CONFLITOS NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA PELA
PERSPECTIVA DA CRISE HÍDRICA

CONFLICTS IN PAULISTA MACROMETROPOLIS BY THE PERSPECTIVE OF
THE HYDRICAL CRISIS
RESUMO
Este estudo se concentra nas relações entre a sociedade e o meio ambiente, com o objetivo
de analisar os conflitos socioambientais da Macrometrópole Paulista (MMP) no que se refere
ao acesso e gerenciamento da água, pela perspectiva da recente crise hídrica. Visa
entender, por meio de uma pesquisa qualitativa, como os modelos urbanos de
gerenciamento de água são abordados pela perspectiva de representantes da sociedade
civil, diante das questões que envolvem os múltiplos usos, disponibilidade frente quantidade
e qualidade e os atores envolvidos. Os resultados apontam para a necessidade da
construção de mecanismos que possam efetivamente contribuir para a segurança hídrica,
tanto no aspecto da disponibilidade como de seus usos e participação dos atores.
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ABSTRACT
This study focuses on the relationship between society and the environment, with the
objective of analyzing the socio-environmental conflicts of the Macrometrópole Paulista
(MMP) in terms of access to and management of water, from the perspective of the recent
water crisis. It aims to understand, through qualitative research, how urban water
management models are approached from the perspective of representatives of civil society,
in the face of issues that involve multiple uses, quantity availability and quality, and the
actors involved. The results point to the need for the construction of mechanisms that can
effectively contribute to water security, both in terms of availability and its uses and
stakeholder participation.
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