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Apresentação
O Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) desenvolveu
o Programa de Educação Ambiental com foco em Recursos Hídricos para capacitação de
gestores dos municípios que compõem a bacia. Para implantação e operacionalização
deste, a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(AGEVAP) realizou a contratação da empresa Consominas Engenharia Ltda.
Assim sendo, este livro compõe o acervo didático do curso Projetos em Educação
Ambiental com Foco em Recursos Hídricos, que pretende proporcionar elementos
teóricos aos gestores municipais, para que os mesmos elaborem um projeto de educação
ambiental que beneficie os municípios nos quais estão inseridos.
As unidades foram organizadas de forma dialógica para proporcionarem uma
compreensão articulada das temáticas abordadas, conforme descrito a seguir:
• 1ª unidade: trata sobre Educação Ambiental e apresenta a base teórica, os
fundamentos e as interfaces deste campo com a gestão de recursos hídricos.
• 2ª unidade: aborda as diretrizes legais e a organização das bacias hidrográficas no
Brasil, com foco específico na bacia do Rio Paraíba do Sul.
• 3ª unidade: é destinada aos conflitos e oportunidades na bacia do Rio Paraíba do
Sul.
• 4ª unidade: apresenta o conteúdo específico sobre a elaboração de projetos, assim
como elementos metodológicos e ferramentas de gerenciamento de projetos.
Todos os gestores participantes do curso irão elaborar os seus projetos no decorrer do
curso. Assim, após o recebimento dos Projetos Municipais de Educação Ambiental em
sua versão consolidada, a AGEVAP procederá a hierarquização dos mesmos e os três
projetos com as maiores notas em cada comitê serão contemplados com os recursos
do programa de Educação Ambiental e de Mobilização Participativa. A Consominas
prestará total apoio à implantação dos 21 melhores, de acordo com os critérios de
hierarquização analisados.
Espera-se que por meio desse material os gestores municipais possam ampliar suas
percepções sobre o espaço em que trabalham com a elaboração de projetos que estejam
alinhados com as necessidades locais e gerando resultados efetivos nos municípios em
que atuam.
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Rio Paraíba do Sul, São Fidélis - João Gomes

Unidade 1

Educação Ambiental: um Campo de
Possibilidades
Seja bem-vindo(a) a nossa primeira unidade de estudos! Nela, percorreremos pelo amplo tema
da “Educação Ambiental”. A proposta dos estudos abrange os aspectos conceituais, históricos e
práticos sobre o assunto. Desse modo, esperamos ampliar seus conhecimentos e consolidar um
pensamento crítico e reflexivo, a fim de que novas ideias possam ser aplicadas no município em
que você atua.

Objetivos
O objetivo desta unidade é proporcionar a você, cursista, fundamentação técnico-científica e
prática para articulação e formulação de projetos em Educação Ambiental (EA). Esperamos que
você possa correlacionar o tema abordado na unidade e criar subsídios para aplicação de uma
metodologia que enfoque a minimização dos problemas ambientais - relacionados aos recursos
hídricos - com ações educacionais. Especificamente espera-se:
• Entender o conceito e os objetivos da EA;
• Compreender a EA como campo constituído mundialmente nas últimas décadas do século
XX e que visa responder a um conjunto de problemas manifestos na articulação entre a
sociedade, a educação e o meio ambiente;
• Entender o conceito sistêmico e inter-relacional de meio ambiente;
• Reconhecer a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Educação
Ambiental e a Política Nacional de Recursos Hídricos e realizar a interface entre elas na
gestão ambiental, nas esferas federal, estadual e municipal; e
• Apresentar os princípios da governança, colaboração e cidadania no gerenciamento das
águas.
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1. Definição

Saiba mais:

O termo Educação Ambiental tem sido discutido por diversos
grupos, e vêm apresentando nas últimas décadas diferentes
definições. A Lei 9.795, de 1999, define a Política Nacional de
Educação Ambiental, como:

Para conhecer mais sobre
o documento “Agenda 21”,
acesse o link e obtenha
o material completo!

Um processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade (BRASIL, 1999).

http://www.onu. rg.br/rio20/
img/2012/01/agenda21.pdf

Além da definição oficial, algumas conferências, concílios e
reuniões de importante marco histórico, também avançaram
na área ambiental e apresentaram diferentes conceitos e
formas de interpretar o assunto. O capítulo 36 da Agenda
21, que foi instituída em 1992, é considerado um importante
instrumento de planejamento participativo e considera a
Educação Ambiental como:
[...]um processo que busca desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio
ambiente e com os problemas que lhes são associados. Uma população que tenha conhecimentos,
habilidades, atitudes, motivações e compromissos
para trabalhar, individual e coletivamente, na busca
de soluções para os problemas existentes e para
a prevenção dos novos [. . .] (CONFERÊNCIA DAS
NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, 1995).

A EA é classificada de acordo com o perfil do público a ser
atingido, o que serve como orientação para a metodologia de
abordagem a ser utilizada.
Educação informal: a educação ambiental informal é caracterizada por apresentar um público mais abrangente, inserido
em um espaço diferente do ambiente escolar e acadêmico.
Educação formal: a educação ambiental formal é aquela
cujo público está inserido em um ambiente escolar, ou seja,
pela participação de alunos, professores e demais representantes escolares.
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Também pode-se incluir outras formas de manifestação e expressão humana que necessariamente não são objetos da pedagogia ambiental no seu sentido usual, mas que se manifestam
no campo das emoções e dos sentimentos, sendo, neste caso, instrumentos de sensibilização
ambiental. Como as canções, as poesias, as esculturas, as pinturas e outras tantas formas de
manifestações artísticas, como por exemplo o paisagismo urbano de praças e edificações. Essas
manifestações atuam sobre a percepção humana, ampliando e propiciando o despertar de valores. Além disso, acabam por motivar e estabelecer vínculos afetivos dos indivíduos ou grupos
sociais para aspectos simbólicos ou concretos do meio ambiente. É atuando sobre os sentidos e
os sentimentos das pessoas que tais manifestações propiciam o enriquecimento da percepção
em relação ao meio ambiente.
“A educação, seja formal, informal, familiar ou ambiental, só é completa quando a
pessoa pode chegar nos principais momentos de sua vida a pensar por si próprio, agir
conforme os seus princípios, viver segundo seus critérios” (REIGOTA, 1997).

2. Objetivos da Educação Ambiental
A EA se desenvolve a partir da sensibilização e do desenvolvimento de pensamentos críticos e
reflexivos do público, em relação às diversas questões ambientais. Além disso, tem o papel de
formar multiplicadores de informações e de comportamentos, sendo definidos, de acordo com
Carvalho (2006), como sujeitos ecológicos. Esses são grupos que acabam influenciando outros
públicos nos locais em que atuam, exercendo seus diferentes papéis sociais, como por exemplo,
na família, trabalho, escola e outros.
De acordo com a Lei n° 9.795 de 1999, os principais objetivos da Educação Ambiental são:
Art. 5º - São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e
social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e
sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

10

De acordo com as definições acima, podemos perceber que a EA tem grande importância
no processo de compreensão da fascinante diversidade do mundo vivo e da experiência de
sermos parte dele. Tem também o papel de estimular o desenvolvimento de uma nova consciência a respeito das relações do homem com o seu ambiente, e produzir novas condutas
capazes de levar as pessoas a reverem e avaliarem seus valores com as questões ambientais.

Processo Holístico da Educação
(DIAS, 2004)
Ambiental
Figura 1 – Processo Holístico da Educação Ambiental

O fluxograma a seguir resume o texto exposto, através da proposta de Dias (2004) do processo
holístico da educação ambiental.

SENSIBILIZAÇÃO
CONSCIÊNCIA

PARTICIPAÇÃO
(multiplicador)

CONHECIMENTO
(compreensão)

HABILIDADES

(determinação e resolução
de problemas)

COMPORTAMENTO
(mudanças de valores)

Fonte: Adaptado de Dias, 2004

Depois de conhecer alguns princípios teóricos da Educação Ambiental, como
você avalia as ações e projetos da área realizados em seu município? Eles têm
alcançado os objetivos propostos pela legislação?
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3. Panorama Geral da Educação Ambiental
A EA é um campo constituído mundial e nacionalmente nas últimas décadas do século XX. Ela
tem como objetivo responder a um conjunto de problemas manifestos na relação entre a sociedade, a educação e o meio ambiente. A partir da década de 1970, consolidou-se de forma rápida
e crescente, desencadeando múltiplas ações e discussões para compreensão desse novo campo
social. O impulso do movimento ambientalista acabou contribuindo para esse crescimento.
As questões relativas ao ambiente levaram autores como Loureiro (2004), Lima (2011) e Carvalho
(2006) a recorrerem aos estudos de Pierre Bourdieu sobre a formação e constituição de um
campo social para analisar as questões ambientais. Isso se deu através da análise desta área
como um universo dotado de diferentes discursos veiculados a grupos sociais diversos, com
interesses e visões de mundo contrastantes.
De acordo com os estudos de Lima (2011), a EA pode ser dividida em diversas vertentes, como
por exemplo conservadora, crítica, emancipatória, que buscam a legitimidade como recurso válido, para que assim possa atender as demandas relacionadas aos problemas ambientais.
Ainda com relação ao pensamento de Lima (2011), a EA, como uma dessas vertentes, constitui-se como uma confluência das relações entre a sociedade e o meio ambiente. Isso implicou no
surgimento de uma multiplicidade de subcampos sociais, entre os quais figura a EA, que se integra a outros subcampos, como gestão ambiental, direito ambiental, economia ambiental e ética
ambiental.
Na tentativa de traçar a historicidade da EA, pode-se dizer que as catástrofes mundiais, as bombas
atômicas lançadas sobre o Japão, no final da 2ª Guerra Mundial e os testes nucleares delinearam
o primeiro problema ambiental global. Esse conjunto de fatores acabou por se transformar em
um marco no desenvolvimento da questão ambiental e na história do ambientalismo. Nesse
contexto, surgiram movimentos pacifistas, antinucleares e anti-imperialistas que somaram forças
na formação dessa cultura ambientalista emergente (MOSCOVICI, 2007).
Outro fator importante para a consolidação do campo ambiental no contexto mundial foram
os inúmeros protestos contraculturais, que marcaram os anos 1960 e 1970, em diversas partes
do mundo. Todos eles tinham como característica comum a insatisfação com a ordem social
capitalista, baseada no consumo exagerado, na exploração do trabalho humano, na exploração
dos recursos naturais e, em última análise, na perda do sentido da vida (LIMA, 2011). Além disso,
a conjuntura econômica do pós-guerra apoiava-se em um sistema de produção e com uma intensiva matriz tecnológica no uso de recursos naturais, tidos na época como inesgotáveis. Dessa
forma, o modelo de desenvolvimento posto em prática obedecia a uma teoria econômica que não
contabilizava os impactos no meio ambiente gerados pela produção de mercadorias. Esse quadro
intensificou os impactos de mal-estar, individuais e coletivos provenientes da relação entre a
sociedade e o meio ambiente.
O contraponto entre meio ambiente e desenvolvimento econômico, de acordo com Lima (2011),
colocou em discussão o modelo econômico de desenvolvimento. Paralelamente, passou-se a
questionar o papel que a ciência e a tecnologia desempenhavam na configuração da vida social.
Assim, o caminhar da ciência moderna contribuiu para as visões demarcadas frente ao mundo
natural, configurando a crise ambiental que, segundo Tristão (2008, p.23), “não é somente uma
crise ecológica, e sim uma crise do pensamento da civilização ocidental”. Uma das principais
características da crise foi uma visão naturalista do meio ambiente, ou seja, o entendimento de
que a terra era apenas o habitat social, sendo fonte de recursos naturais ilimitados e espaço para
deposição dos resíduos da atividade econômica.
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Internacionalmente, o termo EA surge pela primeira vez, em 1965, na I Conferência em
Educação realizada na universidade de Keele, na Grã-Betanha (Layrargues, 2003). Ainda de
acordo com o autor, na década de 1970, a EA já era um fenômeno de preocupação internacional aglutinada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo Programa das Nações
Unidas pelo Meio Ambiente (PNUMA).
O conceito da EA é visto como alternativa para enfrentar a crise ambiental por meio da
educação. No entanto, o assunto realmente ganhou relevância e começou a ser debatido
mundialmente a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972. Já em 1975, foi lançado em
Belgrado o Programa Internacional de Educação Ambiental, no qual foram definidos os
princípios e orientações para o futuro. Em 1975, realizou-se o Congresso Internacional de
Belgrado, que estabeleceu as metas e princípios da EA. Dois anos depois, aconteceu em Tbilisi,
na Geórgia, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, onde a organização
ocorreu a partir de uma parceria entre Unesco e o então recente Programa de Meio Ambiente
da ONU (Pnuma). Desse encontro, que foi firmado pelo Brasil, saíram as definições, objetivos,
princípios e estratégias, para a EA, que são adotados em todo o mundo. Portanto, a década de
70 foi marcada por vários encontros e conferências que fundamentaram a EA.
Conhecido como o “ciclo social” da ONU (BRASIL, 2008), o conjunto de conferências, organizado e promovido pela entidade, entre 1980 e 1990, contribuiu para buscar alternativas de
um desenvolvimento integrado. Para isso, agregou as dimensões sociais e políticas, que se
legitimavam a partir da proposta do desenvolvimento sustentável. O termo desenvolvimento
sustentável é fruto do relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório de
Brundtland, que ganhou notoriedade e foi incorporado nas pautas de discussão sobre projetos
desenvolvimentistas (DIAS, 2004).
Por integrar um conjunto de aspectos para analisar a questão do desenvolvimento e do meio
ambiente, o Relatório de Brundtland contribuiu para mapear a crise ambiental. Apesar disso,
como ressalta Jacobi (2005) e Layrargues (2003), sua estrutura textual gerou interpretações
ambíguas e contraditórias, uma vez que ele não demonstrava, com clareza, os meios objetivos
de transformar em realidade o discurso da sustentabilidade proposto.
Outro documento internacional de extrema relevância é o Tratado de Educação Ambiental para
Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado pela sociedade civil planetária
em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). O
documento estabelece princípios fundamentais para sociedades sustentáveis, com destaque para a
tentativa de um pensamento crítico, coletivo e solidário. Estabelece também uma relação entre as
políticas públicas de Educação Ambiental e a sustentabilidade, apontando princípios e um plano
de ação para educadores ambientais. O Tratado tem bastante relevância por ter sido elaborado
no âmbito da sociedade civil e por reconhecer a Educação Ambiental como um processo político
dinâmico, em permanente construção, orientado por valores baseados na transformação social.
Ainda durante a Rio 92, foi elaborado outro documento, a Agenda 21. Na verdade se trata de
um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente por organizações do sistema
das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil em todas as áreas em que a ação humana
impacta o meio ambiente. A Agenda 21 é um processo de análise da situação atual do país e
planejamento de futuro socioambiental.
Os temas abordados na Rio 92 foram reforçados cinco anos depois, em Tessaloniki, na
Grécia, durante a Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e
Consciência Pública para a Sustentabilidade. Nesse período, ficou evidente que o desenvolvimento da EA foi insuficiente, o que configurou a necessidade de contemplar premissas básicas
que norteiam uma educação em prol da sustentabilidade, como motivação ética, ênfase em
ações cooperativas e concepções de enfoques diversificados.
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Em Johanesburgo, em 2002, realizou-se a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
conhecida como Rio+10, onde se discutiu sobre o multilateralismo democrático e responsável,
além de os países participantes assumirem o compromisso de agir em conjunto para a concretização do objetivo de garantir às futuras gerações um mundo melhor. Outra medida importante
no âmbito internacional foi a implementação, por parte da ONU, da Década da Educação para
o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). Essa medida potencializou as políticas e ações
educacionais já existentes e multiplicou oportunidades inovadoras.
Em 2012 realizou-se a Rio+20, evento sediado nessa mesma cidade, que foi uma conferência das
Nações Unidas para o Desenvolvimento e que teve como objetivos principais a discussão sobre
a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e a estrutura de governança para o
desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas (BRASIL, 2012).
Toda essa mobilização internacional estimulou a adoção, por parte de diversos países, de políticas e programas onde a EA passou a integrar políticas públicas nacionais.
No Brasil, em resposta à Conferência de Estocolmo, a EA aparece na legislação em 1973, como
atribuição da primeira Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) ligada à Presidência da
República, porém com uma visão naturalista, tendo como objetivo discutir questões relacionadas
aos recursos naturais (BRASIL, 2005).
Somente em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil dedicou o Capítulo VI ao
Meio Ambiente e, no Art. 225, Inciso VI, determina ao “[...]Poder Público, promover a Educação
Ambiental em todos os níveis de ensino [...]” (BRASIL, 1988). Apesar do reconhecimento da EA
na instância legislativa, ainda se ressentia tanto da efetivação de diretrizes para uma prática
no território brasileiro quanto de orientações para o desenvolvimento da EA. Assim, em 1994 é
proposto o Programa de Educação Ambiental (PRONEA) e, em 1999, consolida-se a Lei 9.795, que
estabeleceu a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA).
Mesmo com uma política específica, Lima (2011) ressalta que o antagonismo e a desvinculação
entre o social e o ambiental dificultaram a efetivação da EA no Brasil, que se fortaleceu a partir
da década de 1980, por meio do viés do socioambientalismo.

3.1 As diversas correntes da Educação Ambiental
Na tentativa de entender a complexidade da EA, propõe-se, neste item, discutir as diversas
correntes que integram esse campo na atualidade. Parte-se do princípio de que a EA é múltipla,
não consensual, devendo sempre ser examinada no plural, uma vez que suas concepções político-pedagógicas e teórico-práticas são variadas.
A historicidade da EA foi marcada por manifestações que exigiam mudanças das condições
sociais, humanas, ambientais e éticas, embasadas na crítica ao próprio modo de vida das sociedades industriais modernas:
é nesse contexto histórico-cultural dos movimentos socioambientais que procede a EA, pois suas
bases sofreram influências diretas da matriz ambientalista, cujo movimento plural ocasionou a
diversidade que compõe suas tendências, correntes de pensamentos e concepções (MORALES,
2009, p. 34).

Se, para Castells (1999, p.143), o ambientalismo “são todas as formas de comportamento
coletivo que, tanto em seus discursos como em sua prática, visam corrigir formas destrutivas
de relacionamento entre o homem e seu ambiente natural [...]”, por outro lado, é um movimento multifacetado e diversificado quanto ao modo de compreensão e atuação na relação
sociedade-natureza.
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Ao analisar os movimentos ambientalistas, Castells (1999) destacou a tipologia desses movimentos dando ênfase a cinco deles:
1. preservação da natureza;
2. defesa do próprio espaço;
3. contracultura, ecologia profunda;
4. save the planet;
5. política verde.
Essa tipologia proposta por Castells demostra tendências conservacionistas e preservacionistas assim analisadas por Morales:
As abordagens coexistem, porém apresentam sentidos diferentes, que se produzem no
dever desse movimento, ora compondo ideias hegemônicas, ora ideias transformadoras.
Dessa forma, não afetam do mesmo modo todos os países e classes sociais porque os
interesses relativos à questão ambiental se diferenciam e assinalam os conflitos e jogos
de interesse nesse cenário ambiental (MORALES, 2009 p. 37).

A coexistência das abordagens apontadas por Morales reafirma a construção do campo da EA a
partir da mudança de percepção dos envolvidos na relação sociedade-natureza, fato este que
impulsiona diversas correntes determinantes na sua consolidação teórica e prática.
São diversas as possibilidades de se promover a difusão de conhecimentos relativos à EA e à
formação de profissionais para atuarem na área, tais como espaços formais de educação (escolas e universidades), além de contextos que viabilizam a realização da educação não formal,
como associações comunitárias, movimentos sociais, ONGs, redes, museus e instituições sociais.
Trata-se de instâncias com objetivos e interesses variantes na prática da EA, podendo assumir
desde tendências conservadoras até posições pedagógicas com tendências transformadoras.
Sorrentino (1995) foi um dos primeiros pesquisadores a abordar o assunto, propondo uma
divisão da EA em quatro correntes distintas: (1) conservacionista; (2) educação ao ar livre;
(3) gestão ambiental; e (4) economia ecológica. Segundo o autor, a corrente conservacionista
preocupa-se com a conservação e a preservação da natureza, protegendo-a do contato
humano e da degradação, sem contextualizar os sistemas organizativos da sociedade e seus
impactos ambientais e sociais. Já a educação ao ar livre tem como objetivo principal o autoconhecimento a partir do contato com a natureza. A terceira corrente, por sua vez, incorpora
o discurso político em sua prática, estimulando a participação dos membros de uma comunidade para a resolução de seus próprios problemas ambientais. Além disso, os adeptos
dessa corrente são críticos do sistema capitalista e do caráter de exploração predatória que
frequentemente é associado a esse sistema. Por último, a economia ecológica, cujo discurso
embasa-se nos pressupostos do desenvolvimento sustentável e na capacidade de suporte
dos ecossistemas.
Sauvé (1997) e Sato (2001) identificam e discutem sete concepções sobre o ambiente, às quais
Morales (2009) acrescenta a oitava: 1) Natureza: para ser apreciada e preservada; 2) Recurso:
para ser gerenciado; 3) Problema: para ser resolvido; 4) Sistema: para compreensão e tomada
de decisão; 5) Meio de vida: para conhecer e cuidar do ambiente; 6) Biosfera: como local para
ser envolvido e prometido; 7) Projeto comunitário: para ser envolvido e comprometido; 8)
Relação entre sociedade natureza.
Conforme Morales (2009), algumas concepções agrupam-se em correntes centradas no pensamento simplificador da tradição positivista, relacionada à corrente conservadora, presente
no início do movimento ambientalista, cujo enfoque era a visão naturalista de exaltação da
beleza da natureza. Lima (2005) propõe em seus estudos uma lista dos principais aspectos que
dão significado às propostas pedagógicas conservadoras em EA:
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a) Uma concepção reducionista, fragmentada e unilateral da questão ambiental;

Publicização:

b) Uma compreensão naturalista e conservacionista
da crise ambiental;

pu·bli·ci·tar
Conjugar (público + -itar)
verbo transitivo e pronominal

c) Uma tendência a sobrevalorizar as respostas
tecnológicas diante dos desafios ambientais;
d) Uma leitura individualista e comportamentalista
da educação e dos problemas ambientais;
e) Uma abordagem despolitizada da temática
ambiental;
f) Uma baixa incorporação de princípios e práticas
interdisciplinares;
g) Uma perspectiva crítica limitada ou inexistente;
h) Uma ênfase nos problemas relacionados ao consumo em relação aos ligados à produção;
i) Uma separação entre as dimensões sociais e naturais da problemática ambiental;
j) Uma responsabilização dos impactos ambientais a
um homem genérico, descontextualizado econômica
e politicamente;
k) Uma banalização das noções de cidadania e
participação que na prática são reduzidas a uma
concepção liberal, passiva, disciplinar e tutelada
(LIMA, 2005, p. 127).

Em contrapartida, há concepções que se aproximam mais da
relação solidária entre sociedade e natureza. Estas acabam
sendo partidárias de concepções complexas, “que apresentam
uma discussão e problematização mais ampla entre sociedade e natureza, que se aproximam de uma epistemologia
ambiental e podem coexistir no mesmo processo de EA”
(MORALES, 2009, p. 49).
Segundo Lima (2005), as tendências da EA crítica caracterizam-se pelos seguintes aspectos:
a) Uma compreensão complexa e multidimensional
da questão ambiental;
b) Uma defesa do amplo desenvolvimento das liberdades e possibilidades humanas e não humanas;
c) Uma atitude crítica diante dos desafios da crise
civilizatória;
d) Uma politização e publicização da problemática
socioambiental;
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Fazer publicidade ou
propaganda de; revelar
ou revelar-se ao público. =
ANUNCIAR, DIVULGAR
“publicitar”, in Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa
[em linha], 2008-2013,
http://www.priberam.pt/dlpo/
publicitar
[consultado em 17-02-2016].

e) Uma associação dos argumentos técnico-científicos à orientação ética do conhecimento,
de seus meios e fins, e não sua negação;
f) Um entendimento da democracia como pré-requisito fundamental para a construção de
uma sustentabilidade plural;
g) Uma convicção de que o exercício da participação social e a defesa da cidadania são
práticas indispensáveis à democracia e à emancipação socioambiental;
h) Um cuidado em estimular o diálogo e a complementaridade entre as ciências e as
múltiplas dimensões da realidade entre si, atentando-se para não tratar separadamente
as ciências sociais e naturais, os processos de produção e consumo, os instrumentos
técnicos dos princípios ético-políticos, a percepção dos efeitos e das causas dos problemas ambientais e os interesses privados (individuais) dos interesses públicos (coletivos),
entre outras possíveis;
i) Uma vocação transformadora dos valores e práticas contrários ao bem-estar público
(LIMA, 2005, p. 128/129).

Segundo Jacobi, Tristão e Franco (2009), a partir de práticas educativas contextualizadoras e
problematizadoras - pautadas pelo paradigma da complexidade - as escolas e outros ambientes atingem uma atitude de ação-reflexão-ação em torno da problemática ambiental:
Nesta multiplicidade que se configura a EA, estabelecendo práticas que vão construindo
um conjunto plural de educações ambientais [...] constroi-se novas formas de pensar e agir
na busca de novos paradigmas que emergem com um sentido de ruptura do pensamento
reducionista, e que vem permeando as discussões da formação ambiental no ensino superior (MORALES, 2009, p.51).

Ao mesmo tempo em que a multiplicidade contribui para estabelecer práticas plurais, os limites são tênues para que o desenvolvimento e formação em EA não se torne um processo de
adestramento que, de acordo com Brügger:
O que deveria ser um tema gerador ou um fio condutor se adultera, frequentemente,
em um tipo de instrução de caráter essencialmente técnico, que mais se assemelha a
um “adestramento”, reduzindo a questão ambiental a uma dimensão meramente técnica
(BRÜGGER, 2004, p. 36).

Assim, a definição dos momentos e trajetórias da EA a partir das correntes é apenas uma forma
de contextualizar didaticamente o campo, sendo que as correntes não estão formatadas e
fragmentadas, pelo contrário, estão em conexão no mesmo espaço e tempo, de maneira integrada e sistêmica.

E você, conhece a história da Educação Ambiental do seu munícipio?
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4. Legislação Ambiental sobre Educação
Ambiental
4.1 Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)
Em 1981, foi vigorada no Brasil a Lei Federal n°6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional
de Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, além de outras providências. Essas leis foram surgindo conforme a Educação Ambiental foi ganhando espaço e
importância no país. Mais tarde, houve uma atualização e aperfeiçoamento da EA. Em 27
de abril de 1999, foi sancionada a Lei Federal nº 9.795, instituindo a Política Nacional de
Educação Ambiental, documento mais recente sobre o assunto.
A Política Nacional de Educação Ambiental está sob direção dos Ministérios do Meio Ambiente
e Educação e sob coordenação do órgão gestor. No esquema a seguir apresenta-se a estrutura
organizacional.
Figura 2: Estrutura organizacional da Política Nacional de Educação Ambiental.
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Fonte: Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), 2005, p. 53.
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A Política Nacional de Educação Ambiental descreve todos os
princípios e diretrizes gerais para o desenvolvimento de ações
governamentais, organizacionais e institucionais. Isso faz com
que seja importante que cada município, de acordo com as
suas peculiaridades, esteja preparado e estruturado para sua
implantação e cumprimento de todas as especificações.

4.2 Programa Nacional de Educação
Ambiental (PRONEA)
O PRONEA é um documento criado antes da PNEA, que orienta
e articula as ações educativas de cunho ambiental. Programa
é coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de
Educação Ambiental, assumindo as quatro diretrizes do
Ministério do Meio Ambiente, que são: (1) transversalidade,
(2) fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama), (3) sustentabilidade e participação e (4) controle
social.

Saiba mais:
Portal do Ministério
do Meio Ambiente.
Documento PRONEA
http://www.mma.gov.br/
images/arquivo/80221/
pronea_4edicao_web-1.pdf

Lembre-se!
O mais importante é entender
que existe uma legislação
federal para se Pensar e Fazer
Educação Ambiental no Brasil.
Isto é política pública! E é
o dever de todos contribuir
para o seu cumprimento.

Como instrumento didático, o PRONEA possibilita uma maior
aproximação das ações de EA no Brasil com as respectivas
políticas e normativas, além de conter diretrizes curriculares,
estabelecendo critérios que possam viabilizar o acompanhamento e a avaliação.

5. Educação Ambiental,
Cidadania e
Sustentabilidade
Quando se questiona a uma pessoa o que é meio ambiente, é
comum que ela responda: água, árvore, animais, ar etc. Durante
muito tempo, a questão ambiental foi vista como “uma realidade fechada em si mesma”. Os meios físicos e biológicos eram
estudados de forma isolada da realidade social. O Homem não
era inserido no meio ambiente e não havia interações entre
os aspectos biogeofísicos e os aspectos socioeconômicos.
Muitas pessoas ainda têm um conceito restrito de meio
ambiente, entendendo-o apenas como aspectos naturais. Mas
o conceito de meio ambiente é muito mais amplo, somando-se os aspectos sociais aos aspectos naturais.
O Meio Ambiente é o conjunto de fatores físicos, químicos e
bióticos ao qual, cotidianamente, nos referimos como natureza. Em outras palavras, é o lugar em que vivemos, do qual
dependemos para a nossa sobrevivência e o qual nos envolve
e nos cerca. Um meio dinâmico, marcado por interações, ao
qual, devido ao nosso enorme poder de modificá-lo, constantemente temos que nos readaptar.
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De acordo com a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que trata sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, “o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).
Concepções de meio ambiente:

NATURALISTA

UTILITARISTA

SISTÊMICO

Senso comum: é só quando estou no
mato, humanos não fazem parte do meio.

Natureza e cultura não tem nada a ver,
o ambiente é para ser explorado.

Homem e natureza correlacionam-se e
interdependem.

MEIO AMBIENTE = ASPECTOS SOCIAIS + ASPECTOS NATURAIS
O homem é parte integrante do meio ambiente! A organização social influencia diretamente o
meio ambiente! Para se avaliar a problemática ambiental de uma região, é necessário analisar as
características biológicas, geológicas e físicas em conjunto com as características sociais, econômicas, políticas e culturais de uma determinada realidade.
Assim, hoje em dia, pensar sobre o meio ambiente é pensar em educação para atitudes e valores
socioambientais compartilhados, uma vez que ele não está ligado somente a elementos que
fazem parte da natureza e, também, não é somente o lugar de onde os seres humanos tiram o seu
sustento.
Neste sentido, a EA assume um papel construtivo como ferramenta transformadora da sociedade,
onde os valores de cidadania tornam-se ações que promovem a sustentabilidade. Além disso, a
formação de cidadãos conscientes dos problemas ambientais é um dos requisitos para minimização dos problemas socioambientais e garantia de recursos para as gerações atuais e futuras.
Dentro desta expectativa de promover a cidadania no âmbito sustentável, a educação ambiental
torna-se um processo desafiador. O diálogo, a capacitação e a sensibilização devem fomentar na
população a busca por mudanças de comportamentos que venham ao encontro com a responsabilidade individual e coletiva de promover a sustentabilidade, o que acaba definindo a educação
ambiental como educação socioambiental.

E você, conhece as concepções de meio ambiente?

6. Educação Ambiental e Interfaces com os
Recursos Hídricos
Tendo como ponto de partida a transversalidade que a Educação Ambiental propõe trabalhar,
é importante que ela aborde a sustentabilidade dos recursos hídricos, uma vez identificada a
necessidade urgente de conservação deste recurso. Em decorrência desta preocupação, o tema
tem sido destaque nas propostas de educação ambiental, justamente por se tratar de um recurso fundamental para a manutenção de vida no planeta e também pela crescente magnitude
dos impactos nos corpos d’água. Variações regionais na disponibilidade e distribuição de água
aliadas à perspectiva cada vez mais concreta de sua escassez são fatores que justificam o posicionamento central dos Recursos Hídricos em qualquer contexto de EA.
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O tema Recursos Hídricos, além de estar sendo frequentemente abordado em atividades de
Educação Ambiental, também têm sido amplamente discutido em diversos programas, eventos,
projetos, e também movimentos políticos e organizacionais. Iniciativas políticas em relação as
questões ambientais são fundamentais para que haja uma extensão dos resultados, já que os
problemas ambientais envolvem também aspectos políticos, sociais e econômicos.
Em 2004, foi criada a Câmara Técnica de Educação, Capacitação, Mobilização Social e
Informação em Recursos Hídricos (CTEM) pela Resolução n° 39 do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos - CNRH. A CTEM representa a institucionalização da Educação Ambiental em
relação a Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos (SINGREH).
As competências da Câmara são enumeradas a seguir:
1. Propor diretrizes, planos e programas de educação e capacitação em recursos hídricos;
2. Propor e analisar mecanismos de articulação e cooperação entre o poder público, os
setores usuários e a sociedade civil quanto à educação e capacitação em recursos hídricos;
3. Propor e analisar mecanismos de mobilização social para fortalecimento do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH;
4. Propor e analisar mecanismos de difusão da Política Nacional de Recursos Hídricos nos
sistemas de ensino, tornando efetivos os fundamentos da Lei nº 9.433, de 1997;
5. Propor e analisar diretrizes de disseminação da informação sobre os recursos hídricos
voltadas para a sociedade, utilizando as formas de comunicação que alcancem a todos;
6. Recomendar critérios referentes ao conteúdo de educação em recursos hídricos nos livros
didáticos, assim como para os planos de mídia relacionados ao tema de recursos hídricos;
7. Exercer competências do CNRH que lhe forem especialmente delegadas pelo Plenário.
Segundo a Lei 9.433, a gestão dos recursos hídricos está condicionada a atuação dos comitês
de bacia. Portanto, a proposição de ações voltadas à Educação Ambiental é peça fundamental
neste processo. Sob este ponto de vista, entende-se que a Educação Ambiental é na realidade
uma ferramenta de gestão, cujo embasamento principal seja o reconhecimento dos recursos
hídricos como um bem comum. Neste contexto complexo e heterogêneo, podemos concluir
que a EA colabora com o fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH), uma vez que convoca os diferentes atores sociais em torno de várias
questões associadas à gestão de recursos hídricos.
Nesta perspectiva, de acordo com Diniz e Maranhão (2011), diversas premissas da Política
Nacional de Educação Ambiental e da Política Nacional de Recursos Hídricos puderam ser
potencializadas por meio de ações educativas, tais como o princípio da participação e da
descentralização, o uso múltiplo e sustentável da água, a definição da bacia como território
de atuação e os planos de recursos hídricos. Devemos, contudo, notar que tais princípios ainda
devem ser implementados na grande maioria das bacias hidrográficas brasileiras.
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Praticando
A seguir, apresentamos uma reportagem sobre cobrança de
multa devido ao lançamento de resíduos no Rio Paraíba do Sul.
BOCCHINI, Bruno. Cetesb multa segunda mineradora por lançamento de resíduos no Paraíba do Sul. 20/02/2016. Disponível
em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/
cetesb-multa-segunda-mineradora-por-lancamento-de-residuos-no-paraiba-do-sul>. Acesso em: 25 fev. 2016.
Cetesb multa segunda mineradora por lançamento de resíduos
no Paraíba do Sul
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) multou
a segunda mineradora envolvida no vazamento de resíduos que
atingiu o Rio Paraíba do Sul, em Jacareí (SP), no início de fevereiro.
A mineradora Meia Lua 1 foi multada no valor de R$ 1 milhão
por instalar uma cava – espécie de reservatório - sem licença que
recebia água residual das operações de drenagens da empresa
Rolando Comércio de Areia Ltda, responsável pelo lançamento
dos resíduos. A aplicação da multa foi divulgada ontem (19) pela
companhia.
De acordo com a Cetesb, o armazenamento da água residual na
cava sem licença acarretou o rompimento de uma rampa, com
lançamento direto, no Rio Paraíba do Sul, dos resíduos sólidos
(rejeitos) o que causou poluição hídrica, com alteração da qualidade
da água. O rompimento também provocou a paralisação das captações e do abastecimento dos municípios paulistas de São José dos
Campos, Pindamonhangaba e Aparecida.
“A empresa deverá, de imediato, cumprir diversas exigências,
entre elas apresentar uma manifestação do Departamento
Nacional de Proteção Mineral (DNPM), quanto ao estudo de
estabilidade do talude (rampa) rompido da cava”, disse a Cetesb
em nota.
A reportagem ligou para a mineradora na manhã de hoje, mas
não conseguiu contato.
Na última semana, a Cetesb já havia multado a mineradora
Rolando Comércio de Areia em R$5 milhões pelo lançamento
de resíduos no Rio Paraíba do Sul, após o rompimento de uma
lagoa de mineração de areia em 5 de fevereiro.

Quais relações você estabelece entre o conteúdo
abordado na Unidade 1 e o artigo apresentado?
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Saiba mais:
Todas estas iniciativas,
pautadas nos princípios
de desenvolvimento
sustentável, são favoráveis
não somente para o meio
ambiente, mas também
para o desenvolvimento
de uma economia adepta a
realidade atual. A tendência
destes programas é de
desenvolver em cada país a
urgência e necessidade de
conservação da biodiversidade
em todo o planeta.

Resumo
A Educação Ambiental é atualmente reconhecida como um instrumento capaz de promover
mudanças de comportamento da população, fazendo com que o cenário socioambiental possa
ser transformado. Neste contexto, em que a sociedade precisa se organizar para reverter o
quadro atual, o conhecimento acerca deste instrumento é fundamental para efetividade dos
projetos de EA, que deverão ser pautados na inclusão de todos os aspectos que envolvem
esse meio. Na presente unidade apresentou-se, de forma teórica, uma visão holística sobre a
Educação Ambiental, de modo que possa atingir todos os públicos e ainda possibilitar uma
reflexão crítica sobre a questão ambiental no próprio município. Além disso, o estudo desta
unidade visou proporcionar conhecimento de políticas e de alternativas que trouxeram uma
nova perspectiva, e que também podem ser agregadas durante a fase de elaboração dos
projetos, fomentando assim a identificação de oportunidades de melhoria e desenvolvimento.
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Unidade 2

Diretrizes Legais e Organização das Bacias
Hidrográficas no Brasil
Considerando que o meio ambiente é um bem coletivo e de uso e responsabilidade de todos,
devemos considerar a necessidade de assegurar o direito ao meio ambiente equilibrado, bem
como definir as formas mais adequadas de apropriação e gestão desses recursos. Nesse contexto,
abordaremos nesta segunda unidade as diretrizes legais e de gestão dos recursos hídricos.
A água é um recurso ambiental limitado e essencial à vida. Esses fatos têm motivado o desenvolvimento de todo um aparato técnico, legal e institucional, cujo objetivo é o uso racional desse
bem público. A Constituição Federal de 1988, por meio da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997,
que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos, bem como a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que cria a Agência
Nacional de Águas (ANA), são marcos fundamentais desse desenvolvimento.

Objetivos
O objetivo desta unidade é proporcionar subsídios básicos e legais para a fundamentação e
direcionamento das propostas para elaboração do projeto de Educação Ambiental. Desse modo,
esperamos que este conteúdo possa auxiliar na correlação do tema abordado na primeira unidade e auxiliar no embasamento legal para a consolidação dos projetos.
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1. Aspectos Legais

Saiba mais:

A água é considerada um bem de domínio público e um
recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Nesse
contexto foi criada a Lei nº 9.433/1997, também conhecida como Lei das Águas, um instrumento legal que instituiu
a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH).

Para aprimorar o
entendimento sobre a Lei
das Águas no Brasil, acesse
ao vídeo educativo no link:
http://www2.ana.gov.br/
Paginas/imprensa/Video.
aspx?id_video=79
do site da Agência Nacional
das Águas – ANA.

A Lei prevê que a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada
e participativa, contando com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Também determina que,
em situações de redução da disponibilidade de água, o uso
principal deve ser para o consumo humano e para suprir as
necessidades dos animais. Outro fundamento é o de que a
bacia hidrográfica é a unidade de atuação do SINGREH e de
implementação da PNRH (BRASIL, 2016a).
A importância da qualidade da água está bem estabelecida na
PNRH, Lei 9.433, 1997, Cap. II, que define, dentre seus objetivos,
“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos
respectivos usos” (BRASIL, 1997).
De acordo com a Lei supracitada, constituem instrumentos
da Política Nacional de Recursos Hídricos:
•

Planos de Recursos Hídricos: objetiva fundamentar
e orientar a implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e o gerenciamento dos mesmos. São
planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus
programas e projetos, devendo ser acompanhados de
revisões periódicas e elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País.

•

Enquadramento dos corpos de água em classes,
segundo os usos preponderantes da água: visa assegurar às águas, qualidade compatível com os usos
mais exigentes a que forem destinadas e diminuir os
custos de combate à poluição das águas, mediante
ações preventivas permanentes.

•

Concessão dos direitos de uso de recursos hídricos
(Outorga): objetiva assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos
direitos de acesso à água.
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A Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos
hídricos, no entanto, essa autorização não dá ao usuário a propriedade de água, mas, sim, o
direito de seu uso.
•

Cobrança pelo uso de recursos hídricos: a cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva
reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor,
além de incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

•

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos: consiste em um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores
necessários à sua gestão (BRASIL, 1997).

O Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) em 2006, após amplo processo de planejamento participativo, estabelece um acordo
nacional para a definição de procedimentos é um elemento fundamental para a implementação das políticas setoriais, tendo como foco o desenvolvimento sustentável e a inclusão social
(BRASIL, 2006).

2. Sistemas de Governança e Gestão das
Águas no Brasil
O termo governança, apesar dos seus diversos significados, refere-se ao compartilhamento de
propostas e responsabilidades, Pinto-Coelho e Havens (2015, p.135) definem a governança das
águas como um sistema político, social, econômico e administrativo estabelecido para diretamente ou indiretamente influenciar os usos, o desenvolvimento e a gestão integrada de recursos
hídricos, assim como garantir a oferta de serviços e produtos diretamente ligados aos recursos
para a sociedade.
Ainda de acordo com os autores citados, o sistema deve interagir com as demais esferas administrativas do país, atuando não apenas de modo a influenciar, mas também sofrendo adaptações e
influências, consistindo em um sistema de governo que apresente políticas públicas claras e definidas
para os recursos hídricos, legislação apropriada e regulamentação sólida e precisa da legislação.
As dimensões sobre as quais é definido um sistema de governança das águas, bem como as
metas administrativas associadas a cada uma delas, podem ser constatadas na Figura 1.

EFICIÊNCIA

EQUITABILIDADE DOS USOS

GOVERNANÇA DAS ÁGUAS
UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO

Dimensão Política

Dimensão Ambiental

Dimensão Social

CAPACIDADE DE SUPORTE

Dimensão Econômica

Figura 1: Dimensões da Governança Ambiental das Águas.

Fonte: Consominas, 2016. Adaptado de Pinto-Coelho e Havens (2015).
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Conforme figura 1 acima, o sistema para interagir com todas as dimensões de forma sistêmica,
deve ter claramente estabelecidas as prioridades de uso dos recursos hídricos, além de metas
a serem alcançadas a curto, médio e longo prazos, alinhadas com as políticas públicas, planejamento estratégico e a realidade orçamentária disponível.
A implantação de um sistema eficiente de governança das águas é uma das formas mais eficazes de garantir o acesso universal das águas, além de combater a pobreza e evitar abusos do
poder econômico. A governança desse patrimônio universal pode amenizar ou evitar conflitos
de uso, e dispor das bases legais para restringir e eventualmente punir ações criminosas contra
os recursos hídricos. Também pode garantir o diálogo entre os municípios, entre os estados de
federação e entre a união de países vizinhos.
Segundo Modaelli e Júnior (2011), a governança exige a gestão integrada entre o poder
público, representantes do interesse público da sociedade e os segmentos privado e social
envolvidos na defesa de interesses coletivos e difusos. Nessa perspectiva, a construção
da governança do território implica na unidade necessária entre planejamento e gestão,
cabendo à educação um importante papel na construção desta cultura, o que está em
consonância com a Agenda 21. Este documento oficial criado na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), ou Rio 92, realizada em
1992, define os fundamentos para a gestão e governança dos recursos hídricos: usos
múltiplos da água; múltiplos objetivos (sociais, econômicos, ambientais); transversalidade
de domínios científicos; coordenação interinstitucional; e participação de vários segmentos envolvidos.
Por meio do princípio da governança podemos estabelecer relações entre os princípios de
gestão e ação que se propõem a Política Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) e Política
Nacional de Recursos Hídricos, pois a educação ambiental constitui-se como um meio de
proporcionar discussões e auxiliar na construção descentralizada e com maior participação
dos cidadãos no exercício da cidadania, proporcionando de maneira interativa e dinâmica,
processos de formação autocrítica e criativas na solução das problemáticas relacionadas à
gestão das águas.
As principais bases legais existentes no Brasil para a Gestão dos recursos hídricos, estão relacionadas nos Quadro 1 e 2 a seguir:
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Quadro 1: Bases legais para a gestão dos recursos hídricos - Leis.

Lei

Exemplos

Lei nº
5.197/1967

Dispõe sobre a proteção da fauna

Lei nº
6.938/1981

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente

Lei nº
7.804/1989

Altera a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente, a Lei 7.735/1989, a Lei 6.803/1980, e dá outras providências

Lei nº
9.433/1997

Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e institui o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

Lei nº
9.605/1998

Lei de Crimes Ambientais

Lei nº
7.661/1988

Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

Lei nº
9.984/2000

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional das Águas – ANA

Lei nº
9.985/2000

Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC

Lei nº
11.445/2007

Dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico

Lei nº
11.516/2007

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade

Decreto
6.942/2009

Plano Nacional de Saneamento Básico. Institui o Biênio Brasileiro do Saneamento
- 2009-2010 e institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional para coordenar a
elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, e dá outras providências

Lei nº
11.958/2009

Dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República em Ministério da Pesca e Aquicultura

Lei nº
12.651/2012

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de
abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá
outras providências.
Fonte: Adaptado de Pinto- Coelho e Havens, 2015.
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Quadro 2: Bases legais para a gestão dos recursos hídricos - Resoluções CONAMA.

Resoluções CONAMA Assunto
Nº 274- 29/11/2000

Revoga os artigos 26 a34 da Resolução CONAMA nº 20/86 (Revogada pela
Resolução CONAMA nº357/05). Define os critérios de balneabilidade em
águas brasileiras.

Nº 357- 17/03/2005

Alterada pela Resolução nº 410/2009 e pela nº 430/2011. Dispõe
sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.

Nº 370- 06/03/2006

Altera a Resolução CONAMA nº357/05 (prorroga o prazo previsto no art.
44). Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões
de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução nº 357 de
17/03/2005.

Nº 393- 08/08/2007

Complementa a Resolução CONAMA nº 357/05 (art. 43, § 4º). Dispõe sobre
o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas
marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências.

Nº 396- 03/03/2008

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento
das águas subterrâneas e dá outras providências.

Nº 397- 03/03/2008

Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º do art. 34 da Resolução
CONAMA nº 357 / 05 e acrescenta os § 6º e 7º. Alterada pela Resolução
410 / 09. Altera o inciso II do § 40 e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34
da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA no 357,
de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições
e padrões de lançamento de efluentes.

Nº 410- 04/05/2009

Altera o art. 44 da Resolução nº 357 2005 e o art. 3º da Resolução nº 397
/ 2008. Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões
de lançamento de efluentes, previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de
março de 2005, e no art. 3º da Resolução nº 397, de 3 de abril de 2008.

Nº 430- 13/05/2011

Complementa e altera a Resolução nº 357 / 2005.Dispõe sobre as
condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a
Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente-CONOMA.

Nº 467- 16/07/2015

Dispõe sobre critérios para a autorização de uso de produtos ou de
agentes de processos físicos, químicos ou biológicos para o controle de
organismos ou contaminantes em corpos hídricos superficiais e dá outras
providências.
Fonte: Brasil, 2012.
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3. Bacias Hidrográficas e seus Comitês
Uma bacia hidrográfica é o conjunto de terras cujo relevo propicia o escoamento de águas fluviais
e pluviais para um determinado curso d’água. A formação da bacia se dá por meio dos desníveis
do terreno, os quais orientam os cursos d´água, sempre de áreas mais altas para as mais baixas.
Dessa forma, cada bacia está limitada por uma formação de relevo que serve como “divisor de
águas” (áreas mais altas) que determina a orientação das águas numa determinada direção (áreas
mais baixas) (MINAS GERAIS, 2016).
Nesse sentido, os Comitês de Bacia Hidrográfica têm por finalidade promover o gerenciamento
de recursos hídricos nas suas respectivas bacias hidrográficas. São competências dos comitês:
a. promover o debate sobre as questões hídricas;
b. arbitrar em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados com o uso da água;
c. aprovar e acompanhar a execução dos planos de recursos hídricos da bacia;
d. estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso da água, sugerindo valores a serem cobrados e
aprovando planos de aplicação de recursos oriundos da cobrança;
e. propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações,
derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes;
f. estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse
comum ou coletivo.
Os comitês são instituídos pelos Governadores dos Estados e são compostos por representantes
do poder público municipal e estadual, dos usuários e de entidades da sociedade civil ligadas a
recursos hídricos (INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS (IGAM), 2016a).

4. Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul
De acordo com a FUNDAÇÃO COPPETEC (2006), a bacia do Rio Paraíba do Sul possui área de
drenagem com cerca de 55.500 km2 compreendida entre os paralelos 20o26’ e 23o00’ e os meridianos 41o00’ e 46o30’ oeste de Greenwich. Está localizada em uma das regiões mais desenvolvidas,
urbanizadas e exploradas do Brasil, estendendo-se pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais abrangendo 184 municípios, conforme Figura 2.
A população total da bacia, de acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é de 8.502.181 habitantes, sendo que, desses, 2.857.916 vivem no estado do Rio
de Janeiro, 1.627.828 em Minas Gerais e 4.016.437 em São Paulo (AGEVAP, 2015).
A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é limitada ao Norte pelas bacias dos rios Grande e Doce
e pelas serras da Mantiqueira, Caparaó e Santo Eduardo. À Nordeste, a bacia do Rio Itabapoana
estabelece o limite da bacia. Ao Sul, o limite é formado pela Serra dos Órgãos e pelos trechos
paulista e fluminense da Serra do Mar. À Oeste, pela bacia do Rio Tietê, da qual é separada por
meio de diversas ramificações dos maciços da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira (FUNDAÇÃO
COPPETEC, 2006).
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A partir dos dados apresentados pela Fundação COPPETEC
(2006), o Rio Paraíba do Sul é formado pela união dos rios
Paraibuna e Paraitinga, e o seu comprimento, calculado a
partir da nascente do Paraitinga, é de mais de 1.100 km. De
acordo com os dados apresentados pela Agência Nacional
das Águas (ANA) (2016), os principais formadores da margem
esquerda são:
•

Paraibuna – nasce no munícipio de Antônio Carlos
(MG), possui 170 km de extensão. Seus principais
afluentes são os rios: do Peixe, Cágado e Preto,
desaguando no Rio Paraíba do Sul, próximo à cidade
de Três Rios (RJ). A sub-bacia do Rio Paraibuna
possui uma área de drenagem de 8.558 km 2 (ou
15,4% da área de drenagem total da bacia do Rio
Paraíba do Sul). Dentre os municípios que banha,
destaca-se Juiz de Fora, importante polo industrial
de Minas Gerais.

•

Pomba – tem 265 km de extensão e seus principais
contribuintes são os rios Novo, Piau, Xopotó, Formoso
e Pardo. Apresenta uma área de drenagem de 8.616
km2 (ou 15,5% da área de drenagem total da bacia
do Rio Paraíba do Sul), abrangendo 38 municípios,
sendo 35 (ou 92,1%) mineiros e 3 (ou 7,9%)
fluminenses. Os municípios de maior importância
são Cataguases, Leopoldina, Santos Dumont, São
João Nepomuceno, Ubá e Visconde do Rio Branco, em
Minas Gerais, e Santo Antônio de Pádua e Miracema,
no Rio de Janeiro.

•

Muriaé - formado pela confluência dos rios Bom
Sucesso e Samambaia, possui 300 km de extensão e
seus principais afluentes são os rios Santo Antônio
e Carangola. No Rio de Janeiro, de Italva até a sua
foz, se desenvolve em região plana, contribuindo
planície de inundação nas grandes cheias. Com uma
área de drenagem de 8.162 km2 (ou 14,7% da área
de drenagem total da bacia do Rio Paraíba do Sul),
abrange 26 municípios, sendo 19 (ou 73,1%) mineiros
e 7 (ou 26,9%) fluminenses. Os municípios mais
representativos são: Muriaé (MG), Carangola (MG) e
Itaperuna (RJ).

Saiba mais:
Para ampliar seus
conhecimentos sobre os
Comitês de Bacia Hidrográfica,
acesse ao vídeo educativo da
ANA por meio do link:
http://www2.ana.gov.br/Paginas/
imprensa/Video.aspx?id_video=80
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Figura 2: Mapa de localização do Rio Paraíba do Sul
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Fonte: CONSOMINAS, 2016.
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Figura 3: Mapa representando os Comitês de Bacia do Rio Paraíba do Sul.
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Fonte: SIGA Web, 2016.
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Os principais afluentes da margem direita são:
•

Piraí – desenvolve-se no Estado do Rio de Janeiro. É um rio cujas características
hidráulicas e sedimentológicas encontram-se bastante modificadas, uma vez que possui
dois barramentos, Tocos e Santana em seu curso e um barramento no Vigário, afluente
pela margem direita.

•

Piabanha – sua bacia tem área de drenagem de 2.065 km2, abrangendo 4 municípios
fluminenses - Areal, Petrópolis, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. O Rio
Pirabanha, com 80 km de extensão, tem como principal afluente o Rio Paquequer, com
curso de 75 km.

•

Dois Rios - formado pela confluência dos rios Negro e Grande, cujas bacias de drenagem
fazem parte da Região Serrana, percorrendo, desse ponto até sua foz no Paraíba do Sul, o
percurso de aproximadamente 300 km. Sua bacia hidrográfica tem uma área de drenagem
de 3.200 km2, que abrange cerca de 9 munícipios fluminenses - Nova Friburgo, Cantagalo,
Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e
Trajano de Morais.

Além dos importantes afluentes acima relacionados, constam no cadastro do Sistema de Gestão
Integrada da Bacia (GESTIN) da ANA outros 86 cursos d’água de domínio federal e 184 de domínio estadual. O cadastro, todavia, não esgota a relação de corpos hídricos da bacia (FUNDAÇÃO
COPPETEC, 2006).

5. Instrumentos de Gestão (ANA, CEIVAP,
AGEVAP e Consominas)
O Sistema Nacional de Recursos Hídricos, instituído pelas Leis nº. 9.433/97 (Criou o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH) e 9.984/00 (Criou a Agência
Nacional de Águas – ANA – Implementação do SINGREH), introduziu no contexto da gestão dos
recursos hídricos, os seguintes atores:
•

Comitês de Bacia: gerencia os fóruns democráticos para os debates e decisões sobre as
questões relacionadas ao uso das águas da bacia;

•

Agências de Bacia: braço executivo de um ou mais Comitês que recebe e aplica os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água na bacia;

•

Agência Nacional de Águas: autarquia especial vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA), que assume as funções de órgão gestor dos recursos hídricos de domínio da União (COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO
SUL (CEIVAP, 2016).

Nesse contexto, foi criado pelo Decreto Federal nº 1.842, de 22 de março de 1996, o CEIVAP,
ou Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que teve sua área de
abrangência e nomenclatura alteradas pelo Decreto Federal nº 6.591, de 1º de outubro de 2008.
A partir de então, o CEIVAP passou a ser denominado Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul, tendo 4 municípios incluídos na bacia, somando, assim, 184 cidades nos
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (CEIVAP, 2016).
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O CEIVAP é o parlamento no qual ocorrem os debates e
decisões descentralizadas sobre as questões relacionadas
aos usos múltiplos das águas da bacia hidrográfica do Rio
Paraíba do Sul. O Comitê é constituído por representantes
dos poderes públicos, dos representantes dos usuários e de
organizações civis com importante atuação para a conservação, preservação e recuperação da qualidade das águas da
Bacia (CEIVAP, 2016).
A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos de
gestão de recursos hídricos, previsto na Lei Federal de
Recursos Hídricos, a Lei 9.433/97. De acordo com o IGAM,
(2016b) iniciou-se, a cobrança pelo uso da água bruta, do
trecho federal, da bacia do Rio Paraíba do Sul. Essa cobrança
é pioneira no cenário nacional por incidir, pela primeira vez,
sobre águas de domínio da União e por possibilitar o início
efetivo da gestão de uma bacia.
Esta cobrança não deve ser entendida como mais um
encargo. De acordo com a Lei 9.433/97, em seu artigo 19, a
cobrança pelo uso da água objetiva: (1) reconhecer a água
como bem econômico e dar uma indicação do seu real valor;
(2) incentivar a racionalização do seu uso; e (3) obter recursos para o financiamento dos programas e intervenções
previstos no Plano da Bacia.

Saiba mais:
Acesse ao vídeo
disponível no link:
https://www.youtube.com/
watch?v=557xSi65nhE
E entenda um pouco
mais sobre a Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul, por meio do
Programa Globo Ecologia,
publicado em 2015.
Para entender sobre os Planos
de Recursos Hídricos e o
Enquadramento de Corpos
d’ Água, acesse ao vídeo:
http://www2.ana.gov.br/
Paginas/imprensa/Video.
aspx?id_video=86

Importante ressaltar também que a cobrança não tem
natureza tributária. Não é um imposto, nem uma taxa. É
preço público, sendo, de acordo com a ANA (2015), fixado
a partir da participação dos usuários da água, da sociedade civil e do poder público no âmbito dos Comitês de
Bacia Hidrográfica (CBHs), a quem a Legislação Brasileira
estabelece a competência de sugerir ao respectivo
Conselho de Recursos Hídricos os mecanismos e valores
de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação.
Funciona como uma taxa condominial, sendo o seu valor
fixado em função das necessidades e capacidade de pagamento dos condôminos.
No caso da Bacia do Rio Paraíba do Sul, cabe ao Comitê da
Bacia, o CEIVAP, determinar as prioridades para recuperação
e proteção das águas, apontadas no plano de investimento, que é parte do Plano da Bacia. Cabe, também, ao CEIVAP,
decidir onde aplicar os recursos arrecadados, de modo que a
Secretaria Executiva do CEIVAP, hoje exercida pela Agência
da Bacia - (AGEVAP) - garante os meios para seu funcionamento e coloca em prática suas decisões.
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A AGEVAP foi criada em 20 de junho de 2002, tendo sido constituída a princípio para o exercício das funções de Secretaria Executiva do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), desenvolvendo também as funções definidas no Art. 44 da Lei n°.
9.433/97, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia,
como são mais conhecidas, principalmente no que se refere à elaboração do Plano de Recursos
Hídricos e à execução das ações deliberadas pelo Comitê para a gestão dos recursos hídricos
da Bacia (AGEVAP, 2016).
A AGEVAP tem a personalidade jurídica de uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, cujos associados compõem sua Assembleia Geral. Ela é administrada por um Conselho de
Administração, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal são pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral (AGEVAP, 2016).
A partir de 2004 a AGEVAP pôde, por meio do estabelecimento de Contrato de Gestão com a
Agência Nacional de Águas (ANA), assumir as funções de uma Agência de Bacia, que são, essencialmente, receber os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água bruta na bacia e investi-los
segundo o plano de investimentos aprovado pelo Comitê da Bacia (AGEVAP, 2016).
Com o objetivo de implantar um programa de educação ambiental com foco em recursos hídricos
nos municípios da bacia do Rio Paraíba do Sul, a Consominas Engenharia LTDA, empresa de
Consultoria especializada em Engenharia Civil e Ambiental, foi contratada pela AGEVAP. O objetivo do contrato é ministrar um curso a distância onde os gestores municipais serão capacitados
a elaborar projetos de educação ambiental em seus municípios e acompanhar a implementação
dos mesmos.
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Água e Segurança Alimentar
A água é utilizada na produção de alimentos para fins de limpeza, higienização e fabricação,
existindo quatro grandes usos:
•

Produção primária (por exemplo, agricultura);

•

Limpeza e higienização;

•

Como ingrediente ou componente de um ingrediente;

•

Operações de processamento (por exemplo, aquecimento, refrigeração).

De acordo com a organização The European Food Information Council (2015), a maior utilização
da água é na agricultura, sendo usada para irrigação dos campos. A pecuária (por exemplo, criação
de gado leiteiro) requer igualmente grandes volumes de água, para consumo dos animais e
para a higiene geral dos animais e dos equipamentos (por exemplo, limpeza e higienização dos
equipamentos de ordenha).
Ainda de acordo com a organização citada, as regras de segurança alimentar incluem requisitos
para abastecimentos adequados de água potável segura para uso na produção de alimentos.
Consequentemente, as empresas do setor alimentar devem seguir as boas práticas agrícolas, de
fabricação e considerarem as fontes, o tratamento e o uso que pretendem dar à água na produção
de alimentos, garantindo-se a qualidade e a segurança dos alimentos produzidos.
A Segurança Alimentar tem sido definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela
Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas (FAO) como o estado existente
quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico e econômico a uma
alimentação que seja suficiente, segura, nutritiva e que atenda às necessidades nutricionais e
preferências alimentares, de modo a propiciar vida ativa e saudável. Dessa forma, a segurança
microbiológica visa a ampla distribuição de alimentos livres de microrganismos que possam
disseminar Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), com o objetivo de garantir a saúde da
população (EMBRAPA, 2016).
O desafio atual é consumir produtos que fazem o uso menos intensivo de água e com isso reduzir
os desperdícios. Além disso, visa produzir mais alimentos de melhor qualidade e menor consumo
de água, buscando a redução significativa de perdas, diminuição no desperdício de água doce,
impedimento de contaminação e redução da poluição de rios, lagos e represas causadas pela
ação do homem.
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Praticando
A seguir apresentamos o Projeto Interáguas desenvolvido pela ANA e você pode acessar o link abaixo
para aprofundar seus conhecimentos. Site: http://interaguas.ana.gov.br/Paginas/Programa.aspx
Justificativa e Abrangência
O Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS nasceu da necessidade de se
buscar uma melhor articulação e coordenação de ações no setor água, melhorando sua capacidade
institucional e de planejamento integrado e criando um ambiente integrador no qual seja possível
dar continuidade à programas setoriais exitosos, tais como: o Programa de Modernização do
Setor Saneamento – PMSS e o Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos –
PROÁGUA, bem como fortalecendo iniciativas de articulação intersetorial que visam aumentar a
eficiência no uso da água e na prestação de serviços associados.
Nesse contexto, são apontadas constatações que retratam o cenário da questão hídrica no Brasil
e que fundamentam o desenho proposto para o Programa, são elas:
•

a água é essencial ao desenvolvimento socioeconômico e vários setores dependem dos
recursos hídricos diretamente, ou os impactam, sendo necessário e oportuno avançar tanto
nos contextos específicos de cada um desses setores como na articulação e coordenação
intersetorial;

•

embora se tenha observado, em anos recentes, notável avanço na institucionalização de instrumentos legais e operacionais, a gestão de recursos hídricos e os serviços associados à água no
Brasil ainda se caracterizam por disparidades e conflitos, seja entre os níveis federal e estadual, seja entre setores que competem pelo mesmo recurso, seja entre regiões e Unidades da
Federação, o que compromete a eficiência e a eficácia do setor água e da ação governamental
em todo esse campo;

•

impõe-se fortalecer as instituições incumbidas da formulação e da implementação das políticas de gestão do setor água, incluindo todas aquelas responsáveis pelas políticas setoriais
que se utilizam da água, de maneira a obter a sustentabilidade da gestão;

•

é necessário que a regulação, a fiscalização, o planejamento e o controle social sejam
implantados e que as metas traçadas a partir dessa prática tornem-se metas dos prestadores de serviço e dos órgãos responsáveis, de forma a se garantir a sustentabilidade dos
investimentos;

•

amplos investimentos têm sido realizados pelo governo no setor água; não obstante,
muitas obras têm sido projetadas e implantadas sem planejamento adequado da
utilização múltipla e integrada dos recursos hídricos, decorrendo, desse fato, conflitos
potenciais ou já estabelecidos entre diferentes setores usuários, resultando em indesejável
sub-aproveitamento desses recursos.

Devido à amplitude da problemática a ser enfrentada, o INTERÁGUAS terá abrangência nacional,
com concentração em áreas e temas prioritários onde a água condiciona de forma mais forte o
desenvolvimento social e econômico sustentáveis, com especial atenção às regiões mais carentes,
de modo a contribuir para a redução das desigualdades regionais. Assim, espera-se uma maior
atuação voltada para a região Nordeste e áreas menos desenvolvidas das regiões Norte e CentroOeste, onde a ação governamental é relativamente mais necessária. Nesse sentido, o Programa
buscará, prioritariamente, ter uma atuação mais concentrada e integrada nas Bacias Hidrográficas
dos rios São Francisco e Araguaia-Tocantins.
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Objetivo
O Programa tem por objetivo contribuir para o fortalecimento da capacidade de planejamento
e gestão no setor água, especialmente nas regiões menos desenvolvidas do País, visando a (i)
aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de serviços; (ii) aumentar a oferta sustentável de água em quantidade e qualidade adequadas aos usos múltiplos; e (iii) melhorar a aplicação
de recursos públicos no setor água reduzindo deseconomias causadas por deficiências na articulação e coordenação intersetoriais.
Instituições Envolvidas
O Programa, a ser financiado pelo Banco Mundial, envolverá diretamente três ministérios, com
atribuições na formulação e execução de políticas setoriais:
•

Ministério do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
- SRHU e da Agência Nacional de Águas - ANA;

•

Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA; e

•

Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH, da
Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC e da Secretaria Nacional de Irrigação - SENIR.

Em função das ações a serem apoiadas pelo Programa, poderão ser envolvidos em casos específicos o Ministério das Minas e Energia; o Ministério dos Transportes; o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; o Ministério do Desenvolvimento Agrário; e o Ministério da Saúde/
FUNASA. Tal envolvimento poderá ocorrer nos casos em que as ações considerem, por exemplo, o
planejamento da produção hidrelétrica, das hidrovias, da agricultura e do abastecimento de água
de populações rurais dispersas.
Estrutura
O INTERÁGUAS será eminentemente um programa de assistência técnica, com foco voltado ao
planejamento e à gestão do setor água, ao fortalecimento institucional, à elaboração de estudos e
projetos, não prevendo investimentos em infraestrutura.
Para cumprimento de seus objetivos, o Programa está estruturado em três Componentes setoriais:
(i) Gestão de Recursos Hídricos; (ii) Água, Irrigação e Defesa Civil; e (iii) Abastecimento de Água
e Saneamento, um Componente de Coordenação Intersetorial e Planejamento Integrado e um
Componente de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação.
As ações do Componente Gestão de Recursos Hídricos serão implementadas pela Agência Nacional
de Águas e pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente,
tendo como objetivo geral a consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e o apoio à União, aos Estados e aos diversos organismos gestores de recursos hídricos para
criação, aperfeiçoamento, modernização e qualificação dos instrumentos de gestão.
As ações do Componente Água, Irrigação e Defesa Civil serão implementadas pela Secretaria
de Infraestrutura Hídrica, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e pela Secretaria Nacional de
Irrigação do Ministério da Integração Nacional, tendo como objetivo geral o fortalecimento institucional e de planejamento estratégico e operacional nas áreas de infraestrutura hídrica, irrigação
e defesa civil.
As ações do Componente Abastecimento de Água e Saneamento serão implementadas pela
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, dando continuidade
às ações do Programa de Modernização do Setor Saneamento, com o objetivo geral de apoiar a
Secretaria em sua missão de implementar a Política Federal de Saneamento Básico, promovendo
o desenvolvimento do setor em busca da melhoria da qualidade e do alcance da universalização
dos serviços públicos de saneamento básico.
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O Componente de Coordenação Intersetorial e Planejamento Integrado envolverá mais de um setor ou
interveniente no “Setor Água”. Tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de novas metodologias;
buscar formas de integrar as diferentes visões setoriais; implementar instrumentos de planejamento que
conciliem as atuações de instituições com competências setoriais específicas, com a finalidade de obter
ganhos no processo de planejamento, implantação e operação de estruturas de utilização de recursos
hídricos. Estas ações poderão ser desenvolvidas sob a responsabilidade de diferentes executores, dependendo do grau de envolvimento ou interesse específico de cada um.
O Componente de Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação, a ser coordenado pela Secretaria Técnica
do Programa, sob orientação do Comitê Gestor, tem como objetivo gerenciar, monitorar e avaliar as ações
do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das metas, dos cronogramas e dos objetivos geral e
específicos.
Orçamento e Prazo
O valor total do Programa será de US$ 143,11 milhões, a serem investidos no prazo de cinco anos.
Resultados Esperados
Em relação ao Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos, espera-se que seja dado prosseguimento à
implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos e ao fortalecimento do Sistema Nacional
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, eliminando as disparidades existentes entre o Governo Federal e
os estados, e mesmo entre estados, uniformizando procedimentos e instituindo critérios para permanente
evolução institucional, concorrendo assim para ampliar a eficiência governamental na implementação das
diretrizes da política de recursos.
No que se refere ao Componente 2 – Água, Irrigação e Defesa Civil, o Programa contribuirá para consolidar
o planejamento e a programação dos investimentos públicos em infraestrutura hídrica, irrigação e defesa
civil, de forma a tornar mais eficiente e eficaz a ação de Governo Federal nessas áreas. Além disso, esse
Componente buscará fortalecer institucionalmente os órgãos responsáveis pela operação e manutenção
de infraestruturas hídricas e os órgãos responsáveis pela defesa de eventos climáticos extremos, propor
modelos de gestão dos sistemas públicos de irrigação e criar um sistema de informações para gerenciamento de riscos ligados a eventos climáticos extremos.
Em relação ao Componente 3 – Abastecimento de Água e Saneamento, os principais resultados estão
relacionados a: (i) evolução positiva da gestão dos serviços de saneamento básico; (ii) melhoria dos indicadores de desempenho dos serviços de saneamento básico; (iii) melhoria da qualidade dos serviços de
saneamento básico e consequente avanço positivo nos indicadores de saúde da população; (iv) aumento
da eficiência e eficácia dos serviços de saneamento, condição indispensável para a universalização com
qualidade e de forma sustentável; (v) redução dos custos com operação, manutenção e investimentos nos
serviços; (vi) maior acessibilidade aos bens e serviços públicos na área de saneamento básico; (vii) melhoria na qualificação dos agentes públicos e privados com atuação no setor; (viii) melhoria na formação e
capacitação de profissionais do setor; (ix) qualificação da educação sanitária e ambiental, bem como da
mobilização e participação social em saneamento; e (x) melhoria na integração e articulação dos programas, ações e políticas para saneamento básico.
No que tange ao Componente 4 – Coordenação Intersetorial e Planejamento Integrado o principal resultado esperado é criar um ambiente de articulação intersetorial permanente, onde os problemas relativos ao
setor água sejam tratados de maneira integrada, contribuindo para a racionalização dos gastos públicos
no setor em busca da eficiência no uso da água e na prestação de serviços associados.
Em síntese, os resultados esperados do Programa são amplos e variados, assim como são também os
beneficiários de suas ações. Diretamente, o Programa beneficiará os Estados, os Municípios e as instituições federais setoriais relacionadas ao “Setor Água”, apoiando a consolidação de suas estruturas legal e
institucional, com repercussões na qualidade do planejamento e da gestão do setor.
Tendo o Interáguas como exemplo, identifique os aspectos das leis estudadas na
Unidade 2 e reflita sobre a proposta a partir dos conceitos que você já aprendeu.
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Resumo
A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97, objetiva assegurar, à
atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos,
incluindo o transporte, com vistas ao desenvolvimento sustentável; e a prevenção e a defesa
contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos
recursos naturais.
A Lei define instrumentos da política tais como: os Planos de Recursos Hídricos; o
Enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos preponderantes; a
Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos; a
compensação a municípios; e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.
São definidos ainda, os níveis e funções institucionais para a gestão compartilhada do uso
da água, compreendendo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, do
qual fazem parte: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; os Conselhos de Recursos
Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica; os órgãos dos
poderes públicos federais, estaduais e municipais, cujas competências se relacionem com a
gestão de recursos hídricos; as Agências de Água; as organizações civis de recursos hídricos.
A Agência Nacional de Águas (ANA) foi incluída no Sistema quando de sua criação, em 2000,
pela Lei nº 9.984/00, tendo como competência a implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos.
Ao Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) cabe
principalmente decidir onde aplicar os recursos arrecadados, de modo que a Secretaria
Executiva do CEIVAP, hoje exercida pela Agência da Bacia – Associação Pró-Gestão das
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), garante os meios para seu
funcionamento e coloca em prática suas decisões. Nesse contexto, a Consominas Engenharia
foi contratada pela AGEVAP visando a implantação do programa de educação ambiental com
foco em recursos hídricos nos municípios da bacia do Rio Paraíba do Sul.
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Conteúdo Complementar
Links para acessar leis
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Leis

Assuntos

Links

Lei nº
5.197/1967

Dispõe sobre a proteção da fauna

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L5197.htm

Lei nº
6.938/1981

Dispõe sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L6938.htm

Lei nº
7.804/1989

Altera a Lei nº 6.938/1981, que dispõe
sobre a Política Nacional de Meio
Ambiente, a Lei 7.735/1989, a Lei
6.803/1980, e dá outras providências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L7804.htm

Lei nº
9.433/1997

Dispõe sobre a Política Nacional de
Recursos Hídricos e institui o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L9433.htm

Lei nº
9.605/1998

Lei de Crimes Ambientais

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L9605.htm

Lei nº
7.661/1998

Institui o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L7661.htm

Lei nº
9.984/2000

Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional das Águas – ANA

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L9984.htm

Lei nº
9.985/2000

Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
LEIS/L9985.htm

Lei nº
11.445/2007

Dispõe sobre as diretrizes nacionais para
o saneamento básico

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm

Lei nº
11.516/2007

Dispõe sobre a criação do Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2007/lei/l11516.htm

Decreto
6.942/2009

Plano Nacional de Saneamento Básico

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2009/Decreto/D6942.htm

Lei nº
11.958/2009

Dispõe sobre a transformação da
Secretaria Especial de Aquicultura e
Pesca da Presidência da República em
Ministério da Pesca e Aquicultura

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/lei/l11958.htm

Lei nº
12.651/12

Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de
ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril
de 1989, e a Medida Provisória no 2.16667, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.

Links para acessar vídeos
Assuntos

Links

Lei das Águas

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.
aspx?id_video=79

Comitês de Bacia Hidrográfica

http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/Video.
aspx?id_video=80

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul

https://www.youtube.com/watch?v=557xSi65nhE

APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul

https://www.youtube.com/watch?v=wLFlBrMoIXg
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Reservatório Funil - Itatiaia - Yume Matsumura

Unidade 3

Conflitos x Oportunidades
na Bacia do Rio Paraíba
do Sul
A unidade 3 convida você a problematizar as questões
socioambientais da Bacia do Rio Paraíba do Sul, e para
isto, serão apresentados alguns conceitos relacionados
aos fatores bióticos ou naturais que se relacionam com os
recursos hídricos.

Objetivos
• Estabelecer conexões entre a educação ambiental e a
gestão de recursos hídricos com a problemática do município; e
• Descobrir possibilidades de temáticas para elaboração do
seu projeto.

1. Introdução
Uma das principais características das sociedades modernas
e industrializadas é o aumento acelerado da demanda por
água de boa qualidade. Entretanto, ao mesmo tempo, observa-se um crescente comprometimento nos recursos hídricos
de todos os ecossistemas, em decorrência das atividades
humanas.
Nesse contexto, é importante para os gestores públicos a
aquisição de conhecimento sobre quais seriam os principais
impactos humanos que vêm afetando seriamente todos esses
ecossistemas.
A Figura 1 apresenta um fluxograma com exemplos de
ecossistemas aquáticos, no centro, e ao redor os diversos
tipos de impactos que podem ser gerados pela atividade
antrópica. As águas interiores em todo o mundo e, particularmente, nas diferentes bacias hidrográficas brasileiras,
vêm sofrendo uma série de distúrbios, tais como o lançamento de esgotos domésticos e industriais, excesso de
captação para empreendimentos agropecuários, barramentos com finalidades diversas, canalizações e transposições
de bacia (PINTO-COELHO; HAVENS, 2015).
Em decorrência desses impactos antrópicos, diversos fenômenos de degradação ambiental são muito frequentes nos
rios brasileiros. Assim, a eutrofização, a poluição por metais
e outros micropoluentes orgânicos, o aumento da salinização
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Saiba mais:
Eutrofização: desequilíbrio
ecológico causado pelo
excesso do aporte alóctone
ou autóconce de nutrientes
essenciais (N, P, etc) ou de
matéria orgânica, ou seja,
em quantidades acima da
capacidade de suporte do
ecossistema aquático em
metabolizar. Em consequência,
tem-se, em geral, um
incremento da produção
primária e secundária do
ambiente de tal forma que os
mecanismos de decomposição
e remineralização presentes
não são mais capazes de
operar de modo adequado
(PINTO-COELHO, 2002).

(ou da condutividade elétrica), a introdução de espécies exóticas, a extinção local de inúmeras
espécies nativas ou o notável aumento das doenças associadas à falta de saneamento, são
exemplos que podem ser citados para a grande maioria dos rios brasileiros que atravessam
zonas de intenso crescimento populacional ou econômico.
Figura 1: Fluxograma com a representação de ecossistemas aquáticos e impactos ambientais.

O homem interfere na estrutura e
funcionamento dos ecossistemas aquáticos
Poluição

Água Doce
(Superﬁcial)

Aumento das
temperaturas

Aumento dos níveis
dos mares

Espécies exóticas

Eutroﬁzação

Salinização

Água Doce
(Subterrânea)

Alterações
de Fluxo

Acidiﬁcação

Fragmentação
de Habitats

Oceanos

Perigo de
extinção em corais
e moluscos

Fonte: Consominas, 2016.
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2. Tópicos em fundamentos
ecológicos de
ecossistemas fluviais
A Ecologia é uma ciência que estuda a estrutura e função
das diferentes unidades ecológicas: populações, comunidades,
ecossistemas e a biosfera (ODUM, 1985).
O ecossistema pode ser definido como um sistema composto
pelos seres vivos (biótico), incluindo as populações humanas
(compartimento biótico) vivendo em um determinado local
(compartimento abiótico). A grande maioria dos ecólogos
entende que dentro da definição de um ecossistema, incluem-se todos os processos de produção e consumo de matéria
orgânica e também o conjunto de interações bióticas que
conferem um caráter único a essa unidade ecológica (ODUM,
1985; SMITH & SMITH, 1998; BEGON et al., 2007).
A totalidade destes organismos interagindo em um determinado local criam um fluxo de energia que se manifesta através
de uma cadeia alimentar que é típica para cada ecossistema
em particular. Ao passo que a energia flui e se dispersa dentro
do ecossistema, os materiais são continuamente reciclados
através dos ciclos biogeoquímicos. Esses dois processos, fluxo
de energia e ciclagem de materiais permitem a manutenção
da vida dentro de um ecossistema (ODUM, 1985).
Existem dois tipos de ecossistemas aquáticos: os formados
em águas doces e os formados em águas salgadas (marinhos).
Segundo Wetzel (2001), as águas doces, por sua vez, podem ser
divididas em águas lênticas, em águas lóticas, geleiras, e águas
subterrâneas (aquíferos).
As águas lênticas são coleções de águas em remanso (lagos,
lagunas, represas etc.), onde o tempo de residência da água
pode chegar a vários anos. Já as águas lóticas, ou seja, os ribeirões, rios, etc., apresentam-se em um contínuo processo de
renovação e movimento à jusante. Os aquíferos armazenam,
de longe, a maior parte das águas doces, depois das geleiras.
Ambos os compartimentos, aquíferos e geleiras, têm tempos de
residência extremamente longos indo de milhares e a milhões
de anos (WETZEL, 2001).
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Saiba mais:
A palavra ecologia deriva da
palavra grega oikos, que significa
“casa” ou “lugar onde se vive”.
Em sentido literal, a ecologia é
o estudo dos organismos “em
sua casa”. A ecologia define-se
usualmente como o estudo das
relações dos organismos ou
grupos de organismos com o seu
ambiente, ou ciência das interrelações que ligam os organismos
vivos ao seu ambiente. Uma
vez que a ecologia se ocupa
especialmente da biologia de
grupos de organismos e de
processos funcionais na terra, no
mar e na água doce, está mais de
harmonia com a moderna acepção
definir a ecologia como o estudo
da estrutura e do funcionalmente
da natureza, considerando que
a humanidade é uma parte
dela (ODUM, 2004, p.04).
Cadeia alimentar é a transferência
da energia alimentar, desde a fonte
nas plantas, através de uma série
de organismos com a repetição
dos fenômenos de comer e ser
comido. A cada transferência,
uma larga proporção de 80 a 90
por cento da energia é perdida
em forma de calor. Portanto, o
número de passos ou elos em uma
sequência é limitado, usualmente a
quatro ou cinco. Quanto mais curta
for a cadeia maior será a energia
disponível (ODUM, 2004, p.96).
Os ciclos biogeoquímicos são vias
mais ou menos circulares, onde
os elementos químicos, incluindo
todos os elementos essenciais
das células, tendem a circular na
biosfera, por vias características,
do ambiente para os organismos
e destes novamente para o
ambiente (ODUM, 2004, p. 133)
Um exemplo é o ciclo da água!

Os rios armazenam apenas 1,6% de toda água doce superficial existente na biosfera,
(PINTO-COELHO; HAVENS, 2015). Entretanto, isso não significa que os rios não tenham uma
importância ecológica crucial. Por terem um tempo de residência muito curto, os rios são
verdadeiros condutores da vida e permitem um intenso intercâmbio entre os diferentes ecossistemas do entorno. Eles fertilizam as planícies alagáveis e, ainda, imensas regiões costeiras,
os estuários. Eles drenam grandes espaços nos continentes e permitem que essas áreas
possam produzir alimentos para o homem. Podemos afirmar que não existiria a civilização tal
como conhecemos hoje se não fossem os grandes rios que renovam a vida nos continentes e
fecham o ciclo das águas na biosfera. Nesta unidade estudaremos os ecossistemas fluviais
(PINTO-COELHO; HAVENS, 2015).
Ecossistemas fluviais são os regatos, riachos, ribeirões e rios, ou seja, são locais onde existe água doce em movimento (WETZEL, 2001). Devido ao movimento das águas dos rios,
é comum existir grande quantidade de partículas em suspensão. Nesses ecossistemas, é
possível encontrar pequenos animais, bactérias, protozoários, centenas ou milhares de espécies de invertebrados (crustáceos, insetos, moluscos, etc.) e também vertebrados (peixes,
anfíbios, aves e mamíferos). Os rios brasileiros abrigam uma fauna exuberante de peixes,
aves, e mamíferos, alguns dos quais fortemente ameaçados de extinção, como o peixe-boi
(BIODIVERSITAS, 1994).
Os rios são importantes não só pelo que representam como unidades da paisagem e da
biosfera, mas também pela quantidade de água que carregam no somatório do tempo. Eles
transportam sedimentos, nutrientes e, principalmente, carbono, seja na forma orgânica (proteínas, carboidratos e lipídeos), seja na forma inorgânica (carbonatos). Esse transporte favorece a
vida dos oceanos, uma vez que mantém a fertilidade da plataforma continental e dos oceanos
(PINTO-COELHO; HAVENS, 2015).
Os rios também têm outra característica bastante importante, que é modelar os ecossistemas terrestres ao seu entorno. Esta modelagem de acordo com Vannote e outros (1980),
Junk e outros (2000) e Wetzel (2001) está relacionada com três grandes dimensões de um
rio que são:
Longitudinal: dimensão que vai da nascente à foz.
Transversal ou Lateral: dimensão que conecta o rio aos ecossistemas do entorno.
Vertical: dimensão que une o rio às características geológicas, pedológicas e geomorfológicas
do substrato.
Considerando os autores supracitados, a seguir serão descritas as características de cada
dimensão.
Quando o corpo d’água de um rio sofre uma série de mudanças desde a nascente até a foz,
podemos dizer que está na dimensão longitudinal. As características físicas e biológicas de
um rio são bastante diferentes ao longo do curso d’água. Por exemplo, as características na
nascente diferem completamente do meio do rio, que por sua vez são distintas da foz. Por esse
motivo, é muito complicado conservar apenas um determinado trecho de um rio.
A Figura 2 mostra um esquema que ilustra a dimensão longitudinal de um rio. Essa figura
foi adaptada de um trabalho clássico em Ecologia/Limnologia, publicado por Vannote et al.
(1980). Esses autores propuseram a teoria “river continum concept”, segundo a qual as comunidades biológicas e o meio físico vão mudando gradualmente ao longo de um rio, quando se
vai das nascentes até a sua foz.
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Nas nascentes, as águas são mais cristalinas e bem oxigenadas. Nesse ambiente, a influência dos ecossistemas terrestres
é mais intensa e a grande maioria dos organismos que vivem
nessas águas coletam alimentos produzidos pelos ecossistemas terrestres do entorno. A medida que o rio vai se alargando
e descendo pelas encostas, os teores de sólidos aumentam e os
organismos se adaptam a esse novo ambiente. Próximo a sua
foz, já se fazem notar as influências exercidas pelos oceanos. O
teor de sais aumenta e muitos organismos marinhos buscam
nessas águas refúgio para se alimentar ou se reproduzir.
Figura 2: Exemplo de dimensão longitudinal do rio.

Fonte: Pinto-Coelho e Havens, 2015.

A dimensão transversal ou lateral de um rio se relaciona
com as variadas interfaces estruturais e dinâmicas com os
ecossistemas do entorno. E, nesse aspecto, as cheias são
fundamentais, uma vez que renovam o rio e os ecossistemas laterais. Quando saem de sua margem principal, os rios
transportam sedimentos, nutrientes e vida, como demonstra a
Figura 3. Muitos peixes e diversos organismos aproveitam-se
da ocasião para se reproduzir. O conceito da dimensão transversal de um rio foi estabelecido pelo limnólogo W.J. Junk que
estudou, durante décadas, as várzeas inundáveis dos rios da
Amazônia (JUNK et al. 2000).
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Saiba mais:
River continuum concept:
Continuo fluvial

Figura 3: Exemplo da dimensão transversal ou lateral do rio.

Fonte: Pinto-Coelho e Havens, 2015.

A noção da dimensão lateral é muito importante em gestão de recursos hídricos. A grande
maioria das cidades brasileiras cresceu sem observar esse conceito. Assim, muitas avenidas e
mesmo bairros inteiros foram construídos ao longo das planícies de inundação, áreas, como o
próprio nome indica, que sofrem inundações periódicas. O flagelo das enchentes que se repete
todos os anos, em diversas cidades brasileiras, teria sido evitado se os gestores públicos tivessem observado esse conceito tão elementar e importante em ecologia.
A dimensão vertical de um rio, refere-se à estratificação vertical observada na coluna de água
na calha central de um rio (WETZEL, 2001). Essa dimensão é caracterizada por uma estratificação física (ex: temperatura), química (ex: oxigênio dissolvido) e biológica com diferentes
organismos ocupando diferentes camadas na coluna de água como demonstrado na Figura 4.
Figura 4: Dimensão vertical (exemplo: estratificação térmica) observada na calha central de um rio.

Dimensão Vertical
Temperatura
20
25

Fonte: Consominas, 2016.

Os peixes, por exemplo, usam as águas mais profundas dos rios para passar a maior parte do
tempo (KALIKHMAN; YUDANOV,2006). Essas águas mais profundas são mais frias e os peixes
ao habitarem as águas mais frias gastam menos energia em seu metabolismo basal e portanto
podem viver mais e melhor. O barramento dos rios, levando a formação de grandes reservatórios, muda completamente o regime térmico dos rios afetados. As águas que eram correntes
(lóticas) e mais frias passam, agora, ao estado de águas lênticas, paradas, que são muito mais
quentes. Essa mudança tem causado, por si só, o desaparecimento de muitas espécies, típicas
dos rios, nos reservatórios brasileiros.
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Uma das funções mais importantes dos rios é o transporte de materiais (WETZEL, 2001). Essa é
uma função ecológica fundamental, pois mostra a importância dos rios nos ciclos biogeoquímicos.
Através desse transporte, os estuários são continuamente fertilizados, um efeito que estende-se a
uma ampla faixa (dezenas de quilômetros) na plataforma continental. Sem os rios, os mares seriam
muito menos produtivos e a população sofreria com a escassez de alimentos (ODUM, 1985).
Durante as cheias, muitas plantas produzem frutos que irão servir de alimento para os peixes,
além de serem transportadas pelo rio à jusante e garantirem a dispersão dos seus indivíduos.
Pode-se então considerar as cheias como um fenômeno benéfico tanto para os homens, na agricultura de várzeas alagáveis, quanto para várias espécies de animais, que aproveitam o momento
para se proliferar.
Isso mostra não somente o impacto que o homem causa no ciclo biogeoquímico do carbono mas
ilustra também o efeito “diluidor” dos rios que levam uma parte considerável de carbono de volta
aos oceanos. Certamente, o “efeito estufa”, ou seja, o gradual aumento de CO2 na atmosfera, seria
muito mais potente se os rios não transportassem todo esse carbono para os oceanos.

2.1 A Bacia do Rio Paraíba do Sul
O Rio Paraíba do Sul corta uma área de grande importância socioeconômica, em uma das regiões
mais populosas e desenvolvidas do país. Um dos principais usos das suas águas é o fornecimento
de água para abastecimento humano, sobretudo para as regiões metropolitanas situadas ao
longo de sua bacia.
O Bioma presente na região da bacia do Rio Paraíba do Sul é a Mata Atlântica (ARRUDA, 2001).
Esse bioma vem sofrendo diversos problemas ambientais, os quais refletem no desenvolvimento
da região. Problemas como o desmatamento e o lançamento de esgotos nos rios, causados,
sobretudo pela urbanização e industrialização, tem levado à diminuição de espécies vegetais e
animais, além da poluição dos rios e da escassez hídrica que a região tem apresentado.
Essa fragmentação da Mata Atlântica têm causado uma série de desequilíbrios muito importantes.
A floresta semidecidual, que ocupava a maior parte da bacia, foi a mais destruída. Da área de
abrangência da floresta ombrófila, existem ainda remanescentes mais expressivos por estarem
localizados nas regiões de relevo mais acidentado das Serras do Mar e Mantiqueira. Esses
remanescentes são representados por fragmentos de mata de diversos tamanhos.

2.2. Panorama histórico
A destruição das florestas aumentou na segunda metade do século XVIII, com a expansão das
lavouras de café do Vale do Paraíba. Apoiada no mesmo tripé colonial (monocultura, latifúndio
e trabalho escravo) que caracterizou o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar na
Baixada Fluminense, a cafeicultura expandiu-se na bacia do Rio Paraíba do Sul, às custas da
destruição das florestas com extensas queimadas e de plantios “morro acima”, resultando em
rápidas perdas de produtividade e início de processos intensos de erosão, assoreamento dos
rios e degradação das terras, que se perpetuaram com a substituição do café pelas pastagens
(FUNDAÇÃO COPPETEC, 2006).
O processo de uso e ocupação do solo da bacia do Rio Paraíba do Sul acabou por transformar uma
paisagem predominantemente florestal em uma não-florestal, dominada por vegetação herbácea.
Embora o maior percentual de florestas esteja no trecho paulista, a parte fluminense da bacia é a
que apresenta a maior área de florestas remanescentes da Mata Atlântica. O trecho de Minas Gerais
é que se encontra mais desmatado e apresenta a maior extensão e o maior percentual de áreas de
campo ou pastagem. Embora tenha a predominância dessas áreas, isso não significa que todas as
áreas estejam sendo efetivamente utilizadas com a pecuária (FUNDAÇÃO COPPETEC, 2006).
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É importante ressaltar que cerca de metade das florestas existentes na bacia do Rio Paraíba
do Sul encontram-se em Unidades de Conservação, como por exemplo o Parque Nacional do
Itatiaia, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Unindo os três estados da bacia destaca-se a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da
Mantiqueira, criada pelo Decreto Federal nº 91.304, de 1985.
O Corredor ecológico da Mantiqueira (Figura 5) é uma iniciativa muito importante para integrar os diversos fragmentos da região de forma a facilitar a sua recolonização por diversas
espécies de mamíferos, aves e outros vertebrados, extintos em muitos desses fragmentos
(HERMAN, 2008). A concretização desse corredor é de importância fundamental para garantir
áreas de recarga de diversos aquíferos que alimentam os tributários da margem esquerda do
Rio Paraíba do Sul.
Figura 5: Localização do Corredor Ecológico da Mantiqueira

Fonte: Herman, 2008.

3. Histórico do uso das águas no Brasil
A gestão de recursos hídricos no Brasil começou em 1934, durante a primeira fase do governo
Getúlio Vargas. Nessa época, foi criado o Código das Águas, a partir do Decreto 24.643, que
previa uma legislação específica para o assunto. Embora tenha sido elaborado durante a
República Velha (1889-1930), essa medida é atribuída ao governo Vargas, uma vez que entrou
em vigor, ainda que de forma parcial, somente após a revolução de 1930.
Em 1939, o interesse sobre a água aumenta consideravelmente, pois passou-se a pensar na
sua importância estratégica para o desenvolvimento nacional. Com isso, foi criado o Conselho
Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), conselho esse ligado diretamente à presidência
da República. A ideia era tomar decisões sobre águas e energia elétrica.
Para se ter ideia, dos 205 artigos do Código das Águas, mais de 60 se referiam especificamente à
normatização para o aproveitamento industrial. Estas foram regulamentadas e aplicadas com o
objetivo de atender à demanda das novas indústrias que estavam se instalando no país naquele
momento. Já as medidas de conservação, proteção e recuperação das águas, que também estavam
previstas no Código, não foram implementadas, exceto alguns princípios, como o do usuário-pagador e do poluidor-pagador, mesmo assim mais tarde e através de outras legislações brasileiras.
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Esse Código acabou por se tornar o marco normativo específico de águas no Brasil. Ao mesmo
tempo, tornou-se também o marco regulatório para o setor de energia elétrica ao proporcionar os
recursos legais para a grande expansão desse setor, o que culminou com a construção de dezenas
de hidrelétricas nas décadas seguintes. Esse período foi marcado também por uma mudança na
política econômica do Brasil, cada vez mais voltada para a industrialização com substituição das
importações pela produção interna.
Para atender a nova demanda, foi necessário aumentar a oferta energética, como por exemplo,
a nova demanda exigida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), criada em 1941, através
de um decreto presidencial. É nessa época que se inicia, por meio do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas (DNOCS), a construção dos maiores reservatórios de água no Nordeste,
região conhecida pela seca. Já o Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) deu
início ao projeto de construção de canais para drenagem da Baixada Campista, com o objetivo de
expandir e consolidar a indústria sucro-alcooleira.
Todo esse processo centralizado foi alterado após a deposição de Getúlio Vargas em 1945 e a
instalação da Constituição de 1946. Parte do poder da União foi transferido para os governos
estaduais, com direito para os estados federados legislarem sobre águas, em caráter supletivo e
complementar. Embora tivessem o poder para legislar sobre o assunto, os Estados não exerceram o direito, uma vez que a utilização da água ainda não envolvia conflitos.
O segundo momento de reforma do Estado ocorreu em 1964, em virtude do regime militar.
À época foi assinado o Decreto Lei-200, em 1967, que possibilitou uma maior eficiência da
chamada Administração Indireta, que passou a atuar em bases empresariais. Do ponto de vista
político-institucional, ocorreu uma forte centralização no governo federal, em detrimento dos
estados federados e municípios. Já em relação à questão econômica, o governo militar apostou na
estratégia de maior integração internacional, preservando a indústria nacional e a modernização
tecnológica nos setores dinâmicos da economia.
A questão das águas acabou sendo tratada e normatizada de maneira isolada, mas sem uma perspectiva prática de gestão integrada, mesmo com o aumento e diversificação das demandas ao
longo dos anos. Cabe ressaltar que o grande crescimento econômico, ocorrido ao final da década
de 70, impulsionou a construção das duas maiores hidrelétricas do Brasil: Itaipu e Tucuruí. Ambas
foram construídas nos anos 80.
O crescimento econômico trouxe consigo um aumento dos usos simultâneos da água tais como,
por exemplo, a navegação, a produção de energia hidroelétrica, as diferentes formas de irrigação,
a piscicultura tradicional em tanques escavados, e mais tarde, a aquicultura intensiva em tanques
redes. Todas essas atividades passaram a competir com o setor energético, o que vem gerando
inúmeros conflitos. Nesse contexto, teve início, no meio acadêmico e técnico, a preocupação
sobre como minimizar esses problemas. A sociedade civil dos países desenvolvidos começou
a se mobilizar preocupada com os aspectos sociais e a qualidade ambiental no mundo. Diante
de tanta pressão, a Organização das Nações Unidas (ONU) organizou em 1972 a Conferência de
Estocolmo, na Suécia, com o intuito de deliberar sobre assuntos ambientais e a participação do
homem nesse processo.
Durante o encontro, os países desenvolvidos acusaram os países emergentes de serem negligentes quanto a políticas ambientais. Com a justificativa de que o aumento nas restrições interferiria
diretamente no plano de desenvolvimento dos países, o Brasil exerceu influência no bloco dos
países emergentes defendendo o ‘desenvolvimento a qualquer custo”. Apesar desse posicionamento brasileiro, o meio ambiente ficou em figura de destaque, ainda mais depois que os
organismos financiadores de empreendimentos, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), passaram a exigir condições ambientais favoráveis para liberação de
recursos.
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Com a abertura política no Brasil, em meados da década de 70, diversos grupos ambientalistas
começaram a aparecer com o objetivo de denunciar as práticas de degradação ambientais.
Muitos desses grupos surgiram como reflexo da Conferência de Estocolmo. Desta forma, as
demandas democráticas canalizaram as reivindicações em direção à construção de um novo
padrão de políticas públicas, que tivessem uma maior participação da população e que fossem
mais transparentes e descentralizadas, para conformar um novo Estado.
Com a promulgação da Constituição de 1988 e das Constituições estaduais, iniciou-se um
período que partia do princípio de que todos os problemas, ou a maioria deles, poderiam
ser resolvidos localmente. Essa abordagem acabou tendo efeitos nocivos para as grandes
metrópoles, sobretudo quando envolviam os três níveis de governo. Questões como transportes públicos, coleta e tratamento de lixo, meio ambiente, saneamento e gestões das bacias
hidrográficas sofreram com perda considerável de qualidade. Confundiu-se o fortalecimento institucional dos municípios com a capacidade dos mesmos de enfrentarem problemas
complexos. Uma ideia que não vingou, tendo em vista que a Federação é falha em vários
aspectos e muitas vezes os governos municipais não têm renda, capital humano ou social e
enfrentam processos burocráticos na resolução de problemas desse tipo.
Já em meados da década de 90, em decorrência desse processo pós-constituinte, ocorre a institucionalização da Política Nacional de Recursos Hídricos através da Lei Federal 9.433/1997. A
proposta foi enviada ao Congresso Nacional em 1991, mas só conseguiu aprovação seis anos
depois. Durante esse intervalo, vários Estados promulgaram suas leis de recursos hídricos,
como, por exemplo, São Paulo (1991), Ceará (1992) e Rio Grande do Sul (1994).
Nesse período, houve um conflito entre Estados e o setor elétrico. Os primeiros precisavam da
sinalização de alternativas para basear suas regulamentações específicas, enquanto o setor
elétrico temia que a nova legislação dificultasse suas perspectivas de crescimento. É com a
Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) que a governabilidade das águas deixa de ser
um monopólio de governos para incorporar entidades da sociedade diretamente envolvidas
ou interessadas nos resultados e na condução desse recurso natural.
Para isso, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) ou seja, a Lei 9.433/97 se baseia nos
seguintes fundamentos (BRASIL, 1997):
I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a
dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades.
Diante desses fundamentos, estabeleceu-se que essa gestão deveria ser colegiada e contar
com ampla participação social, incorporando representantes do poder público, usuários e
sociedade civil. Ficou estabelecido também que o Comitê de Bacia Hidrográfica deveria garantir a fiscalização dessas ações e a implantação dos instrumentos de gestão.
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), também criado pela
Lei 9.433/97, é a estrutura institucional para a gestão descentralizada e compartilhada do uso
da água, do qual fazem parte o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a Agência
Nacional de Águas (ANA), os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH), os órgãos
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gestores federais e estaduais, os Comitês de Bacia e as Agências de Bacia. Sobre a Agência
Nacional das Águas (ANA), ela foi criada em 2000, por meio da Lei 9.984, e é o órgão gestor de
recursos hídricos de domínio da União. A figura 6, procura ilustrar as relações institucionais entre
os diferentes atores na gestão e governança das águas no Brasil.
Figura 6: Esquema hierárquico e relações institucionais entre os diferentes atores na gestão e governança das águas
no Brasil segundo a Lei 9.433 que estabeleceu os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos.

Fonte: Pinto-Coelho, 2010.

Ao observar a figura 6, pode-se concluir que o processo de gestão nas bacias devem seguir uma
série de entendimentos, interesses, capacidades institucionais das burocracias e vontades políticas em diferentes esferas de atuação. Dessa maneira, a gestão de bacias hidrográficas federais é
um caso de política púbica, onde a descentralização precisa ser muito bem conduzida de acordo
com as peculiaridades envolvidas.

4. Conflitos de uso na bacia do Rio
Paraíba do Sul
Embora esteja localizada em uma das regiões mais desenvolvidas do país, pouco se sabe sobre
os inúmeros conflitos pelo uso de suas águas. Para se ter uma ideia, são 184 municípios de três
Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Muitos apresentam acentuadas diferenças
socioeconômicas, o que torna visível a complexidade espacial da bacia, com uma multiplicidade
de problemas relacionados ao uso inadequado dos recursos hídricos.
Para resolver esses problemas, é necessário ter um conhecimento detalhado sobre os conflitos
existentes para organizar uma gestão eficiente dos recursos hídricos. Listamos alguns conflitos
existentes na bacia:
1) A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul tem convivido, desde 2013, com chuvas muito
abaixo da média. Para se ter uma ideia, 2014 foi o ano com a maior a seca já registrada em 84
anos de monitoramento (ANA, 2016). Isso contribuiu para a diminuição gradativa do nível dos
reservatórios e estabeleceu-se uma situação crítica de escassez hídrica na bacia.
Preocupada com a situação e com os usos múltiplos da água, o CEIVAP adotou, ainda em
2014, algumas medidas emergenciais. Todas as medidas foram registradas no Plano de Ações
Complementares para a Gestão da Crise Hídrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul (ANA, 2015).
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Algumas medidas adotadas foram as seguintes:
•

redução da vazão afluente à Santa Cecília de 165 m³/s para 160 m³/s;

•

edição, pela ANA, de resolução autorizando a redução da vazão afluente à Santa Cecília de
165 m³/s para 160 m³/s, com ajuste das defluências dos reservatórios de Jaguari e Paraibuna;

•

as vazões defluentes dos reservatórios de Jaguari e Paraibuna foram divididas em parcelas
proporcionais aos volumes úteis armazenados em cada reservatório;

•

aumento da vazão defluente do reservatório de Jaguari de 10 m³/s para 43 m³/s e redução
da vazão defluente do reservatório de Paraibuna de 80 m³/s para 47 m³/s;

Com a adoção destas medidas e com uma boa média de precipitação em 2015, a bacia do
Rio Paraíba do Sul apresentou ligeira melhora em 2016. De acordo com dados da ANA, em
março de 2016, , o volume útil do Reservatório Equivalente da Bacia do Rio Paraíba do Sul era
1.733hm³, o que equivale a 39,90% do seu volume útil total. Na mesma data do ano passado o
armazenamento era de 13,34% do volume útil (ANA,2016).
Esta questão da crise hídrica deverá ser uma preocupação constante nos próximos anos na bacia
do Rio Paraíba do Sul, o que pode ser caracterizado como o principal conflito no momento.
2) Transposição da bacia – Conflito decorrente de intervenções para transferir grande
quantidade de água do Rio Paraíba do Sul e quase a totalidade do Rio Piraí para o Complexo
Hidrelétrico de Lages - Light. Bom ressaltar que essas intervenções tiveram início na década
de 50, onde as questões ambientais não eram amplamente discutidas, conforme detalhado
no último item. Com o decorrer dos anos, alguns conflitos relacionados ao uso das águas
começaram a ganhar importância devido ao crescimento populacional de centros urbanos e
de grandes inundações nas bacias dos rios Piraí e Paraíba do Sul. O Complexo Hidrelétrico de
Lajes/Paraíba do Sul tem importante papel no desempenho do Sistema Sudeste/Centro-Oeste
de produção de energia elétrica, não pelo total de energia gerada, mas, principalmente, em
face de sua localização, próximo a centro de carga, e das questões de uso múltiplo das águas
numa das regiões mais industrializadas do país. A importância desse sistema está no fato de o
abastecimento de água de aproximadamente 85% da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
(RMRJ) ser totalmente dependente da manutenção desse arranjo, correspondendo a uma
população de mais de 8 milhões de habitantes. Convém esclarecer que, a partir da Estação de
Tratamento de Água do Guandu (ETA Guandu) até a foz na baía de Sepetiba, esse rio recebe a
denominação de Canal de São Francisco, em função das obras de retificação realizadas pelo
Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), no século passado.
3) Conflitos entre usuários dos canais de Campos dos Goytacazes – Com o objetivo de
conduzir as águas acumuladas das chuvas para o oceano, o Departamento Nacional de Obras
e Saneamento (DNOS) construiu um sistema interligado para drenar áreas de baixada. No
entanto, esses canais começaram a ser usados para irrigação das lavouras de cana-de-açúcar
no final da década de 70. Com a extinção do DNOS, em 1990, o controle e manutenção
desses canais ficaram pautados por interesses individuais, o que acaba por gerar conflitos e
compromete a eficiência desse complexo hídrico.
4) Crise do sistema Cantareira – Obra de interligação das represas de Jaguari (Bacia do Rio Paraíba
do Sul) e Atibainha (Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Polêmico projeto de transposição
do Rio Paraíba do Sul que prevê o desvio de parte das águas do Rio Paraíba do Sul para o sistema
Cantareira, em São Paulo. O Rio Paraíba do Sul abastece grande parte do Estado do Rio de Janeiro e
um projeto de transposição poderia afetar este abastecimento. Com a crise hídrica em São Paulo, o
governo paulista pretende realizar a transposição para amenizar a crise de abastecimento de água
na Região Metropolitana de São Paulo. Depois de muitas discussões com os governos de Minas
Gerais e Rio de Janeiro, além do Governo Federal, o projeto finalmente saiu do papel. A ideia é
começar a obra nesse início de 2016, com previsão de término para meados de 2017.
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5) Atividade minerária e usos múltiplos na bacia. Em 2007, a barragem da Mineradora Rio Pomba
Cataguases rompeu depois de uma forte chuva na cidade de Miraí na zona da mata mineira. A
lama com rejeitos de bauxita, seguiu pelo Rio Muriaé e atingiu duas cidades mineiras e quatro
cidades do estado do Rio de Janeiro.
Em fevereiro de 2016 outro rompimento de barragem atingiu diretamente o Rio Paraíba do Sul.
Desta vez, a responsável pelo dano ambiental foi a Mineradora Rolando Comércio de Areia. A
barragem continha rejeitos da extração de areia e se rompeu em Jacareí, no interior de São Paulo.
Algumas cidades enfrentaram problemas na captação da água e a mineradora foi multada pela
Prefeitura de Jacareí.
É notável a degradação ambiental causada pela exploração de areia no Rio Paraíba do Sul
(Figura 7). Essa atividade está associada ao crescimento da construção civil que por sua vez está
associado ao crescimento populacional.
Figura 7: Imagens de satélite Landsat demonstrando a evolução das atividades de extração de areia no leito do Rio
Paraíba do Sul, entre as cidades de Jacareí e Pindamonhagaba (SP) nos anos de 1993 (esquerda) e 2003 (direita).

Fonte: Pinto- Coelho, 2009.

4.1. Principais fontes de degradação
A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul sofre com a deterioração e poluição tanto de origem
doméstica, quanto aquela gerada por milhares de efluentes industriais e de outros usos múltiplos. Dessa forma, o Rio Paraíba do Sul é citado na literatura internacional como sendo um dos
rios mais afetados pela poluição urbana e industrial em todo o mundo.
Os principais usos da água da bacia estão relacionados com o abastecimento doméstico e industrial, diluição de esgotos, irrigação, geração de energia hidrelétrica e, em menor escala, pesca,
aquicultura, recreação, navegação, entre outros.
Devido à expansão demográfica nas últimas décadas, as prefeituras locais e seus serviços autônomos, assim como as empresas estaduais de saneamento, procuraram atender a esse aumento
de demanda com o acréscimo do fornecimento de água. A contrapartida, no entanto, ficou com
relação aos serviços de esgotamento sanitário. A coleta de esgotos e o tratamento dos mesmos
não acompanhou o aumento da captação desses recursos hídricos, o que impactou diretamente
na bacia. A consequência desse baixo índice de tratamento é que os córregos ou cursos d’água
que cortam as áreas urbanas estão com elevado nível de poluição, o que pode ocasionar o surgimento de diversas doenças. Além disso, vários pontos encontraram-se deteriorados e com sinais
de assoreamentos.
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O assoreamento provavelmente teve início com processos de erosão natural nas encostas,
sendo em geral agravados por desmatamentos, cortes, aterros e exposição de solos e também
pela exploração de areia (Figura 12). A consequência imediata dessa atividade é a diminuição
da seção de escoamento, o que acaba por provocar danos inesperados, como certos transbordamentos e enchentes em áreas ribeirinhas.
Além do risco de perda de vidas humanas e de prejuízo material, as inundações podem agravar as condições sanitárias, colocando em risco a saúde pública. A situação pode melhorar se
houver um trabalho constante de limpeza das ruas e bueiros.
A degradação por resíduos sólidos também é outro ponto grave a ser abordado. Geralmente
os resíduos contêm um líquido escuro com alta carga poluidora sobre o meio ambiente,
chamado chorume. Esse chorume é o resíduo proveniente da decomposição do lixo. Ele
contamina o lençol freático, pois possui alta presença de metais pesados e de substâncias
recalcitrantes. E as condições insalubres dos lixões são um problema para a população, pois
podem ocasionar a proliferação de agentes causadores de doenças e o criadouro de insetos.
Além disso, o depósito dos resíduos deve ser feito de maneira correta para evitar que o material seja levado para cursos d’água, através da água da chuva e até mesmo para minimizar o
risco de enchentes nos períodos chuvosos.
Outro ponto crítico e que merece bastante atenção é a indústria pecuária. Ela tem sido ao
longo do tempo um elemento significativo de degradação. Boa parte da terra se encontra
coberta por campos e pastagens bastante deterioradas, em função das reiteradas queimadas
e pelo próprio pisoteio do gado (Figura 8). A agricultura também ocupa uma parte das terras,
porém em menor escala. Essa atividade também contribui para a degradação ambiental, principalmente devido ao uso exagerado de fertilizantes e agrotóxicos.
Figura 8: Voçorocas causadas pelo mau uso do solo em pastagens onde a densidade de bovinos é muito superior a capacidade de suporte dos ecossistemas. O resultado é o aumento dramático dos focos erosivos, causando
o fenômeno das voçorocas, muito comuns na bacia do Rio Paraíba do Sul.

Fonte: Pinto-Coelho, 2008.
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4.2. Escassez e crise hídrica
Não é de hoje que o planeta enfrenta uma crise de abastecimento de água. A água está em eterno processo de reciclagem natural, no que podemos chamar de ciclo da água. Por esse motivo,
ela pode ser considerada um recurso renovável. A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul vem
enfrentando, desde 2014, a maior seca já registrada em sua história, o que ocasionou uma redução drástica nos níveis dos reservatórios existentes na bacia, no ano de 2015.
No Brasil, muitas pessoas se espantam com a crise hídrica, uma vez que possuímos as maiores
reservas de água por unidade territorial do planeta. Mas encontramos algumas peculiaridades, como, por exemplo, a distribuição da água no espaço geográfico brasileiro. Outro ponto a
ser destacado é a questão demográfica. A maior parte da população brasileira não reside nos
pontos onde a água encontra-se disponível de forma mais abundante, como as regiões Sudeste e
Nordeste, onde há uma grande concentração populacional. Nessas regiões costumam ocorrer as
maiores secas e escassez de água do país.
Existem ainda os fatores que limitam o volume de água disponível para os seres humanos. Muitas
pessoas vivem em zonas áridas, e mesmo aquelas que residem em regiões ricas em recursos
hídricos podem passar esporadicamente por secas que afetam os mananciais. A grande diferença
na situação atual, no entanto, é que enfrentamos uma escassez crônica de proporções globais por
causa da atuação humana. O consumo crescente e o desperdício, a contaminação dos mananciais
e as alterações climáticas desequilibram a relação entre a oferta e a demanda de água doce em
boas condições para o uso do ser humano.
Ainda sobre essa ótica, alguns especialistas alertam que, embora a Terra tenha cerca de três
quartos de sua superfície submersas, a parcela de água disponível para a humanidade é muito
pequena em relação ao volume total.

4.2.1. Causas da escassez
Alguns assuntos já foram inicialmente abordados acima, mas serão detalhados neste item. Como
vimos, o problema não é a quantidade de água do planeta, mas o que pode influenciar nessa escassez de água. A crise de escassez hídrica resulta da combinação de três fatores: mudanças no clima, o
crescimento populacional e a consequente expansão da atividade econômica acima da capacidade
de suporte dos ecossistemas e mau gerenciamento dos recursos hídricos (Figura 9).
Figura 9 : Fatores associados a escassez hídrica.

Fonte: Pinto-Coelho, 2015.
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Essas variáveis passam por mudanças rápidas e muitas vezes imprevisíveis. O crescimento
populacional significa que a população mundial precisa produzir cada vez mais energia, além
de produzir mais nos campos e nas fábricas. O desenvolvimento industrial e agropecuário
também são responsáveis por boa tarde da água consumida no Brasil. Estatisticamente, quanto mais rica é uma pessoa, melhor sua alimentação e modo de vida.
Um dos maiores problemas da escassez é o mau gerenciamento dos recursos hídricos. Pela
Constituição Federal de 1.988, cabe aos governos estaduais a missão de gerir e administrar a captação e distribuição de água, embora o Governo Federal também precise atuar
por intermédio do fornecimento de verbas públicas e obras interestaduais. Desta maneira,
alguns governos podem apresentar falhas administrativas que prejudiquem o planejamento
no manejo dos recursos hídricos.

4.2.2 Como resolver essas questões
Como todo ecossistema fluvial natural, o Rio Paraíba do Sul tem uma capacidade de autodepuração de suas águas frente a uma determinada carga poluidora. Entretanto, considerando o
lançamento frequente de efluentes domésticos ou industriais sem qualquer tratamento, essa
capacidade de autodepuração encontra-se, hoje, totalmente comprometida. Os reflexos desse
desequilíbrio ambiental se fazem notar no comprometimento da qualidade da água, sobretudo
no aspecto sanitário e de toxicidade dos efluentes industriais. Exatamente por conta disso é
necessário um eficiente trabalho de gestão dos recursos hídricos, pois além de se preocupar
com o presente, deve-se pensar no futuro e nas formas de preservação.
Além de políticas públicas voltadas à recuperação ecológica do Rio Paraíba do Sul, é necessária a criação de programas educacionais, voltados ao estabelecimento de novos hábitos, usos
e costumes, onde o objetivo geral seja o crescimento econômico, fundamentado no consumo
sustentável da água. A solução para esses problemas pode estar em nós mesmos, mas não
basta apenas conhecer a problemática para ter consciência de algo, é fundamental ter uma
pensamento crítico e ação efetiva.
Para realizar esse trabalho, é importante fazer um levantamento socioeconômico e ambiental
junto aos moradores do local para estabelecer um plano de recuperação e medidas para
combater a poluição . Realizar um diagnóstico ambiental da área de influência, que consiste na
caracterização do meio físico, biótico e antrópico. Por fim, idealizar um plano de recuperação
do nível dos reservatórios da bacia e estabelecer medidas para recuperação de áreas degradadas e que se encontram em processo erosivo.
Não basta simplesmente melhorar os mecanismos de conservação ou recuperação dos recursos hídricos. Igualmente, não é suficiente apenas melhorar os índices de educação formal ou
intensificar as ações de educação popular, ou mesmo tornar mais eficiente a gestão das águas.
É certo que todas essas ações são imprescindíveis, mas é preciso, sobretudo, melhorar a governança das águas em quase todos os países.
Na Figura 10, temos exemplos de dois modelos de gestão para buscar uma solução para
problemas ambientais. Um baseado no uso do enfoque tradicional centrado em soluções
pontuais, não integradas, usando políticas tradicionais e apenas cobrindo as demandas locais
para evitar a mudança de paradigmas (Foco em soluções testadas); e outro com um enfoque
inovador, usando políticas inovadoras e novas soluções com base numa visão mais holística e
integrada de governança ambiental (Foco em novas soluções).
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Figura 10: Busca de mudanças estruturais que resolvam não só problemas ambientais locais, mas que levem a
efeitos mais duradouros e sustentáveis.

PROBLEMAS AMBIENTAIS
Foco em
Soluções Testadas

Foco em
Novas Soluções

POLÍTICAS PÚBLICAS

Políticas Convencionais
Administrando demandas
Tapando buracos e
apagando incêndios...

Políticas Inovadores
e Transformadoras

GESTÃO: MANEJO, CONSERVAÇÃO E MITIGAÇÃO

Gestão Convencional
Foco em alvos especíﬁcos
Sem mudanças de paradigmas

Mudanças estruturais
Gestão ambiental
e Criativa

Fonte: Pinto-Coelho eHavens, 2015.

Outras propostas resultantes desse diagnóstico incluem: procurar implementar leis ambientais
nas esferas municipais e estaduais que garantam a proteção e recuperação da área em estudo e
solicitar às autoridades o cumprimento das soluções. Medidas de recuperação, proteção, revegetação, plano de drenagem urbana local e programa de Educação Ambiental podem ser realizadas
após esse diagnóstico para alcançar o principal objetivo. Finalmente, implementar nas diferentes
municipalidades a noção de uma verdadeira “governança das águas”.

Doenças associadas à falta de saneamento adequado
Já foi abordado no item anterior, a relação da contaminação das águas e a consequente propagação de doenças. Dessa maneira, o tratamento da água e do esgoto é fundamental para a
promoção da saúde.
Segundo a COPASA (2015), vários agentes patogênicos podem estar associados quando as pessoas não têm acesso à água tratada.
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Curiosidade: para saber mais sobre as doenças causadas pela contaminação da água e seus
respectivos sintomas, consulte o quadro complementar.
AGENTE PATOGÊNICO: VIRUS
Hepatite

Dengue,
Febre Chikungunya
Zika, etc.

Vírus da Hepatite

Os sintomas são parecidos com os da gripe
e há também icterícia (coloração amarelada
da pele causada pelo depósito de uma
substância produzida pelo fígado).

Arbovírus

Vírus transmitido pela picada da fêmea do
mosquito Aedes aegypti. As populações desse
mosquito necessitam de água parada para
se proliferar. A falta de coleta de esgotos
e do acesso à água tratada, obrigando a
população a viver perto a valas e ribeirões
que são verdadeiros corredores de esgotos
ou a servir-se em poços, caçambas e todo
tipo de forma de armazenamento de água
inadequada são fatores associados ao
aumento dramático dessas doenças no Brasil.

AGENTE PATOGÊNICO: BACTÉRIAS

Leptospira

Os principais sintomas são febre alta, dor de
cabeça forte, calafrio, dor muscular, vômito,
olhos e pele amarelada, olhos vermelhos,
dor abdominal, diarreia e erupções na
pele. Transmitida pela urina de ratos e
outros animais. Transmitida ao homem
principalmente nas enchentes

Vibrio Cholerae

Essa bactéria que após ser ingerida, se
multiplica rapidamente e instala-se no
intestino, passando a produzir uma toxina
que ataca as células intestinais, provocando
uma grave diarreia. Transmitida geralmente
através da água, alimentos e talheres
contaminados

Febre tifóide

Salmonella typhi

É uma doença grave. Evolui, geralmente,
num período de quatro semanas. O paciente
exibe febre alta, dores de cabeça, mal-estar
geral, falta de apetite, retardamento do
ritmo cardíaco, aumento do volume do baço,
manchas rosadas no tronco, prisão de ventre
ou diarreia e tosse seca. Transmitidas por
alimentos ou água contaminada

Diarreia infecciosa

Várias bactérias

Causada por bactérias adquiridas pela
comida ou água contaminadas.

Lepstospirose

Cólera
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AGENTE PATOGÊNICO: PROTOZOÁRIOS
Amebíase

Giardíase

Entamoebahistolytica

Os sintomas mais comuns costumam ser dor
abdominal, tenesmo (dor ao evacuar), diarreia
aquosa e volumosa, com várias evacuações
por dia, e perda de peso.

Giardia lambia

A transmissão se faz pela ingestão de cistos,
podendo o contágio acontecer pelo convívio
direto com o indivíduo infectado, pela
ingestão de alimentos e água contaminados,
pelo contato com moscas etc.

AGENTE PATOGÊNICO: VERMES

Esquistossomose

Ascaridíase

Oxiuríase

Ancilostomíase
(amarelão)

Schistosoma mansoni

Esse é um verme platelminto, o
esquistossomo. Os hospedeiros
intermediários espécie de moluscos muito
comuns em águas paradas e eutrofizadas
com muitas macrófitas. Os vermes vivem nas
veias do intestino e podem provocar diarreia,
emagrecimento, dores na barriga, que
aumenta muito de volume (barriga-d’água), e
problemas em vários órgãos do corpo.

Ascaris lumbricoides

É conhecida popularmente por lombriga ou
bicha. Esse é um verme que vive no intestino
das pessoas e causa uma doença chamada
ascaridíase. Embora não seja transmitida por
vetores que vivem nas águas, a doença está
muito relacionada com más condições de
saneamento e uso de água não tratada.

Enterobius vermiculares
ou
Oxiures vermiculares

Parasitose causada pelo, também conhecido
por saltão, tuchina ou verme da coceira,
assemelha-se a um pequeno fio de linha.
Embora não seja transmitida por vetores
que vivem nas águas, a doença está
muito relacionada com más condições de
saneamento e uso de água não tratada.

Ancylostoma duodenale
ou
Necatur americanus.

Os parasitos (vermes) produzem ovos que
são eliminados pelas fezes. Em pessoas
que andam descalças, as larvas penetram
rapidamente. Atravessando a pele, caem
no sangue e vão até o coração, pulmões,
brônquios, estômago e intestinos. Embora
não seja transmitida por vetores que vivem
nas águas, a doença está muito relacionada
com más condições de saneamento e uso de
água não tratada.

Além de todas essas doenças, outro problema que traz consequências para o ser humano é a
contaminação das águas por substâncias tóxicas usadas na agricultura e nas indústrias conforme
demonstrado na Figura 11. Os maiores riscos ficam por conta de metais tóxicos e defensivos usados
na agropecuária (praguicidas, fungicidas, herbicidas), além de várias outras substâncias orgânicas
(POP´s) que prejudicam a saúde do ser humano e de outros animais, provocando doenças.
72

Figura 11: Relação entre o compartimento biótico e abiótico em um ecossistema aquático sem poluição urbana
(A) e com influência da poluição urbana (B)

Fonte: Saenz, 2016.

A contaminação por metais pesados é um exemplo disso. Muitos metais, tais como o mercúrio,
chumbo ou cádmio, são substâncias altamente tóxicas à vida dos organismos e, de modo
especial, à vida humana. A maioria dos metais não são metabolizados ou excretados de modo
apropriado pelos organismos e, dessa maneira, vão se acumulando em diferentes partes
do organismo (fígado, rins, músculos etc). A poluição por metais tóxicos é frequentemente
a causa de graves desequilíbrios ecológicos nos rios. O Rio Paraíba do Sul destaca-se na
literatura internacional como sendo um dos rios mais poluídos do mundo com metais tóxicos,
dentre eles o mercúrio, como pode ser observado pelo gráfico da Figura 12.
Figura 12: Contaminação por mercúrio nas formas dissolvida e total em alguns rios do mundo, com destaque
para o Rio Paraíba do Sul.

Fonte: UNEP/ UNESCO, 2009.

Para saber mais sobre o efeito dos metais pesados na saúde humana, acesse o material
complementar, publicado na seção Midiateca da unidade3.
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Praticando
A seguir, segue um artigo sobre conflitos relacionados a Bacia do Rio Paraíba do Sul. Após, haverá algumas
perguntas para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema e interligar com o aprendizado da Unidade 3.
PINHO, Márcio. Obra que liga Cantareira a nova bacia recebe licença e começa em fevereiro.
22/01/2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/01/obra-que-liga-cantareira-nova-bacia-recebe-licenca-e-comeca-em-fevereiro.html>. Acesso em: 02 fev. 2016.
Obra que liga Cantareira a nova bacia recebe licença e começa em fevereiro
As informações são da Sabesp, que obteve licença ambiental para obra.
Interligação com bacia do Paraíba do Sul é principal ‘socorro’ ao sistema.
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) recebeu a licença ambiental para
o início das obras da interligação entre o Sistema Cantareira e a bacia do Rio Paraíba do Sul, que envia
água para o estado do Rio de Janeiro. As obras estão previstas para começar no início de fevereiro. O aviso
de que a licença foi concedida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) foi publicado
nesta sexta-feira (22) em Diário Oficial.
Trata-se da principal intervenção de socorro ao Sistema Cantareira, que abastece 5,3 milhões de pessoas
na Grande São Paulo e saiu do “vermelho” em dezembro após mais de um ano de utilização do volume
morto. O sistema agora (quando?) tem 13,3% de seu volume útil preenchido - se considerado também o
volume morto na capacidade total, o volume atual é de 42,6%.
A interligação será entre a represa do Jaguari, no município de Igaratá, e a de Atibainha, em Nazaré
Paulista, já dentro do Sistema Cantareira.
O investimento é de R$ 555 milhões e o prazo para conclusão das obras está previsto para abril de 2017.
O empreendimento conta com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) por meio de contrato de empréstimo firmado entre a Sabesp e a instituição financeira em
junho de 2015.
Segundo o governo de São Paulo, a interligação vai dobrar a capacidade de reserva do Sistema Cantareira.
Isso porque as cinco represas somadas têm capacidade para 982 milhões de metros cúbicos de água,
enquanto a represa Jaguari, da Bacia do Paraíba do Sul, tem capacidade para 1,2 bilhão de metros cúbicos
de água. “Nós mais do que dobramos a capacidade de reservação e ligamos duas bacias diferentes”, afirmou
o governador de São Paullo, Alckmin, em outubro (de qual ano?), quando assinou a autorização para a obra.
Para conseguir ligar as duas represas, o governo vai fazer uma adutora e um túnel que, juntos, vão ter
quase 19,6 km de extensão.
Para que a interligação fosse possível, foi necessário um acordo mediado pelo Supremo Tribunal Federal
entre os governos de São Paulo, Rio e Minas, os três estados afetados pela obra. Esse acordo também prevê,
quando for necessário, o bombeamento de água no sentido inverso do Sistema Cantareira para a Jaguari. Mas
essa parte da obra, que vai permitir essa via de mão dupla, só deve começar em 2017, após a primeira etapa.
A partir do texto e do conteúdo apresentado na Unidade 3 reflita e responda as questões a seguir:
- Quais conflitos você consegue identificar que surgiram/podem surgir?
- Quais são as áreas envolvidas?
- Quem são as pessoas envolvidas?- Como acontece/aconteceu o desenrolar do processo?
- Quais são/foram os pontos críticos?
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Resumo
A unidade 3 objetiva abordar sobre questões socioambientais da Bacia do Rio Paraíba do Sul.
Para isto, foram apresentados alguns conceitos relacionados aos fatores bióticos ou naturais
que se relacionam com os recursos hídricos.
Um breve panorama histórico serviu para explicar a importância socioeconômica da bacia, que
corta Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Historicamente, um dos principais usos das suas
águas é o fornecimento para abastecimento humano. Além disso, a unidade detalhou alguns
conflitos importantes que aconteceram na bacia pelo uso das águas.
Esses conflitos são explicados pelo fato da bacia contar com 184 municípios, onde muitos
apresentam acentuadas diferenças socioeconômicas. Com isso, torna-se visível a complexidade
espacial da bacia, com uma multiplicidade de problemas relacionados ao uso inadequado dos
recursos hídricos.
Dentre as principais causas de conflitos, podemos citar a produção de energia elétrica, a
atividade minerária e a crise hídrica. Esta última, inclusive, vem gerando inúmeros debates
atualmente. A média anual de precipitações tem ficado abaixo do normal nos últimos anos, o
que acaba por prejudicar o nível dos reservatórios e gerar discussões sobre o aproveitamento
ideal das águas para a produção de energia elétrica.
É necessário realizar uma gestão eficiente para mitigar todos esses problemas. A principal
mudança começa em nós mesmos, portanto, além de idealizar um plano de recuperação do
nível dos reservatórios da bacia e estabelecer medidas para recuperação de áreas degradadas e que se encontram em processo erosivo, é necessário refletir e ver o que podemos fazer
de diferente.
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Unidade 4

Elaborando Projetos
Este capítulo foi construído de forma didática e objetiva para convidar você, Gestor, a aprofundar e ampliar seus conhecimentos em Projetos, desenvolvendo habilidades e competências
através de uma ferramenta poderosa de trabalho para colocar suas ideias em AÇÃO. Vamos lá?

Objetivos
•
•
•
•
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Contextualizar projetos em Educação Ambiental (EA);
Apresentar os elementos que caracterizam um projeto;
Compreender como apresentar as informações em cada parte da organização de um projeto; e
Apresentar a formatação exigida para participação da seleção de projetos pela AGEVAP.

1. Conteúdo dos Projetos
A maioria dos projetos surge de um desejo de mudança da realidade a qual estamos inseridos.
Quando falamos em projetos de Educação Ambiental (EA), geralmente os mesmos surgem
de iniciativas de comunidades ou pessoas que estão incomodadas com alguma situação ou
interessadas na melhoria do local em que vivem.
Os projetos de EA tem como foco ações educativas e objetivos de formação e desenvolvimento
humano e social em relação ao meio ambiente. Assim, a EA unida a ações de gestão ambiental
e mecanismos regulatórios atingem diversas redes, contribuindo na melhoria e manutenção
do meio ambiente. São um bom exemplo de exercício da cidadania, envolvem o setor público,
empresas, pessoas de diferentes classes sociais, profissionais de diversas áreas e, essa união,
ajuda a romper preconceitos, contribuindo para uma maior identificação entre as partes.
O interesse e o envolvimento entre os membros da equipe de proposição e execução do
projeto, alinhada com a realidade e vontade do público-alvo, são fatores fundamentais para
o sucesso de um projeto de educação ambiental. Primeiro, porque os executores precisam
se motivar constantemente, acreditar e estarem envolvidos com a proposta, e segundo, se a
proposta não estiver alinhada com a realidade do público, não haverá identificação e interesse
dos mesmos, consequentemente não haverá efetividade de resultados.
A elaboração de um projeto é composta de várias etapas, cada qual com sua importância
e características particulares, contudo, todas elas interligadas e interdependentes. Para
participar da seleção dos projetos você deverá seguir a estrutura de apresentação a seguir,
respeitando todas as exigências e formatação para que seu projeto possa ser avaliado. No
Quadro 1 apresentamos a estrutura básica dos Projetos que deverão ser elaborados.
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Quadro 1: Descrição da estrutura exigida para elaboração de projetos para
CEIVAP/ AGEVAP.

PROJETO
Estrutura

Elementos
Capa

Pré- textuais

Folha de rosto
Sumário
Apresentação institucional do município
Introdução
Identificação do problema
Justificativa
Objetivos – geral e específicos

Textuais
Pós- textuais

Identificação das partes interessadas: Público alvo, equipe técnica e parcerias
Metodologia, metas e atividades
Avaliação do Projeto Desenvolvido
Estrategias de sustentabilidade
Cronograma físico-financeiro
Planilha Orçamentária

Pós- textuais

Referências Bibliográficas
Anexos – opcional

Fonte: Associação Pró- Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(AGEVAP), 2015a.

1.1Pré-textuais
1.1.1 Capa:
Proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua
identificação. É, portanto, um elemento obrigatório, no qual as informações são transcritas na
seguinte ordem:
a) nome da instituição (prefeitura);
b) nome dos autores (gestores);
c) título;
d) subtítulo, se houver;
e) local (cidade);
f) ano da entrega.
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1.1.2 Título/Folha de rosto:
Título curto, objetivo e que realmente represente a ideia principal do projeto. Caso o projeto
possua um nome fantasia, este deve ser colocado após o título principal. A folha de rosto
contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Ela é obrigatória, devendo figurar
na seguinte ordem:
a) nome do autor: responsável ou responsáveis pela elaboração;
b) título principal do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação;
c) subtítulo: se houver, deve ser evidenciado a sua subordinação ao título principal, precedido
de dois-pontos;
e) natureza (projeto) e objetivo (entrega para edital); nome da instituição a que é submetido
(CEIVAP/ AGEVAP);
f) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado (Resende/RJ);
g) ano de depósito (da entrega).

1.1.3 Sumário:
Enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e
grafia em que a matéria nele se sucede. Elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas
do(s) respectivo(s) número(s) da(s) página(s).

1.2 Textuais
1.2.1 Apresentação do Projeto
1.2.1.1 Apresentação Institucional do Município (Quem somos?)
Nesta etapa, deverão ser apresentadas as informações concisas e diretas do município, assim
como a estrutura organizacional/administrativa da Prefeitura, especialmente das áreas que
estarão ligadas diretamente ao Projeto.
Com um breve relato, se for o caso, dos projetos ambientais já desenvolvidas pelo município,
relacionados com o projeto proposto, citando parcerias já realizadas.
1.2.1.2 Introdução (Em que cenário está inserido o problema?)
A introdução tem por objetivo apresentar o cenário e as informações básicas para a caracterização geral do Projeto, de modo a dar uma ideia sobre a sua abrangência e aspectos gerenciais
básicos. O texto deve ser sucinto, claro e objetivo, contendo informações gerais sobre a área de
atuação do empreendimento proposto (localização, área, dados demográficos do município ou
bairros abrangidos) e contextualizando as questões socioambientais ali existentes, aproximando o leitor da realidade local. Caso o projeto envolva capacitação de professores, atividades
com alunos e/ou produção de material didático, é necessário descrever a quantidade de escolas, alunos e professores da área abrangida.

83

1.2.1.3 Identificação do Problema
É a descrição da realidade, dos problemas ou carências existentes na região, sobre os quais o
empreendimento pretende atuar. Mediante análise de todos os seus aspectos importantes, deve-se
caracterizar, com clareza e objetividade, uma situação que demanda ação, melhoria ou transformação. A palavra “problema” é um termo convencional em elaboração de projetos, que diz respeito ao
foco de atenção ao projeto “problematizado”, isto é, questionado de modo a construir uma visão de
novas realidades.
1.2.1.4 Justificativa (Por que e para que executar o projeto?)
Descrição das razões pelas quais o projeto deve ser realizado e como poderá contribuir para a
solução ou amenização dos problemas identificados. A justificativa deve ser bem fundamentada
com base nos princípios e objetivos da EA e indicar compatibilidade com o Plano de Bacia
Hidrográfica, com ênfase em Recursos Hídricos.
Um projeto de educação ambiental é justificável a partir da contribuição que pode proporcionar
para a solução de problemas ambientais identificados em um determinado local, através do
processo de conscientização pública, da difusão de informações, da sensibilização, da formação
de hábitos, atitudes e comportamentos, individuais e comunitários, com visão sistêmica e buscando assegurar a sustentabilidade regional.
A justificativa deve explicitar a razão do projeto estritamente, com relação à questão abordada e
apresentada na introdução, mas sem perder a perspectiva de que no meio ambiente tudo se liga.
A questão diagnosticada deve ser devidamente fundamentada, bem como a necessidade dela ser
resolvida.
Nesta etapa é fundamental demonstrar conhecimento amplo do problema, de sua interferência
no contexto local e regional, e da base conceitual com que se vai trabalhar. Também é importante
citar dados, referências bibliográficas que reforcem a justificativa. Não se deve esquecer que se
trata da “defesa” do projeto.
1.2.1.5 Objetivos (O que se pretende fazer?)
Os objetivos devem refletir os propósitos do projeto e anteder os resultados esperados ao final
de sua execução. Portanto, sua descrição deve ser clara e realista. Além disso, o objetivo deve ser
passível de ser alcançado por meio das metas e atividades propostas no projeto, sempre mantendo coerência com a justificativa.
Objetivo geral: o objetivo geral demonstra de forma ampla os benefícios a serem alcançados
com a realização do projeto, sendo normalmente genérico e de longo prazo.
Objetivos específicos: são detalhamentos do objetivo geral. Devem ser tangíveis e concretos, bem
delimitados e passíveis de serem verificados. São alcançados por meio das atividades desenvolvidas a médio e curto prazo e devem ter uma clara correspondência com os resultados esperados.
Podem ser alcançados por meio das atividades desenvolvidas durante o projeto e ser entendido
como as consequências dessas atividades. Um projeto de educação ambiental deve compor um
todo harmonioso, de maneira que cada uma de suas partes concorra de forma integrada e sinérgica para o seu sucesso final.
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1.2.1.6 Identificação das Partes Interessadas
As partes interessadas são as pessoas, grupos de pessoas e organizações que estão ativamente
envolvidas no projeto, ou cujos interesses possam ser afetados de forma positiva ou negativa
com o resultado da execução ou conclusão do projeto. Eles podem também exercer influência
sobre o projeto e seus resultados.
Entre os interessados no Projeto estão integrantes da Administração Municipal, a AGEVAP,
o CEIVAP, a população que será beneficiada com as ações, entidades públicas, organizações
não governamentais, entre outras. Além destes, poderão estar relacionadas aos projetos as
empresas, pessoas ou organizações parceiras. O coordenador do projeto deve identificar as
partes interessadas, determinar suas necessidades e então gerenciar, e na medida do possível
influenciar nas necessidades, a fim de assegurar um projeto bem-sucedido.
Desta forma, as partes interessadas deverão ser identificadas de acordo com a classificação
a seguir.
Público-Alvo (Quem são os beneficiários do projeto?)
Descrição do público que será diretamente beneficiado pela proposta. A indicação precisa do
público-alvo facilita o estabelecimento de linguagens e métodos adequados para atingir os
objetivos propostos. Assim, devem-se levar em consideração as características do público envolvido, como, a faixa etária, o grupo social, dentre outros aspectos.
A delimitação do público-alvo deve ser coerente com as metas e resultados almejados, podendo haver, se for o caso, a indicação de beneficiários indiretamente atingidos pelo projeto.
Equipe Técnica
O município deverá definir no projeto se possui ou vai contratar corpo técnico com qualificação compatível com o projeto a ser executado. Se for contratar, o mesmo deverá manter um
gestor para o projeto durante toda a sua execução.
Parcerias Envolvidas
Parceiro é toda pessoa física ou jurídica, que por meio de termo de parceria, colabora para o
desenvolvimento do projeto, agregando valor ao mesmo, mediante o fornecimento ou disponibilização de recursos financeiros, humanos, materiais, instalações e/ou serviços.
O detalhamento do papel dos parceiros, caso sejam necessários para o Projeto, é imprescindível e deve constar tanto no Termo de Referência, como no instrumento de formalização da
parceria.
O Termo de Parceria, Convênio ou Colaboração celebrado deve ser apresentado no momento
da proposição do projeto.
As partes interessadas identificadas poderão ser compiladas em um quadro, que deverá conter
ainda os interesses específicos e expectativas de cada um. A seguir, no quadro 2, apresentamos
exemplo de Quadro de Partes Interessadas do Projeto.
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Quadro 2: Exemplo de Quadro de Partes Interessadas do Projeto.

Partes Interessadas

Patrocinadores
executivos (AGEVAP/
CEIVAP)

Participantes

Nomes

Público- alvo

Todos os envolvidos
diretamente com
o projeto (nomes
poderão ser listados)

Equipe do projeto

Pessoal designado
direta ou
indiretamente para
trabalhar no projeto
(nomes poderão ser
listados)

Interesses

Expectativas

- Designação e uso
adequado dos recursos
- Progresso do projeto
- Melhorias
socioambientais no
munícipio

- Projeto seja bem
planejado
- Andamento do projeto
conforme planejado
- Problemas sejam
levantados rapidamente
- Políticas sejam seguidas

- Melhorias
socioambientais para o
munícipio
- Efetividade no
cumprimento das
propostas do projeto

- Direcionamento e
delegação clara de
tarefas
- Gerenciamento de
qualidade consistente

- Receber treinamento ou
as atividades propostas
- Ampliar os
conhecimentos
- Possibilidade das ações
realmente trazerem
melhorias para o
munícipio

- Participar da revisão e
feedbak dos entregáveis
- Receber delegação pela
qualidade

Fonte: Consominas, 2016.

1.2.1.7 Interface com Projetos Existentes
Neste tópico, deverão ser apresentadas outras iniciativas e projetos ambientais, já desenvolvidos
pelo município, que possam estar relacionados com o projeto proposto. Caso o presente Projeto
tenha interface ou complemente outras iniciativas em andamento ou já concluídas, é necessário
que estas sejam descritas de forma sucinta e objetiva.
1.2.1.8 Premissas
Premissas são fatores ou condições que, para fins de planejamento, são considerados verdadeiros,
reais ou certos, sem prova ou demonstração, pela equipe que elabora o Projeto. As premissas
afetam todos os aspectos do planejamento do projeto e fazem parte da elaboração progressiva
do projeto. As premissas deverão ser identificadas e descritas.
Como premissa inicial, o Projeto a ser desenvolvido deverá relacionar a temática de Educação
Ambiental com Recursos Hídricos, condição essencial para a implementação do mesmo no
município.
As premissas são eventos e/ou condições que podem afetar o projeto ao longo de sua execução. Assim, as premissas devem ser descritas em tempo verbal futuro. Para ilustrar este item,
apresentamos a seguir exemplo de premissas relacionadas a um projeto de educação ambiental em uma escola:
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•
•

As etapas do projeto serão realizadas dentro do prazo máximo definido após assinatura do
contrato; e
Todos as ações propostas serão realizadas com excelência e visando melhorias no
munícipio.

1.2.1.9 Restrições
As restrições são fatores que limitarão as opções da Equipe para o Projeto. Tais fatores podem
ser de origem interna ou externa ao projeto, e poderão afetar o desempenho do projeto ou de
um processo. Por exemplo, uma restrição do cronograma seria qualquer limitação ou condição
colocada que afeta o momento em que uma atividade do cronograma pode ser agendada.
Geralmente está na forma de datas impostas.
Uma restrição de custos seria qualquer limitação ou condição colocada em relação ao orçamento do projeto, como fundos disponíveis ao longo do tempo. Uma restrição de recursos do
projeto seria qualquer limitação ou condição colocada em relação à utilização de recursos,
como quais habilidades ou disciplinas do recurso estão disponíveis e a quantidade disponível
de um determinado recurso durante um prazo especificado.
Assim como as premissas, as restrições são eventos e/ou condições que podem afetar o projeto
ao longo de sua execução. Desta forma, as restrições também devem ser descritas em tempo
verbal futuro. Para ilustrar este item, apresentamos a seguir exemplo de restrições relacionadas a um projeto de educação ambiental em uma escola:
•

A execução das atividades deverá ser realizada ser realizadas no prazo previamente definido, para que a primeira medição dos serviços seja aprovada pela AGEVAP/ CEIVAP; e

•

As atividades somente serão iniciadas após reunião de alinhamento com a equipe da direção da escola e definição de cronograma executivo;

ATENÇÃO
Os itens 1.2.1.7, 1.2.1.8 e 1.2.1.9 não são exigidos pelo edital da AGEVAP, porém são
informações que podem enriquecer seu projeto!
1.2.1.10 Metodologia (Como fazer?)
Nesta etapa, deverão ser descritos os métodos e as atividades necessárias para alcançar os
objetivos do Projeto. As atividades deverão ser detalhadas para que haja máxima clareza de
como o município pretende executar o projeto. Deverão ser indicados também os referenciais
teóricos (ideias e conceitos considerados importantes, que contribuem para nortear a prática
do projeto).
São exemplos de método de trabalho: oficinas, recursos audiovisuais, debates, palestras,
encontros e seminários, estudo do meio, atividades lúdicas (teatro, jogos), dinâmicas de
grupo, artes plásticas, atividades práticas, entre outros. Caso o projeto envolva capacitação
de professores, atividades com alunos e/ou produção de material didático, é necessário
descrever a quantidade de escolas, alunos e professores da área abrangida.
As etapas e atividades deverão ser descritos de forma lógica e sequencial, contendo as técnicas, instrumentos e recursos que serão utilizados, incluindo a razão da escolha de determinada
técnica e a forma como ela será empregada.
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1.2.1.11 Metas e Atividades
As metas envolvem as ações e as atividades necessárias para alcançar certo objetivo específico.
Devem ser claras, exequíveis e mensuráveis em determinado período de tempo.
Considerando cada objetivo específico do projeto, descreva as respectivas metas e atividades
previstas, como disposto a seguir.
Objetivo específico 1:
Meta 1:
Atividade 1:
Responsáveis: (indique os profissionais que estarão envolvidos e a previsão de horas de trabalho
necessárias para execução desta atividade).
Período de execução: (indique em que mês/meses a atividade será realizada. Exemplo: meses 1 e
2).
Descrição: (apresente todas as informações fundamentais de cada atividade e dos produtos
previstos).
Recursos necessários: (indique e justifique os equipamentos e materiais necessários para a realização da atividade). Os elementos dispostos neste item devem estar previstos na Planilha de
Orçamento. Caso solicite recursos para financiar refeições, apresente neste item a memória de
cálculo, justificando-os.
Meios de verificação: (indique as formas que serão utilizadas para comprovar a realização das
atividades. Exemplos: material produzido, relatórios, pesquisa por amostragem, relatórios fotográficos, atas de reuniões, questionários, lista de presença, instrumentos jurídicos, notícias da mídia,
entre outros).
Cada objetivo específico pode ter mais de uma meta, da mesma forma que cada meta pode ter
mais de uma atividade.
Exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas:
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•

Oficinas: são entendidas como forma de produção coletiva de conhecimento, com base no
princípio de que todos têm a aprender e a ensinar de maneira diferenciada. Uma oficina tem
três momentos: um trabalho de preparação, partindo da prática social dos participantes; a
realização de um evento específico para o trabalho coletivo; e a volta da prática social com os
novos dados recolhidos.

•

Audiovisuais – filmes, slides, transparências: técnicas que permitem observar, indiretamente,
situações ocorridas em lugares e momentos diferentes. A utilização dessas técnicas complementa o conteúdo que está sendo desenvolvido.

•

Debates: técnica que pretende desenvolver a habilidade mental dos participantes, fortalecendo o espírito de combatividade e autoconfiança, desenvolver a argumentação lógica e
a capacitar os participantes para a observação do adversário, anotando os seus pontos de
vista para fazer a contra-argumentação. É adotada em temas polêmicos que geram blocos de
posições diferentes.

•

Artes plásticas, desenhos, colagem, pintura e outros: possibilitam aos participantes a fixação
dos conhecimentos adquiridos, desenvolvendo a imaginação, sensibilidade e criatividade, e a
capacidade de observação.

•

Estudo do meio: proporcionar as condições para o conhecimento dos conjuntos mais significativos da natureza e da comunidade. Possibilita ver, ouvir, tatear, cheirar, sentir, perceber
o ambiente, e oferece meios para que se possa pensar sobre o que a percepção sensitiva

informou, e refletir sobre a contribuição de cada um ao meio do qual somos participantes e
não meros espectadores.
•

Dinâmica de grupo: técnica que estimula a interiorização e leva ao autoconhecimento.

•

Jogos e brincadeiras: técnica que pretende favorecer aprendizagem de modo informal e
desenvolver a sociabilidade e a articulação com os vários membros do grupo.

•

Educomunicação: tem como objetivo proporcionar meios interativos e democráticos para
que a sociedade possa produzir conteúdos e disseminar conhecimentos, através da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade. Uso de recursos como rádio, jornais,
fanzines, vídeos e outros.

1.2.1.12 Avaliação do projeto desenvolvido (Monitoramento e Controle)
O Coordenador dos trabalhos deverá ser o responsável pela obtenção de informações junto à
equipe sobre o desempenho e andamento do projeto, incluindo o monitoramento do escopo,
cronograma, custos, recursos, qualidade e riscos.
Os resultados das atividades deverão ser avaliados junto aos envolvidos, como equipe do
projeto, beneficiários, parceiros, entre outros, por meio de ferramentas de gerenciamento das
partes interessadas. Deverão ser estabelecidos meios de comunicação e feedback que permitam ao Coordenador a obtenção de informações que sinalizem o cumprimento dos objetivos
pretendidos.
O diagnóstico pode ser feito no início do projeto, para registrar a situação tal como se
encontra antes da implementação das ações/atividades. Na conclusão, no final do projeto,
deve identificar os avanços conseguidos, bem como indicar pistas para novos projetos.
Para que uma avaliação seja proveitosa, ela não deve apenas demonstrar os aspectos positivos, mas revelar, sobretudo, as suas dificuldades e fracassos, para servirem como lição e, assim,
poder contribuir para que outros projetos não incidam nos mesmos erros e dificuldades.
Além disso, outros aspectos gerenciais relativos ao desempenho do Projeto deverão ser monitorados e controlados, entre eles:
•

Verificação e controle do escopo: o aceite das entregas do projeto e o controle das possíveis mudanças no escopo do projeto deverão ser devidamente registrados. Quando as
necessidades de mudanças no curso da elaboração dos Projetos forem identificadas, seus
impactos (custo, prazo, qualidade) deverão ser relacionados e avaliados para posterior
tomada de decisão junto à Supervisão da AGEVAP;

•

Controle do cronograma: para o acompanhamento dos prazos de execução das atividades,
deverão ser estabelecidos procedimentos de avaliação periódica do cronograma. Poderão ser
adotadas reuniões formais de avaliação, quando será observado o progresso das ações até a
data da sua realização em comparação ao previsto;

•

Controle de custo: o controle dos custos das atividades aplicadas para a realização do
Projeto é item fundamental para a avaliação do seu desempenho. Deverão ser estabelecidos critérios para o controle dos custos ao longo da execução das atividades. Contudo,
no decorrer da execução dos serviços, podem ser necessárias alterações ou ajustes nas
quantidades das atividades e dos itens previstos na planilha contratual, em função das
necessidades encontradas durante a execução das ações. Assim, o Coordenador do Projeto
deverá monitorar a execução de cada atividade e, se necessário, poderá propor alterações em itens de serviços com a antecipação necessária às tomadas de decisão. Para isso,
os impactos financeiros de tais alterações serão mensurados e registrados. Como não é
previsto novos aportes de recursos externos para o Projeto, o Coordenador deverá indicar
outra fonte de recurso para complementar o trabalho.
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•

Controle de qualidade: a qualidade dos produtos e serviços previstos no Projeto deverá ser
cuidadosamente especificada, especialmente nos casos em que forem adquiridos externamente. Os produtos a serem entregues deverão ser devidamente inspecionados em seu
recebimento pela coordenação do Projeto, de forma a verificar se estão de acordo com os
padrões de qualidade esperados;

•

Relatório de desempenho: deverão ser emitidos relatórios de acompanhamento das atividades, contendo as informações sobre o desempenho do projeto. Nestes relatórios serão
registrados, além de informações gerais sobre o contrato, as atividades executadas no mês,
a previsão para o próximo período, as causas de eventuais atrasos e as recomendações para
recuperação dos prazos; os problemas enfrentados e os previsíveis, o desempenho das equipes, os dados financeiros, registro fotográfico das atividades e outras informações pertinentes;

•

Monitoramento e controle de riscos: a Equipe Técnica do Projeto deverá identificar, avaliar e
monitorar os riscos do trabalho, promovendo e trabalhando em planos de resposta a estes
riscos, durante toda a existência do projeto. Deve ser feito durante o desenvolvimento do
projeto, para se verificar o cumprimento das etapas intermediárias e realizar possíveis correções de rota, se necessário.

1.2.1.13 Planilha Orçamentária
O orçamento do Projeto deverá ser apresentado em forma de planilha, detalhando os custos/
despesas de cada item necessário, agrupando-os por atividade. Para cada item, deverá ser descrita a unidade, a quantidade, valores (unitário e total).
Conforme o escopo do Projeto a ser elaborado, as planilhas deverão conter horas de profissionais,
materiais a serem aplicados, serviços de terceiros, serviços para a execução de obras, entre outros.
A seguir, são apresentados de forma sucinta os principais itens que devem compor as planilhas
orçamentárias.
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•

Pessoal/ Equipe Técnica: inicialmente, deverão ser identificados os profissionais que serão
necessários para a execução do Projeto, por exemplo Pedagogo, Engeheiro Ambiental,
Engenheiro Civil, Arquiteto, Biólgo, Geógrafo, Técnico em Meio Ambiente, Desenhista Cadista,
etc. É importante que tais profissionais sejam então listados para cada item do Projeto e, em
seguida, devem ser quantificadas as horas necessárias destes profissionais para a execução
destes itens. Sugere-se também que, a depender do Projeto, seja incluído um Profissional
Coordenador do Projeto, cuja formação técnica deverá ser devidamente especificada.

•

Materiais e Equipamentos: assim como devem ser identificados os profissionais, é necessário
que sejam listados os materiais e serviços necessários para para a realização ou etapas dos
projetos. Incluem-se nestes materiais e serviços: locação de veículo, plotagens de projetos,
impressão de relatórios, entre outros. Para todos os materiais e serviços, após a sua devida identificação e alocação em cada etapa do Projeto, deverão ser quantificadas as suas
quantidades, observando o pleno atendimento ao longo de todo o projeto. As unidades de
medida poderão ser ou por mês, por dia, por Relatório, entre outras, a depender do item que
irá compor a etapa do Projeto.

•

Projetos e Serviços de Engenharia: caso o Projeto a ser elaborado demande a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura e execução de obras, é importante que estas duas etapas sejam
distintas, inclusive para efeito de contratação. Nestes casos, sabe-se que o orçamento das obras
somente poderá ser elaborado após a elaboração dos projetos básicos. Contudo, para efeito de
estimativa do valor global do Projeto, é importante que sejam apresentados os custos estimados
das obras, com apoio de profissional experiente na área. Para a elaboração de projetos de engenharia, devem ser listados os profissionais necessários e habilitados para cada tipo de projeto, por

exemplo, Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, entre outros. Além destes, a elaboração de projetos também demanda a presença de Desenhista/Cadista e também, a depender
do escopo, a realização de estudos preliminares, como sondangens do terreno, levantamentos
planialtimétricos cadastrais, entre outros. É importante também que nas planilhas constem
itens referentes a plotagens dos projetos.
Após a identificação e listagem de Profissionais, Materiais e Serviços ou Projetos Serviços de
Engenharia, devidamente quantificados, deverão ser inseridos os valores unitários de cada
item para o cálculo do total da etapa e do custo total do Projeto. Para a obtenção dos custos
unitários, sugere-se que, sempre que possível, sejam utilizadas tabelas de referência, disponíveis em vários órgãos públicos e de relevância e importância reconhecidas pelos órgãos de
controle (Tribunal de Contas da União e dos Estados, etc). A mais conhecida delas é a Tabela
SINAPI.
Os custos unitários de cada um dos itens utilizados para elaboração dos Projetos deverão
sempre indicar a fonte de consulta/referência. Estas referências poderão ser, entre outras, as
tabelas descritas a seguir:
• SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil.
• DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
• EMOP: Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro.
• SETOP: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais.
• Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo.
A Planilha SINAPI é uma referência bastante utilizada para obras e serviços de engenharia e
também quando há itens de Pessoal, como Engenheiros, Arquiteto e outros profissionais de
Nível Técnico, principalmente quando os recursos a serem aplicados no empreendimento são
originados do Governo Federal. A planilha SINAPI pode ser obtida no site da Caixa Econômica
Federal e possui uma tabela para cada estado. Para a elaboração de orçamentos utilizando
esta referência, deve-se buscar a planilha mais atual, visto que ela é revisada mensalmente.
Para o Pessoal, o SINAPI adota valores em horas. Para mais informações sobre como utilizar
estas Tabelas, assim como cálculo do valor mensal de Pessoal, incluindo encargos sociais,
sugerimos consulta ao documento MANUAL DE METODOLOGIAS E CONCEITOS do SINAPI,
também disponível no site da Caixa Econômica Federal.
Deve ser observado que, aos valores das planilhas de referência, deve ser acrescentado o BDI
– Bonificações e Despesas Indiretas, calculado conforme Acórdão 2622/2013 do Tribunal de
Contas da União – TCU, também disponível no Manual do SINAPI.
Quando o item do orçamento não constar em planilhas de referência, deverão ser apresentadas as Composições de Preços Unitários (CPU) ou cotações de mercado. Nestas composições,
caso haja aquisição de materiais, devem ser realizadas, no mínimo, 3 cotações de mercado,
registrando-se na planilha de composição de preços o nome do fornecedor, CNPJ, nome e telefone de contato. Recomenda-se que estas cotações/propostas/orçamentos sejam formalizadas
e arquivadas, como parte dos documentos referentes ao orçamento do projeto.
Para os projetos hierarquizados deverão ser consideradas as planilhas de orçamento por produto,
ou seja, o repasse mediante entrega do produto. Destaca-se que não haverá remuneração para
horas de trabalho na execução do projeto, para funcionários ligados à Prefeitura Municipal.
Apresentamos a seguir, nos Quadros 3 e 4, exemplos de planilhas de custos da AGEVAP que
serão adotadas como referência para a elaboração dos projetos.
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Quadro 03: Modelo de Planilha Custo por Produto.

Fonte:Adaptado de AGEVAP, 2015b.

Quadro 4: Modelo de Planilha Descrição das Etapas e Produtos.

Fonte: Adaptado de AGEVAP, 2015b.
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1.2.1.14 Cronograma Físico-Financeiro
Deve ser elaborado um cronograma físico-financeiro, conforme descrito no Quadro 5, que
corresponda às atividades previstas no projeto. Cada atividade deve estar relacionada com o
seu período de execução e aos recursos necessários para a sua realização.
Quadro 05: Modelo de Cronograma Físico-Financeiro
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1.2.1.15 - Atividades de encerramento e estratégias de sustentabilidade
Os processos de encerramento estão voltados para a verificação, se as atividades do projeto
foram completadas e se as partes interessadas ficaram satisfeitas com o resultado e a atualização dos registros, para que reflitam o desempenho final do Projeto. O objetivo é realizar o
encerramento de forma organizada e documentar os resultados e o conhecimento obtido pelos
envolvidos durante a execução dos serviços.
Os procedimentos para o encerramento das atividades deverão ser estabelecidos pela Equipe
do Projeto de forma clara e objetiva, incluindo o encerramento de contratos de fornecimento
de materiais e serviços, se houver, procedimentos de arquivamento de comunicações, dentre
outros.
Além disso, deverão ser documentadas as Lições Aprendidas, onde são registradas as causas do
sucesso, dos desvios e o motivo pelas quais determinadas escolhas foram feitas. O objetivo principal é criar uma base de dados que deve formar o conjunto de informações históricas e apoiar
iniciativas de gestão do conhecimento da organização para futuros projetos ou, até mesmo, para
a continuidade do projeto. Neste caso, para transformar o projeto em um programa, após o encerramento do financiamento, a Equipe deverá demonstrar como isto será viabilizado, indicando
possíveis fontes de recursos, parcerias ou redes de cooperação.

1.3. Pós-textuais
1.3.1 Referências Bibliográficas
As referências são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permitem sua identificação individual. Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR
6023.
Referencie no corpo do texto, utilizando as regras de citação, e indique todas as obras consultadas (livros, artigos, documentos, mapas, inventários, escritos, impressos, gravações em variados
meios, entre outros) nas referências, que servirão de fonte para elaboração do seu projeto.

1.3.2 Anexo(s): elemento opcional.
O(s) anexo(s) são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos
títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos,
quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. Exemplo:
ANEXO A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em
regeneração – Grupo de controle I (Temperatura...).
No próximo item serão descritas as normas para estruturação do Pojeto. Fique ligado! Faça seu
projeto com muito zelo e cuidado, tanto no conteúdo quanto na apresentação.
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2. Estrutura do Projeto
Todo trabalho será estruturado em elementos pré-textuais: que antecedem o texto com informações que ajudam na identificação e utilização do trabalho; textuais: parte do trabalho em
que é exposto o conteúdo; e pós-textuais: elementos que complementam o trabalho após o
texto. Conforme a NBR 14724 segue a disposição dos elementos no quadro 6.
Quadro 6: Disposição dos elementos para estrutura de trabalhos acadêmicos.

ESTRUTURA

ELEMENTO

Pré-textual

Capa (obrigatório)
Folha de rosto (obrigatório)
Sumário (obrigatório)

Textual

Introdução
Desenvolvimento
Conclusão

Pós-textual

Referências (obrigatório)
Glossário (opcional)
Apêndice(s) (opcional)
Anexo(s) (opcional)
Fonte: Adaptação. Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.

3. Formatação
3.1 Papel e fonte
Papel branco ou papel reciclado, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), em cor preta. Pode ser impresso
na frente ou frente e verso da folha, porém frente e verso apenas para os elementos textuais
e pós-textuais. Fonte Time New Roman ou Arial, escolhida a partir do primeiro elemento pré-textual que dever ser seguida até o último elemento pós-textual.

3.2 Tamanho da fonte
Utilização de fonte tamanho 12 para todo o texto, incluindo títulos de capítulos e seções
excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das
ilustrações e das tabelas que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme.
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3.3 Margem
Margem superior e direita igual a 3 cm e inferior e esquerda igual a 2 cm, para o verso. Margem
superior e esquerda igual a 3 cm e inferior e direita igual a 2 cm, para o anverso. (Figura 18).
Figura 1: Imagem esquemática mostrando o espaçamento das margens.
3cm

2cm

3cm

3cm

3cm

2cm

2cm

2cm

Fonte: Consominas, 2016.

3.4 Espaçamentos e Parágrafos
Todo texto deverá ser digitado em espaçamento de 1,5 entre linhas. As citações longas, notas de
rodapé, referências, legendas de ilustrações e tabelas e ficha catalográfica, devem ser digitadas
em espaço simples. Os títulos dos capítulos e seções devem ser digitados alinhados a esquerda,
obedecendo a numeração progressiva e separados por um espaço de caractere. Entre os títulos
de capítulos, seções e subseções e seu texto e entre o texto que o antecede, deve-se deixar dois
espaços de 1,5. O parágrafo recuado a 1,25 da margem esquerda, sem espaços entre parágrafos.
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Praticando
A seguir apresentaremos o Projeto Nas Ondas do São Francisco desenvolvido pelo
departamento de Revitalização de Bacias, da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano do MMA. Acesse os links dos sites para aprofundar seus conhecimentos sendo este
um exemplo de projeto que se enquadra no edital que você participará.
Sites:
• http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao
(Resumo).
•

http://seminarioagua.ana.gov.br/2011/apresentacoes/NOSF_agua_comunicacao_
sociedade_ANA2011.pdf
(Apresentação em PPT detalhada do projeto e todas suas etapas e resultados).

Vamos começar? Coloque no papel as ideias preliminares, discuta com sua equipe de
trabalho e comece a escrever! Transforme em realidade o seu sonho!
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Resumo
O desenvolvimento de projetos é uma prática muito comum no desenvolvimento de ações de
educação ambiental. Surge a partir de problemas, necessidades ou oportunidades. Na presente unidade apresentou-se uma visão geral do escopo de um projeto, argumentou-se sobre a
importância do por que e para quê é proposto, o que se quer realizar, a quem se destina e quais
resultados se pretende alcançar. Destacou-se que deve ser alinhado com a realidade local, com
datas de início e fim pré definidas, além de ser conduzido em função de objetivos claros, a partir
de um problema, oportunidade ou interesse de um grupo ou organização. Também foram apresentados modelos de planilhas orçamentárias e regras gerais de formatação.
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