fonte: OOSTERBEEK, 2012c. 

 

No planejamento tradicional, os fatores ambientais, econômicos e sociais são analisados a 

partir de uma perspectiva unilateral, segmentada, dissociada de um contexto maior, 

consolidando a noção de que os conceitos de desenvolvimento e crescimento tinham o mesmo 
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significado. Essa mistura de concepções, embora não mais se sustente, ainda não foi 

totalmente superada pelas sociedades.  

Ao adotar uma metodologia plural, a GIT leva em consideração a individualidade, a 

diversidade e a contradição existentes na sociedade, através da perspectiva, da prospectiva, da 

integração tecnológica e da transdisciplinaridade.  

Oosterbeek (2012c,) explicita essas especificidades: 

 Dinâmica: Os processos se mantêm ligados em rede permitindo sua recombinação e 

adaptação às assimetrias produzidas no sistema territorial e às diferenças de ritmo; 

 Foco: Reconhece o novo status do indivíduo na sociedade, embora não abandone a 

abordagem abstrata e racional; 

 Objeto: Os indivíduos e os grupos, pois apresentam comportamentos caóticos, que 

caracterizam o dinamismo social; 

 Valores: O foco nos valores e na sua dinâmica permite compreender o predomínio das 

percepções sobre a realidade do território, na determinação das escolhas dos indivíduos e 

grupos sociais; 

 Contexto: O território é marcado por múltiplas agendas independentes, mas ligadas de 

certa forma por uma rede que as integra e assegura sua evolução conjunta; 

 Processos: A pluralidade que marca uma sociedade atravessada por contradições e em 

transição, requer a construção de caminhos plurais e convergentes, que reflitam seu 

dinamismo. Não é possível prever o futuro, mas é necessário construir cenários 

alternativos com metodologias rigorosas. A comunicação é um instrumento 

multidirecional que favorece a autorregulação da sociedade. Num contexto de dilemas que 

compõem os cenários alternativos de futuro, as escolhas deverão ser tecnicamente 

informadas. A integração compatibiliza a diversidade na convergência (p.57). 

O diagrama da Figura 7-1 ilustra o fluxo processual da Gestão Integrada de Território, 

levando a um melhor entendimento da relação existente entre sociedade, economia e 

ambiente, mediados pela cultura. O fluxo mostra a natureza sistêmica da GIT em que 

sociedade, o ambiente e a economia são mediados pela questão cultural que passa a ter um 

efeito de transversalidade sobre os demais fatores, potencializando o uso dos novos 

conhecimentos para obtenção de soluções estruturais (conhecimento) cada vez mais eficientes 

e benéficas (logística) para a comunidade (Lorentzen, 2012).  
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Fonte: Oosterbeek, 2012c 

Figura 7-1. Fluxo processual da Gestão Integrada do território 

A GIT incorpora, para além de todas as variáveis tradicionais do planejamento, instrumentos 

orientados para monitorar variáveis não parametrizáveis, e adota não a perspectiva tradicional 

de “resolver problemas” do planejamento (que tem a fraca capacidade de antecipação em um 

mundo em rápida mudança), mas a construção de sequências racionais de dilemas dos 

territórios que seus agentes (em particular as empresas) debatem e precisam superar 

(Oosterbeek, 2014a). Trata-se de um conjunto de ferramentas que promove a diversidade e a 

integração cultural das dimensões social, econômica e ambiental partindo da identificação dos 

dilemas que cruzam a busca de soluções para o território e as comunidades. Para gerar a 

transformação, as ações reforçam a cultura como mais um elemento da sustentabilidade, a 

necessidade de formação da comunidade, a economia de recursos e a gestão compartilhada de 

empresas, poder público e sociedade civil. Ao trabalhar com uma área de ação ampliada, 

integra todos os territórios envolvidos. Esse modelo de gestão revoluciona o conceito de 

atuação isolada do poder público e se vale dos princípios do desenvolvimento sustentável. Sua 

implantação requer a aceitação da ideia de que a contradição existe como algo positivo, que 

pode gerar dinamismo, e não como algo que deve ser superado. Precisa, também, superar os 

dilemas existentes em face das contradições da vida real (Oosterbeek, 2014a).  

Sua implantação inclui um programa de treinamento em vários níveis, reforçando um valioso 

recurso, o capital humano, a matriz territorial, os consórcios territoriais e a comunicação – 

essa última, considerada a espinha dorsal de toda a atividade, pelo seu efeito multiplicador. O 

grau de sucesso exige uma real integração de forma a constituir um conjunto integrado e 
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harmonioso, contribuindo para a gestão de territórios, com foco na qualidade e na 

sustentabilidade global (Oosterbeek, 2012b). 

Aspectos que diferenciam a GIT de outras metodologias, segundo a visão de pesquisadores 

que já aplicaram essa metodologia: 

Há um sentido maior neste modelo: entender e estimular a potencialidade de cada agente local, 

valorizar a diversidade cultural. Nesse sentido, a GIT envolve o poder público, empresas, 

organizações da sociedade civil, instituições de educação e lideranças regionais na construção 

de soluções sustentáveis para o desenvolvimento (BATISTA, 2012, p. 16). 

A gestão Integrada de Território é a resposta para a falsa contradição entre o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um novo planejamento, no qual se 

exigem visão estratégica e uma maior flexibilidade às propostas. Mas um plano de intervenção 

territorial demanda, essencialmente, dois outros componentes: a capacitação de recursos 

humanos, numa lógica de formação de capital social; e a criação de um modelo de prospecção 

/monitorização conectado à comunidade (Scheunemann, 2010b, p. 29). 

A implementação da gestão integrada parte da elaboração de diagnósticos, mas neles busca 

evidenciar não essencialmente problemas a resolver, sim dilemas a superar, construindo 

cenários de futuro (prospectiva) e promovendo escolhas participadas (apoiadas em estruturas 

flexíveis) e conscientes (formação de capital humano) (Oosterbeek, 2012, p. 35). 

O fato de a Gestão Integrada do Território empregar a cultura como elemento chave para o 

planejamento, análise e intervenção, e que leva em escopo completo nosso ambiente 

socioeconômico diversificado, permite-nos imaginar que estamos finalmente nos dirigindo para 

um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. (...) A riqueza desta nova abordagem, que 

utiliza a cultura como força motriz no processo de reintegração, encontra-se para nos 

empurrar para o novo e ainda insuficientemente mapeamento do terreno: o território humano 

(Coutinho & Weguelin, 2012). 

A governança em projetos GIT foca muito mais o processo decisório e as contribuições efetivas 

que os gestores podem dar no sentido de escolherem estratégia de melhor qualidade, mais 

aderentes às mudanças de território e às transformações necessárias do que a montagem de 

uma estrutura de poder que funcione como nas corporações (Solé, 2012). 

Graças a uma parceria do Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) e do Instituto 

BioAtlântica (Brasil) realizada no ano de 2009, os princípios e processos de Gestão Integrada 

do Território estão sendo aplicados em projetos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, 

com resultados parciais compensadores. As experiências no desenvolvimento de projetos 

confirmam que a GIT é um instrumento metodológico para se alcançar maior eficiência na 

gestão, global e local (Batista, 2011). Esse modelo de governança participativa trabalha na 
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promoção de soluções sustentáveis para o desenvolvimento de um determinado território, com 

base na sinergia entre poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, 

lideranças regionais e instituições de educação.  

Exemplos de Projetos de Gestão Integrada do Território – GIT, em curso no Brasil, segundo 

Scheunemann (2012a): 

Território Sustentável do Ribeirão do Boi. Projeto para catalisar e integrar ações sociais, 

ambientais e econômicas para o Desenvolvimento Sustentável. Objetivos: promover o 

desenvolvimento e experimentação de ações inovadoras, testar modelos de uso sustentável do 

solo e restauração florestal, além da promoção de novas cadeias produtivas, viabilizando 

assim, a médio e longo prazos, um maior equilíbrio entre atividades produtivas e a 

conservação ambiental”. Parcerias: Governos dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 

ONGs, Universidades e empresas que atuam na região, desde 2006. 

Valorizar a vida em todas as suas dimensões: Serra da Piedade. Projeto amplo voltado 

para as potencialidades da serra da Piedade, com o propósito de integrar as instituições 

parceiras e as atividades de ensino, pesquisa e extensão com ações de sustentabilidade que 

possam garantir o crescimento e o desenvolvimento da Serra da Piedade. Parceria: 

Arquidiocese de Belo Horizonte, Sociedade Mineira de Cultura e PUC - Minas, campus 

Coração Eucarístico (2010). 

Gestão Integrada de Território para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio 

Doce. Em 2009, o Instituto BioAtlântica (IBIO) assinou acordo de cooperação com o IPT — 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), visando ao 

desenvolvimento do Programa de Fortalecimento do Capital Social e Qualificação em Gestão 

Integrada de Território para o Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Rio Doce.  

Centro de Pesquisas Florestais e de Gestão Integrada do Território do Estado do 

Espírito Santo. Busca realizar a articulação de projetos de Gestão Integrada de Território e o 

desenvolvimento de pesquisas florestais inovadoras para conservação dos recursos naturais, 

envolvendo o aprimoramento das cadeias produtivas de produção e restauração florestal e do 

mercado de serviços ambientais no Espírito Santo. 

Complexo Logístico e Industrial do Açu. Implantado em São João da Barra, norte do estado 

do Rio de Janeiro, é considerado o maior investimento de infraestrutura portuária da América 

Latina - Grupo EBX. O Instituto BioAtlântica (IBIO) assinou em março de 2012 um acordo 
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de parceria com o Grupo EBX para implantar a estratégia da GIT na região que compreende o 

entorno do Complexo Industrial do Superporto do Açu. Desde então, diversos canais de 

diálogo foram criados para que a empresa conheça a realidade local e possa atuar de forma 

colaborativa na promoção do desenvolvimento sustentável da região. 

Serra do Cabral: Vallourec & Mannesmann. Levantamento territorial da região da Serra do 

Cabral que apresenta grande riqueza em patrimônio natural e cultural, tal como pinturas 

rupestres  Treinamento em nível gerencial e presidencial; elaboração do Projeto de Gestão 

Integrada de Território. 

Gestão Integrada do Território para a região de influência da celulose Nipo-Brasileira 

(Cenibra). O projeto nasceu de uma parceria estabelecida entre o Instituto BioAtlântica e a 

Cenibra, uma indústria multinacional para a produção de celulose, instalada no município de 

Belo Oriente (Minas Gerais), localizada na região da Mata Atlântica (Bacia do Rio Doce). A 

introdução de uma nova cultura de plantio do eucalipto deixou inquieta a população local, 

preocupada com a mudança de atividade econômica e com o que aconteceria às suas terras. 

Para resolver possíveis conflitos gerados pela falta de informação, a Cenibra, em parceria com 

o IBIO, deu início a um programa de Gestão Integrada do Território na região de Belo 

Oriente, com diretrizes e ações para o entorno da Cenibra e em sua área de expansão. “A 

companhia investirá no diagnóstico, planejamento, articulação de ações para otimizar os 

esforços humanos a serem investidos em programas de Gestão Integrada do território” (Ibid). 

Novo Projeto. Encontra-se em fase de elaboração para ser implantado na região de 

Paragominas (PA). 

A GIT, um novo modelo de governança participativa, busca soluções sustentáveis para o 

desenvolvimento integrado de um determinado território, através de um processo de sinergia 

entre poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, lideranças locais e 

regionais e instituições educacionais. Envolve todos os aspectos de um território (economia, 

meio ambiente, sociedade e a cultura), de forma transversal e integrada, contribuindo para a 

governança de um dado território.  

A metodologia GIT está relacionada com identidade territorial, governança e sustentabilidade, 

variáveis que orientam a proposta para Governador Valadares, que é apresentada a seguir, no 

capítulo 8. 
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8. PLANO MASTER: UMA PROPOSTA PARA 
GOVERNADOR VALADARES 
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A modernidade exige pensar globalmente e agir localmente, o que representa novas formas de 

olhar e intervir no mundo em mudanças. A proposta de construção de um Plano Master 

baseado na metodologia GIT objetiva promover a sustentabilidade do território de 

Governador Valadares, tendo o Rio Doce como fator agregador dos interesses da região. A 

ideia não é propor projetos de larga escala, mas sim mapear problemas potenciais construindo 

um repertório de ideias e propostas de soluções, permitindo que sejam testadas na prática.  

O ponto de partida da GIT não é a pergunta: Qual é o problema que eu vou resolver com a 

GIT, mas sim o que vamos perder se não tiver a GIT? A questão relevante não é tecnocrática 

nem funcional: é uma questão holística que sustenta o equilíbrio de nossa relação com os 

outros e com o mundo” (Ibid).  

Alguns procedimentos são comuns na implantação da GIT (Oosterbeek , 2014a): 

Diagnóstico Territorial: caracterizar o território, de forma detalhada, especificando seus 

atores e dinâmicas de interesses e tradições, que possam orientar a elaboração de um Plano 

Master. A caracterização deve incluir: recursos naturais, redes logísticas e de serviços, 

estruturas de governo e governança, redes empresariais, sindicais e outras formas de 

organização social, grupos culturais auto representados (ou seja, que se enxergam como tal), 

saberes locais, indicadores socioeconômicos e socioambientais, instituições de ensino e 

pesquisa (escolas profissionais, universidades), organizações não governamentais. É 

fundamental identificar e dialogar com as lideranças individuais (designados ativos 

individuais). No processo de caracterização do território é fundamental consultar não apenas a 

documentação de acesso mais fácil (planos diretores, dados do IBGE, possíveis estudos de 

impacto ambiental); inclui, também, estudos acadêmicos muitas vezes “esquecidos” nos 

arquivos de dissertações universitárias, ou programas de grupos específicos que atuam no 

território e poderão, em algum momento, influenciá-lo (grupos de interesses, partidos 

políticos e outros). O plano deve ser revisado uma vez a cada ano e sempre que as condições 

gerais do empreendimento o justifiquem.  

Matriz territorial: estabelecer a malha orgânica do território, com espaços de memória, foros 

de debate e dinâmica de interlocução para a governança.45A criação de uma matriz territorial 

                                                 
45 Território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde 

a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência(Santos, 2007). O conceito de território facilita a 
leitura do objeto de pesquisa uma vez que privilegiam as relações sociais, as redes, a cultura, o cotidiano (Fernandes, 2009). Para o bndes, o 
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exige um reforço orgânico do território para criar projetos exequíveis “numa lógica de 

autonomização e cooperação” em torno de eixos definidos como essenciais.  

Planejamento: identificação de dilemas a serem enfrentados. 

Eixos integradores: identificar potenciais eixos estratégicos do território, definidos por meio 

de prospectiva, construir projetos consorciados (articulados e elaborados pelos Grupos 

Integrados de Trabalho), sempre em atenção às questões de governança (não excluir nenhum 

grupo de partes interessadas) e de escala (ampliar sempre, na perspectiva da globalização). 

Formação do Capital Humano: formação básica e avançada em GIT para lideranças formais 

e informais, da empresa e da comunidade, para compreensão dos dilemas e a prospectiva. Um 

plano de intervenção territorial exige dois componentes complementares: “a capacitação de 

recursos humanos, numa lógica de formação de capital social e a criação de um modelo de 

prospecção/monitorização internalizado pela comunidade a que se destina, favorecendo uma 

cultura de qualidade e reflexão crítica” (Scheunemann, 2010, p.31).  

Comunicação: definição do plano de comunicação para apoiar as ações promovidas pela 

GIT. 

Debate: realização de fóruns para discussão transversal de temas relevantes para os 

stakeholders. Scheunemann et al (2012c) sugerem que devem fazer parte dos fóruns de debate 

pessoas com competências, independentemente de suas filiações institucionais. Os resultados 

(estudos, projetos ou outros registros) devem ser reunidos num “Centro de Conhecimento” 

(ou Centro de Recursos), um espaço que congrega todo tipo de conhecimento disponível 

sobre o território, onde ocorrem reuniões, debates e exposições sobre o território.  

Governança Territorial: acontece a partir da criação do centro de conhecimento, espaço 

dedicado à articulação entre os stakeholders e o desenvolvimento de projetos. O Centro de 

Conhecimento é um facilitador de relações, contribuindo para criar confiança entre seus 

membros. Trata-se de um embrião de suporte à governança futura do território, que deverá ser 

estruturada numa base institucional (2012c, p. 258). 

Monitoramento Territorial: medir o desempenho do território e servir como norteador para 

futuras ações no território, através da estruturação de um observatório permanente.  

                                                                                                                                                         
conceito de território inclui não apenas um recorte territorial físico, delimitado, mas principalmente as institucionalidades e atividades 
existentes neste espaço e que concorrem para sua configuração (Scheunemann, 2012a). 
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O projeto proposto para Governador Valadares assume uma visão de GIT para o 

desenvolvimento sustentável, tal como proposto pelo Instituto BioAtlãntica – Brasil e pelo 

Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, que se implementa por meio de uma política de 

sustentabilidade (Scheunemann, 2009) em quatro pilares: econômico (motor do 

empreendimento), social (saúde e segurança), ambiental e cultural (sobretudo nos eixos de 

conscientização e prospectiva) (Scheunemann, Oosterbeek & Tristão, 2012c). 

Uma visão integradora do território passa necessariamente por uma gestão em que as esferas 

públicas e privadas se relacionem e se integrem num ambicioso programa de governança 

participativa possibilitada pela GIT - Gestão Integrada de Território, uma metodologia que 

contribui para viabilizar essa construção coletiva.  

O sucesso da implantação de um Plano Master em GIT depende de uma sinergia entre a 

sociedade civil, as universidades e o poder público, enquanto pilares de uma construção 

coletiva que privilegia as contradições e as pespectivas futuras, apoiadas no combate à 

alienação e, em consequência, na conscientização das pessoas. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao longo de sua história, Governador Valadares viveu ciclos de crescimento e crise, sempre 

pautados no imediatismo da busca da riqueza material, sem preocupações com a 

sustentabilidade e os impactos das atividades produtivas sobre a natureza, até então 

considerada fonte inesgotável de recursos. A dificuldade em romper esse ciclo vicioso de 

involução econômica deixou como legado um certo desencanto revelado na percepção de seus 

moradores. Centrar-se num determinado território significa assumir múltiplas abordagens e 

dimensões que envolvem diferentes formas de conhecimento: desde o científico até as 

estratégias logísticas, passando pelo atendimento às necessidades básicas de subsistência do 

homem.  

A primeira etapa de levantamento de dados, buscou identificar a percepção social de alunos e 

professores em relação às questões ambientais, revelou que o meio ambiente ainda é visto 

como um espaço que exclui o homem, quando na verdade inclui as dimensões social e 

cultural, idéias não contempladas na maioria dos conceitos emitidos pelos estudantes 

entrevistados. Os entrevistados desconhecem a relação do Rio Doce com a origem da cidade 

de Governador Valadares, memória e identidade histórica. Poluição, degradação e abandono 

são imagens frequentemente associadas ao rio, mas não chegam a despertar interesse por 

ações preventivas, pois não se sentem incomodados com as atitudes que desrespeitam o meio 

ambiente. Ampla maioria desconhece a informação oficial de que o Doce é o 10º rio mais 

poluído do Brasil.  

Os entrevistados permanecem alheios à necessidade e importância de se trabalhar temas 

relativos à educação ambiental como forma de preparar cidadãos conscientes, aptos a atuar de 

um modo comprometido com a qualidade de vida, com o bem estar individual e social. 

Estudantes e professores culpam a sociedade em geral pelo estado de degradação ambiental 

do Rio Doce, mas, contraditoriamente, não se incluem enquanto atores sociais, mas sugerem 

uma grande mobilização para sensibilizar a comunidade para o desenvolvimento 

comprometido com a sustentabilidade. Existe desinformação generalizada em relação ao 

esgoto da cidade que é despejado, sem nenhum tratamento, no Rio Doce. Desconhecem, 

também, o destino dado ao lixo recolhido na cidade.  

Apesar do estado de desinformação em relação às questões ambientais, cerca de dois terços 

dos entrevistados demonstraram interesse em participar de projetos e movimentos sociais com 
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o objetivo de melhorar, ambientalmente, o Rio Doce —, um caminho a ser trilhado antes que 

o futuro do rio se torne amargo. 

Revisitando a história da cidade de Governador Valadares, pode-se constatar que vários 

projetos desenvolvidos com o objetivo de retomar o desenvolvimento da cidade, não 

obtiveram êxito em sua continuidade. A ausência de uma visão sistêmica sobre o território 

que é uno, dinâmico e transdisciplinar, impediu que a integração e indissociabilidade entre os 

componentes territoriais fosse evidenciada. Os padrões de cooperação entre os atores sociais e 

políticos, bem como os arranjos institucionais que coordenam e regulam as relações sociais 

não estão visíveis nesses projetos. Uma “boa” governança — “maneira pela qual o poder é 

exercido na administração dos recursos econômicos e sociais do país, com vistas ao 

desenvolvimento” (World Bank, 1992, p. 1) — constitui requisito fundamental para um 

desenvolvimento sustentado. 

A governança acontece em um dado território compreendido numa perspectiva política 

integradora, estruturada.  Em essência, governança é gestão e poder compartilhados, incluindo 

o modo como ocorrem as relações entre os atores envolvidos. Falar em governança é, 

portanto, falar em distribuição de poder, papéis, riscos, recompensas e responsabilidade entre 

os atores envolvidos, o que, não chegou a acontecer com os diferentes projetos desenvolvidos 

(Hasbaert, 2009).  

A investigação que buscou registrar os diferentes olhares que os cidadãos têm em relação à 

cidade que temos (Governador Valadares hoje), revelou uma percepção fortemente negativa, 

confirmando os dados oficiais que retratam essa mesma situação. A avaliação se refere à 

qualidade dos serviços prestados nas áreas: saúde; educação pública; cultura e lazer; 

infraestrutura; mobilidade urbana; segurança; transporte público; geração de emprego e renda; 

cuidados ambientais; transparência da gestão pública e qualidade de vida. Apenas o comércio 

local e a educação de nível superior receberam uma avaliação positiva.  

Em relação à cidade que queremos as respostas indicaram os principais  setores que merecem 

atenção especial no sentido de contribuir para superar os desafios no presente, para construir 

um futuro com qualidade de vida: economia, educação, saúde, segurança pública e 

sustentabilidade ambiental. As sugestões apresentadas pelos entrevistados se referem a ações 

que devem ser pautadas nessas áreas para que Governador Valadares seja num futuro 

próximo, a cidade que queremos. 

A grande questão que se coloca é: O que fazer? Como superar os desafios? 
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A proposta de um desenvolvimento definido de cima para baixo, tal como tradicionalmente é 

proposto, não foi eficaz no sentido de mudar a dinâmica do crescimento (Scheunemann, 

2010).  Um novo modelo de gestão sobre o território questiona o conceito de atuação isolada 

do poder público, considera saudável a divergência, rica a diversidade, desafiador a 

identificação dos dilemas e a busca de soluções para o território das comunidades. A GIT 

refere-se a um conjunto de ferramentas que promove a diversidade e a integração cultural das 

dimensões social, econômica e ambiental, partindo da identificação dos dilemas que cruzam a 

busca de soluções para o território e as comunidades. Trabalha com uma área de ações 

ampliadas integrando todos os territórios envolvidos. Defende a ideia de que não basta apenas 

tomar como referência o triple botton: economia (crescimento), sociedade (harmonia) e 

ambiente (preservação). “É preciso que os cidadãos atuem de forma consciente, regulando as 

suas relações (econômicas) no respeito das suas percepções diferenciadas (culturais)”. As 

relações econômicas são permeadas pela cultura, ou seja, pela forma como entendemos e 

realizamos essas ações (Scheunemann, 2010).  

A construção de uma visão estratégica  de cidade exige cidadãos — verdadeiros protagonistas 

— conscientes da possibilidade de reelaborar as bases da economia, redefinir alianças 

territoriais, arquitetar novos referenciais coletivos, estabelecer laços de solidariedade e, nos 

fundamentos de sua cultura, o sentido de sua própria identidade. Estabelecer um planejamento 

a partir da metodologia GIT requer visão estratégica e flexibilidade nas propostas requer 

gestão. Nesse sentido, as cidades não têm alternativas a não ser se transformarem 

radicalmente em novos territórios de educação permanente, caso contrário estarão 

caminhando para se tornarem espaços de extermínio: da natureza, de gente e de sonhos. Esse 

é, também, o caso de Governador Valadares.  

A construção de um Plano Master na modalidade GIT – Gestão Integrada do Território, leva à 

superação da alienação dos indivíduos e seus grupos (stakeholders), de modo a contribuir para 

a compreensão da importância de assumir uma atitude propositiva diante dos dilemas 

enfrentados pelo grupo. Concorre para que cidade e região cresçam de forma equilibrada, 

integrada e sustentável, superando os desafios e desequilíbrios provocados por uma visão 

puramente economicista de crescimento econômico.  
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Recomendações: 

a) Construir um plano dinâmico, flexível, inclusivo; 

b) Elaborar diagnóstico prospectivo, objetivando compreender e antecipar cenários 

possíveis; 

c) Combater a alienação, presente no cotidiano das pessoas que escolhem não assumir ações 

de cidadania ativa, preferindo acomodar-se e transferir responsabilidades para “o outro” 

(poder público);  

d) Atuar na formação permanente do capital humano e social; 

e) Manter interlocução com os atores sociais ( stakeholders), formadores de opinião; 

f) Buscar o desenvolvimento, com sustentabilidade, que promova qualidade de vida para a 

população, em geral.   

Propõe-se que a água seja o fio condutor na elaboração da proposta de gestão integrada do 

território de Governador Valadares, uma vez que “a gestão da água, afinal, é a gestão de todo 

o território, incluindo seus setores produtivos, a educação ou os conflitos de interesses entre 

diferentes grupos” (Oosterbeek & Scheunemann, 2010).  

A Gestão Integrada do Território é uma metodologia que une as pessoas, multiplica o 

conhecimento e soma as vontades, levando a cidade a vencer os desafios do presente e 

construir o futuro que almeja.  

Pela sua singularidade, a metodologia GIT poderá ser replicada em outros territórios da Bacia 

do Rio Doce. 
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ANEXO A. MODELO QUESTIONÁRIO: INVESTIGAÇÃO I - ALUNOS 
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Prezado estudante, 

Doutoranda em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, estou 

realizando um estudo sobre o Rio Doce. Gostaria de contar com sua colaboração, respondendo às 

questões apresentadas neste questionário. Sua identidade será preservada.  

Agradeço, antecipadamente, sua atenção. 

Cordiais saudações.                                  

Zenólia M. de Almeida 

 

 

1. Identificação: 

Colégio onde trabalha_____________________________ Série: ____   Idade: ______ anos. 

 

2. Você nasceu em Gov. Valadares? 

(   )  Sim. 

(   )  Não. Há quanto tempo mora em G. V.?______ anos 

 

3. Mora na Ilha? 

(   )  Não      (   ) Sim. Há quanto tempo? __________________ 

 

4. Com base na sua compreensão do assunto, responda: O QUE É MEIO AMBIENTE? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Você conhece a história do Rio Doce? 

(   )  Sim, conheço. 

(   )  Não sabe e nunca ouviu falar a respeito. 

 

6. Quais são os estados do Brasil que o Rio Doce percorre em sua extensão de 897 km? Citar: 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Você sabe dizer quantas cidades o Rio Doce banha? 

(   ) Sim. São ____ cidades. 

(   )  Não sei dizer 

(   )  Nunca ouvi falar 
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8. Qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você pensa no Rio Doce? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Você se interessa por assuntos relacionados ao Rio Doce? 

(   ) Sim, frequentemente. 

(   ) Sim, às vezes. 

(   ) Sim, raramente. 

(   ) Não se interessa nem nunca se interessou por assuntos relacionados ao Rio Doce. 

 

10. Com que freqüência assuntos ligados ao Rio Doce são tratados em sala de aula 

(   )   Nunca 

(   )   Raramente 

(   )   Frequentemente. 

(   )Não sabe informar. 

 

11. Qual é a importância do Rio Doce para a população da cidade de Gov. Valadares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

12. No dia-a-dia, você considera que seu comportamento causa algum dano ao Rio Doce? 

(   )   Nunca causei nenhum dano ao Rio Doce 

(   )   Nunca pensei sobre isso. 

(   )   Sim, raramente.  

(   )   Sim, frequentemente. Como? ______________________________________________________ 

 

13. Caso tenha causado algum dano, você fez alguma coisa para mudar este comportamento? 

(   )  Não fez nada até o momento. 

(   )  Sim. O quê você fez a respeito? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Você sabia que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Rio Doce é o 

10º rio mais poluído do Brasil? 

(   )   Sim. 

(   )   Apenas ouviu falar. 

(   )   Nunca ouviu falar.  
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15. Você acredita que os níveis de poluição observados no Rio Doce podem afetar a saúde da 

população? 

(   )   Não 

(   )   Sim 

(   )   Não sabe opinar 

16. Costuma andar pela Avenida Rio Doce (beira rio)? 

(   )   Sim, frequentemente. 

(   )   Sim, regularmente 

(   )   Sim, raramente 

 

17. Você já teve oportunidade de ver alguém jogando lixo no Rio Doce? 

(   )   Sim. Sentiu-se incomodado, mas não fez nada. 

(   )   Sim. Sentiu-se incomodado e falou para a pessoa não fazer essa má ação. 

(   )   Sim, e não se sentiu incomodado com este fato. 

(   )   Não. Nunca viu ninguém jogando lixo no Rio Doce. 

 

18. Que tipo de resíduo sólido (lixo) e com que frequência você costuma ver jogado no Rio Doce? 

Marcar com um “X” 

 

ITENS SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

Plástico    

Papel    

Lixo doméstico    

Latas    

Garrafas PET    

Vidro    

Mobília de casa    

Restos de construção    

Outros (citar)    

 

19. A quem você atribui maior responsabilidade pelos danos causados ao Rio Doce? 

(   )   Governo Municipal, Estadual e Federal 

(   )   Indústrias 

(   )   Setor agrícola 

(   )   Sociedade em geral 

(   )   Outro. Citar: ____________________________________________________________________ 

 

20. O que você considera que deve ser feito para conscientizar as pessoas no que se refere à 
necessidade de respeitar o meio ambiente, especialmente o Rio Doce? Dê sua opinião: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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21.  A quem você atribui a responsabilidade de “cuidar do Rio Doce”? 

(   )   Órgãos ambientais do governo federal e estadual 

(   )   Governo municipal 

(   )   Comitê da Bacia do Rio Doce 

(   )   Associação dos Moradores da Ilha – AMAI 

(   )   Grupos ambientalistas 

(   )   Polícia do Meio Ambiente 

(   )   Associação de Amigos e Pescadores do Rio Doce – APARD 

(   )   Moradores ribeirinhos 

(  )   Toda a comunidade de Governador Valadares 

(   )   Outro. Citar: ____________________________________________________________________ 

 

22. Você sabe o que é feito do lixo recolhido em nossa cidade? 

(   )   Vai para o lixão da nossa cidade 

(   )   O lixo recolhido é levado para outra cidade. Qual cidade? _______________________________ 

(   )   Não sabe responder. 

 

23. Você sabe ou já ouviu dizer que Governador Valadares não tem Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE -  e que 100% do esgoto é jogado in natura no Rio Doce? 

(   )   Nunca soube disso 

(   )   Já ouviu falar a respeito 

(   )   Tem conhecimento deste assunto. 

 

24. Segundo seu ponto de vista, os problemas ambientais citados no quadro abaixo devem 

receber que tipo de providência. (marcar com um “X”) 

 

AÇÕES 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 

IMEDIATA 
MÉDIO 
PRAZO 

LONGO 
PRAZO 

Multar quem polui o Rio Doce    

Recuperação de nascentes    

Plantio de matas ciliar    

Regulamentação e controle da Pesca    

Usina de Tratamento do Lixo    

Estação de Tratamento do Esgoto    

Outro (citar)    
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25. Como você avalia a qualidade das águas do Rio Doce? 

(   )   Muito ruim   (   )   Ruim   (   )   Médio 

(   )   Bom    (   )   Regular   (   )   Excelente 

(   )   Não sabe responder 

 
 

26. Você conhece alguma instituição que atua na defesa e/ou conservação do Rio Doce que atua 

em Governador Valadares? 

(   )   Não 

(   )   Sim. Citar: ______________________________________________________________________ 

 

 

27. Como você avalia a qualidade de vida na cidade de Gov. Valadares? 

(   )   Ótima    (   )   Boa   (   )   Regular 

(   )   Ruim    (   )   Péssima 

 

Justificar sua resposta: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

28. Você tem interesse em participar de algum projeto que tenha por objetivo melhorar os 

aspectos ambientais do Rio Doce? 

(   )   Não tenho interesse 

(   )   Sim, dependendo do assunto ou tarefa 

(   )   Qualquer que seja o assunto ou tarefa. 

(   )   Não tenho interesse. Por quê?______________________________________________________ 

 

 

Governador Valadares, setembro de 2013. 
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ANEXO B. MODELO QUESTIONÁRIO: INVESTIGAÇÃO I – PROFESSORES 
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Prezado Professor, 

Doutoranda em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,  em Portugal, estou 

trabalhando num projeto sobre “Os desafios da Gestão Integrada do Território da Bacia do Rio Doce – 

Governador Valadares”. Gostaria muito de contar com sua colaboração, respondendo ao questionário 

abaixo. Sua identidade será preservada.  

Agradeço a atenção: sua opinião é muito importante para este trabalho. 

Cordiais saudações. 

Zenólia M. de Almeida 

 

 

1. Identificação: 

a ) Colégio onde trabalha: _____________________________________________________________ 

b) Matéria que leciona: _______________________________________________________________ 

c) Período(s): (  ) 1º Período     (  ) 2º Período     (  ) 3º Período 

 

2. Você nasceu em Governador Valadares? 

(   )   Sim 

(   )   Não.Há quanto tempo mora em G.V.? _________ anos. 

 

3. Mora na Ilha dos Araújos? 

(   )   Não.    (   )   Sim. Há quanto tempo? _________________________________________________ 

 

4. Com base na sua compreensão do assunto, responda: O QUE É MEIO AMBIENTE? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Você conhece a história do Rio Doce? 

(   )   Sim, conheço 

(   )   Não sabe e nunca ouviu falar a respeito 

 

6. Quais são os estados do Brasil que o Rio Doce percorre em sua extensão? Citar: 
__________________________________________________________________________________ 
 

7. Você sabe dizer quantas cidades o Rio Doce banha? 

(   ) Sim. São _________ cidades. 

(   )  Não sei dizer 

(   )  Nunca ouvi falar 
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8. Qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você pensa no Rio Doce? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

9. Você se interessa por assuntos relacionados ao Rio Doce? 

(   ) Sim, frequentemente. 

(   ) Sim, às vezes. 

(   ) Sim, raramente. 

(   ) Não se interessa nem nunca se interessou por assuntos relacionados ao Rio Doce. 

 

10. Com que freqüência assuntos ligados ao Rio Doce são tratados em sala de aula 

(   )   Nunca 

(   )   Raramente 

(   )   Frequentemente. 

(   )Não sabe informar. 

 

11. Qual é a importância do Rio Doce para a população da cidade de Governador Valadares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

12. No dia-a-dia, você considera que seu comportamento causa algum dano ao rio? 

(   )   Nunca causei nenhum dano ao Rio Doce 

(   )   Nunca pensei sobre isso. 

(   )   Sim, raramente.  

(...)   Sim, frequentemente. Como? ______________________________________________________ 

 

13. Caso tenha causado algum dano, você fez alguma coisa para mudar seu comportamento? 

 

(   )  Não fez nada até o momento. 

(   )  Sim. O quê você fez a respeito? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Você sabia que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Rio Doce 

é o 10º rio mais poluído do Brasil? 

(   )   Sim. 

(   )   Apenas ouviu falar. 

(   )   Nunca ouviu falar.  



 

205 

 

15. Você acredita que os níveis de poluição observados no Rio Doce podem afetar a saúde da 

população? 

(   )   Não 

(   )   Sim 

(   )   Não sabe opinar 

 

16. Costuma andar pela Avenida Rio Doce (beira rio)? 

(   )   Sim, frequentemente. 

(   )   Sim, regularmente 

(   )   Sim, raramente 

 

17. Você já teve oportunidade de ver alguém jogando lixo no Rio Doce? 

(   )   Sim. Sentiu-se incomodado, mas não fez nada. 

(   )   Sim. Sentiu-se incomodado e falou para a pessoa não fazer essa má ação. 

(   )   Sim, e não se sentiu incomodado com este fato. 

(   )   Não. Nunca viu ninguém jogando lixo no Rio Doce. 

 

18. Que tipo de resíduo sólido (lixo) e com que frequência você costuma ver jogando Rio Doce? 

Marcar com um “X” 

 

ITENS SEMPRE ÀS VEZES NUNCA 

Plástico    

Papel    

Lixo doméstico    

Latas    

Garrafas PET    

Vidro    

Mobília de casa    

Restos de construção    

Outros (citar)    

 

19. A quem você atribui maior responsabilidade pelos danos causados ao Rio Doce? 

(   )   Governo Municipal, Estadual e Federal 

(   )   Indústrias 

(   )   Setor agrícola 

(   )   Sociedade em geral 

(   )   Outro. Citar ____________________________________________________________________ 
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20. O que você considera que deve ser feito para conscientizar as pessoas no que se refere à 

necessidade de respeitar o meio ambiente, especialmente o Rio Doce? Dê sua opinião:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21. A quem você atribui a responsabilidade de “cuidar do Rio Doce”? 

(   )   Órgãos ambientais do governo federal e estadual 

(   )   Governo municipal 

(   )   Comitê da Bacia do Rio Doce 

(   )   Associação dos Moradores da Ilha – AMAI 

(   )   Grupos ambientalistas 

(   )   Polícia do Meio Ambiente 

(   )   Associação de Amigos e Pescadores do Rio Doce – APARD 

(   )   Moradores ribeirinhos 

(  )   Toda a comunidade de Governador Valadares 

(   )   Outro. Citar:________________________________________________________ 

 

22. Você sabe o que é feito do lixo recolhido em nossa cidade? 

(   )   Vai para o lixão da nossa cidade 

(   )   O lixo recolhido é levado para outra cidade. Qual cidade? ............................ 

(   )   Não sabe responder. 

 

23. Você sabe ou já ouviu dizer que Governador Valadares não tem Estação de Tratamento 

de Esgoto – ETE -  e que 100% do esgoto é jogado in natura no Rio Doce? 

(   )   Nunca soube disso 

(   )   Já ouviu falar a respeito 

(   )   Tem conhecimento deste assunto. 

 

24. Segundo seu ponto de vista, os problemas ambientais citados no quadro abaixo devem 

receber que tipo de providência (marcar com um “X”) 

 

AÇÕES 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS 

IMEDIATA 
MÉDIO 
PRAZO 

LONGO PRAZO 

Multar quem polui o Rio Doce    

Recuperação de nascentes    

Plantio de matas ciliar    

Regulamentação e controle da Pesca    

Usina de Tratamento do Lixo    

Estação de Tratamento do Esgoto    

Outro (citar)    

 



 

207 

25. Como você avalia a qualidade das águas do Rio Doce? 

(   )   Muito ruim  (   )   Ruim   (   )   Médio 

(   )   Bom   (   )   Regular   (   )   Excelente 

(   )   Não sabe responder 

 

 

26. Você conhece  alguma Instituição que atuana defesa e/ou conservação do Rio Doce em 

Governador Valadares? 

(   )   Não    (   )   Sim. Citar: ____________________________________________________________ 

 

27. Como você classifica a qualidade de vida na cidade de Governador Valadares? 

(   )   Ótima   (   )   Boa   (   )   Regular 

(   )   Ruim   (   )   Péssima 

 

Justificar sua resposta:_______________________________________________________________ 

 

28. Você tem interesse em participar de algum projeto que tenha por objetivo melhorar os 

aspectos ambientais do Rio Doce? 

(   )   Não tenho interesse 

(   )   Sim, dependendo do assunto ou tarefa 

(   )   Qualquer que seja o assunto ou tarefa. 

(   )   Não tenho interesse. Por quê? _____________________________________________________ 

 

 

Governador Valadares, setembro de 2013. 
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ANEXO C. MODELO CARTA: INVESTIGAÇÃO II - LIDERANÇAS 
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Governador Valadares, outubro de 2014. 

 

Caro amigo de Governador Valadares, 

Estou em fase final do Doutoramento em “Gestão” pela Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro - UTAD, Portugal. A tese “Desafios da Gestão Integrada do Território na Bacia 

do Rio Doce” tem como suporte metodológico a GIT - Gestão Integrada do Território, tal 

como proposta pelo Instituto BioAtlântica e seus parceiros (IPT/OTPM).  

Através de um modelo de governança participativa, a GIT busca soluções sustentáveis para o 

desenvolvimento integrado de um determinado território, através de um processo de sinergia 

entre poder público, iniciativa privada, organizações da sociedade civil, lideranças locais/ 

regionais, e instituições educacionais. Diferentemente da gestão tradicional onde os fatores do 

desenvolvimento são analisados a partir de uma perspectiva unilateral, segmentada, 

dissociada de um contexto maior, a GIT busca fornecer uma visão holística da realidade — 

que é plural, integrada, sistêmica e indivisível. Nesse sentido, “a gestão territorial tem de ser 

mais gestão e menos ordenamentos, mais prospectiva e menos planejamento” (Oosterbeek, 

2012). 

A questão que se coloca neste projeto é: de que maneira a metodologia GIT pode contribuir 

para promover a sustentabilidade e a governança de um território tendo os recursos hídricos 

como fator agregador dos interesses da região?  

O Projeto compreende a realização de:  a) um pré-diagnóstico com alunos e professores do 

ensino médio em Governador Valadares para identificar atitudes e valores em relação ao meio 

ambiente, especialmente o Rio Doce; b) pesquisa com lideranças econômicas, sociais e 

institucionais, objetivando avaliar a gestão e os diferentes serviços públicos prestados à 

cidade. A etapa final do projeto consiste na proposta de elaboração de um plano de 

governança territorial, com visão de médio e longo prazo, para o território de Governador 

Valadares, que possa ser replicado para outras cidades da Bacia do Rio Doce. 

Sabedora do seu compromisso com o desenvolvimento de nossa cidade, agradeço sua 

disponibilidade em contribuir com uma visão pessoal da sua percepção no que se refere à 

“cidade que temos” e a “cidade que queremos” ter no futuro.  

Sua participação, consciente, é muito importante, para garantir a seriedade e a qualidade das 

informações colhidas nessa pesquisa. (*) 

Agradeço, antecipadamente, sua atenção. 

Cordiais saudações, 

 

Zenólia Maria de Almeida 

Doutoranda em Gestão pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal 

 

(*) Favor clicar no link abaixo para responder as questões propostas 

http://goo.gl/forms/xrIayVDDpi 

http://goo.gl/forms/xrIayVDDpi
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ANEXO D. MODELO QUESTIONÁRIO: INVESTIGAÇÃO II – LIDERANÇAS 
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