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RESUMO 

 

 

Nas últimas décadas do século XX as questões ambientais ganharam evidência e projeções 

relacionadas ao aumento da demanda dos recursos hídricos também geraram uma 

preocupação sobre sua conservação. Essa conservação depende de ações coordenadas dos 

setores governamentais, da sociedade, e dos usuários de água. Para que a gestão dos recursos 

hídricos seja eficiente, é necessário que ocorra a articulação entre os entes federados: união, 

estado e município, mas sabe-se que há uma grande dificuldade para isto se efetivar. Neste 

panorama o município apresenta-se como um local ideal capaz de promover a integração das 

ações relacionadas à gestão dos recursos hídricos, pois é um espaço compreensível da 

dinâmica socioambiental para as pessoas que ali vivem ou utilizam determinados espaços. 

Desta forma, destaca-se sobre a importância de ações voltadas para a promoção da 

compreensão das comunidades locais sobre a conservação dos recursos hídricos, para que elas 

possam contribuir por meio da participação social, das ações voltadas à preservação das 

águas. Nesse sentido, o presente trabalho busca, por meio de processo informativo e 

formativo, fornecer contribuições para a preservação dos recursos hídricos para o município 

de Ribeirão das Neves, por meio da construção de uma cartilha de educação ambiental para a 

região denominada popularmente como “Lajinha”, localizada no município de Ribeirão das 

Neves / MG. A elaboração da cartilha será uma importante estratégia para fazer com que a 

temática sobre a preservação e conservação dos recursos hídricos se torne mais atrativa e 

promova uma relação integrada do conhecimento científico com a divulgação de novos 

conhecimentos à comunidade em geral, para que o desenvolvimento científico e social se 

torne mais dinâmico. Espera-se que as pessoas envolvidas possam conhecer mais sobre as leis 

aplicadas aos recursos hídricos, no intuito de formarem multiplicadores capazes de 

repassarem os conhecimentos a serem adquiridos, a fim de participarem da gestão desses 

recursos, contribuindo para a conservação das águas.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Gestão de Recursos Hídricos; Ribeirão das Neves. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the last decades of the twentieth century, environmental issues gained evidence and 

projections related to the increase in the demand for water resources also generated a concern 

about its conservation. This conservation depends on coordinated actions by government 

sectors, society, and water users. In order for water resources management to be efficient, it is 

necessary that there be articulation between the federated entities: union, state and 

municipality, but it is known that there is a great difficulty for this to take place. In this 

panorama, the municipality presents itself as an ideal place capable of promoting the 

integration of actions related to the management of water resources, since it is an 

understandable space of socio-environmental dynamics for people who live there or use 

certain spaces. In this way, it is important to emphasize the importance of actions aimed at 

promoting the understanding of local communities on the conservation of water resources, so 

that they can contribute through social participation, actions aimed at water conservation. In 

this sense, the present work seeks, through an informative and formative process, to 

contribute to the preservation of water resources for the municipality of Ribeirão das Neves, 

through the construction of an environmental education primer for the region popularly 

known as "Lajinha ", Located in the municipality of Ribeirão das Neves / MG. The 

preparation of the booklet will be an important strategy to make the theme on the preservation 

and conservation of water resources more attractive and promote an integrated relationship of 

scientific knowledge with the dissemination of new knowledge to the community at large, so 

that scientific development become more dynamic. It is hoped that the people involved will be 

able to know more about the laws applied to water resources, in order to train multipliers 

capable of passing on the knowledge to be acquired, in order to participate in the management 

of these resources, contributing to water conservation. 

 

Keywords: Environmental Education; Water Resources Management; Ribeirão das Neves. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Projeções recentes sobre o aumento da demanda mundial pela água nas próximas 

décadas, agregado aos níveis bastante altos de poluição e uso exagerado da água nas diversas 

regiões da Terra, indicam a situação crítica dos recursos hídricos e apontam a importância da 

sua conservação (UNESCO, 2016). A futura oferta de água para atender as atividades 

humanas além das mudanças climáticas, da demanda por energia e das necessidades 

ocasionadas pela agricultura, tem gerado uma preocupação cada vez maior por soluções que 

garantam a sustentabilidade do uso da água, em nível mundial (UNESCO, 2015). De acordo 

com o relatório da UNESCO, em 2050 é previsto um aumento da demanda hídrica mundial de 

55%, principalmente em virtude da crescente demanda de água pelo setor industrial e pelos 

usuários domésticos (NAVARRO, 2017). 

Desta forma, ações voltadas para a compreensão dessa realidade pelos atores 

sociais locais, tornam-se cada vez mais importantes para que eles possam contribuir, por meio 

da participação social, de ações que garantam a concreta conservação das águas. Essa 

compreensão pode ser adquirida através de processos que agregam conhecimentos sobre a 

legislação aplicada aos recursos hídricos, às leis de uso e ocupação do solo, de saneamento 

básico, além do conhecimento dos problemas locais relacionados aos recursos hídricos e às 

estruturas de participação social nas políticas relacionadas à questão das águas.  

Nesse sentido, o presente trabalho busca, por meio de processo informativo e 

formativo, fornecer contribuições para a preservação dos recursos hídricos para o município 

de Ribeirão das Neves, por meio da construção de uma cartilha de educação ambiental.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Apresentação 

 

Nas últimas décadas do século XX as questões ambientais ganharam evidência, 

pois as pessoas tomaram consciência de que a vida na Terra depende do equilíbrio 

estabelecido entre homem / natureza. Interferir neste equilíbrio pode causar danos 

irreversíveis, além de comprometer os recursos naturais necessários à vida. Durante muitos 

anos, as várias intervenções no meio ambiente não foram motivos de maiores preocupações 

das sociedades, mas o aumento na demanda de consumo da sociedade moderna e consequente 

escassez dos recursos naturais, além das poluições do ar, da água e do solo, a devastação das 

florestas, levaram a sociedade a uma preocupação maior com os problemas ambientais nas 

últimas décadas do século XX (RAMOS, 1996). 

Campos (2003) cita que nas últimas décadas, houve também a realização de 

vários debates tendo em vista as preocupações da sociedade com os problemas ligados aos 

recursos hídricos, tais como ao uso e ao manejo das águas. Gestão das águas, gestão de 

recursos hídricos e uso racional das águas passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas e a 

preocupação com os recursos hídricos foi crescendo. 

Para Miranda (2010), é sob essa ótica que surgiu, ainda que de forma gradativa, a 

gestão dos recursos naturais, visando à manutenção de um equilíbrio necessário à dinâmica da 

vida na Terra. Ele afirma que além de ser uma realidade no meio acadêmico, governos e a 

sociedade civil de todo mundo têm um ideal comum sobre o reconhecimento da necessidade 

de impedir o esgotamento dos recursos naturais e a sanidade suficiente para garantir a 

perpetuação da vida e das espécies na Terra. Desta forma reconhece-se a necessidade de 

estudos integrados das diversas áreas do conhecimento para buscar soluções compatíveis com 

esse crescimento. 

Campos (2003) enfatiza ainda que a poluição dos corpos hídricos e a ocorrência 

de longos períodos de seca, causada pelos desastres ecológicos, fez com que mudanças de 

atitudes começassem a acontecer, devido às consequências trazidas para parte da sociedade. 

Houve alertas de estudiosos e da mídia sobre a forma insustentável de administração do 

recurso hídrico, fazendo com que as pessoas pudessem repensar sobre o modo que utilizavam 

o recurso água. Desta forma nota-se uma preocupação pela busca por uma prática sustentável 

de uso da água.  
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Como o Código de Águas de 1934 não se apresentava eficaz perante aos 

problemas que se intensificaram a partir da segunda metade do século XX, como o combate à 

poluição dos corpos hídricos, devido ao aumento da demanda de água pela indústria, ao 

crescente aumento da população, aos períodos de seca, ao uso da água na agricultura, dentre 

outros, e um modelo político que privilegiava o uso da água no aproveitamento hidroelétrico, 

levou a necessidade de reformar o sistema de gestão das águas no Brasil, devido à 

necessidade de moderniza-lo (FONSECA E FILHO, 2006). 

Em 1997, através da Lei 9.433, de 9 de janeiro de 1997, foi instituída a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), e em 17 de julho de 2000, foi criada a Agência 

Nacional de Águas (ANA), por meio da Lei 9.984, resultado de um extenso debate da 

comunidade brasileira, após o aparecimento dos movimentos ambientalistas (FONSECA E 

FILHO, 2006). A criação da ANA representou um grande avanço na legislação federal sobre 

os recursos hídricos, apesar de apresentar-se como órgão executor das políticas públicas e não 

formulador destas. A partir das diretrizes delineadas pela Política Nacional de Recursos 

Hídricos, foi instituído o Sistema Nacional de Recursos Hídricos (COSTA E PERIN, 2004). 

Guedes (2009) explica que: 

 

[...] a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, o que, por si só, já define um novo direcionamento para a 

gestão dos recursos hídricos no País, uma vez que a água não é mais considerada um 

recurso natural isolado, mas inserida em um cenário complexo e dinâmico em que 

participam inúmeros fatores (GUEDES, 2009, p. 1). 

 

No âmbito estadual, foram criadas as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, 

juntamente com os Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Política 

Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais é regulamentada pela Lei nº 13.199, de 29 de 

janeiro de 1999. Essa lei segue as recomendações da legislação federal, que estabelece a 

descentralização da gestão dos recursos hídricos, contando com a participação do poder 

público, da sociedade civil e dos usuários dos recursos hídricos (GUEDES, 2009). O 

município de Ribeirão das Neves não possui legislação própria para os recursos hídricos do 

município, seguindo as recomendações da Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999.  

 

2.2 A crise da água 

 

De acordo com Silva (1996), especialista no assunto, os problemas de escassez 

hídrica são atribuídos a dois fatores, tais como o antrópico e o natural, sendo o primeiro 
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atribuído aos intensos e múltiplos usos da água, como produção de energia, diluição de 

esgotos, pesca, lazer, navegação, abastecimento, processos industriais, irrigação, outorgas de 

água. O segundo é consequência das mudanças climáticas, como as secas prolongadas, aos 

tipos de solo e ausência de vegetação.  

Conforme aponta Tundisi (2008, p.7) “a crise da água no século XXI é um 

assunto que está relacionado muito mais ao gerenciamento do que uma crise real de escassez e 

estresse”. 

Gleick (2000), por sua vez, afirma que ela é resultado dos problemas ambientais, 

juntamente com outros problemas ligados ao desenvolvimento e à economia. A expansão 

urbana tem gerado a demanda cada vez maior pela água, ampliando o descarte de recursos 

hídricos contaminados. No amplo contexto econômico, social e ambiental do século XXI, 

vários problemas tornaram-se causas da crise pela água, como o estresse e escassez de água 

em muitas regiões do planeta em razão das alterações na disponibilidade e no aumento pela 

demanda cada vez maior por esse recurso. A ausência de ações sólidas na governabilidade de 

recursos hídricos e na sustentabilidade ambiental, também podem ser citados como fatores 

que levam à crise hídrica (TUCCI, 2008). 

Tundisi (2008) aponta que o conjunto de ações tanto em relação ao mau uso da 

água, bem como de sua descarga incorreta ou sem tratamento, apresenta vários problemas no 

âmbito local, regional, continental e planetário. Desta forma várias ações locais tornam-se 

necessárias, para que haja uma minimização do problema, no intuito de diminuir as fontes de 

contaminação e providenciar alteração cada vez menor das fontes de recursos hídricos, e 

consequente diminuição da vulnerabilidade da população por causa de contaminação e 

dificuldades em relação ao acesso à água de boa qualidade, que interfere na saúde da 

população, prejudicando a qualidade de vida e o desenvolvimento social e econômico.   

 

2.3 Gestão das águas 

 

A gestão de recursos hídricos no Brasil começou a ser estabelecida a partir da 

década de 80, seguindo um caminho parecido com a proteção do meio ambiente, pois também 

acontecia de forma indireta: a questão das águas era tratada de forma secundária a outros 

interesses, sendo seu uso ligado a normas de caráter sanitários, econômicos ou referentes ao 

direito de propriedade, não almejando a preservação do recurso hídrico (BRASIL, 2002). 

Houve a intenção de modernizar o setor, que funcionava por meio de legislação própria, 
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baseado no Código das Águas de 1934, que apesar de ter sido um marco importante para o 

país, sua efetiva implementação nunca foi concretizada. Posteriormente outras ações que o 

seguiram tiveram finalidades apenas setoriais, mas jamais foram regulamentadas. 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 21, § XIX, estabelece que: “Compete 

à União: instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 

outorga de direitos de seu uso”. Mais tarde, por meio da Lei 9.433/1997, houve a necessidade 

de proteger as águas brasileiras integrando os recursos hídricos dentro de uma estrutura 

ambiental global, para garantir o desenvolvimento sustentável. A promulgação da Lei das 

águas lançou o país num grande desafio para sua implementação (JÚNIOR, 2007). 

Em 8 de janeiro de 1997 foi sancionada a lei federal nº 9.433/1997, conhecida 

como “Lei das Águas”, que instituiu a PNRH e criação do SNGREH – Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

A Lei 9.433/1997, em seu Art. 1º elenca os principais fundamentos da PNRH: 

 

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 (BRASIL, 1997). 

 

Seus objetivos estão organizados no Art. 2º, a saber: 

 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais. IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o 

aproveitamento de águas pluviais (BRASIL, 1997). 

Além disso, a PNRH elencou em seu Art. 5º os instrumentos de gestão de recursos 

hídricos. A saber: 

 

I - os Planos de Recursos Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; III - a outorga dos direitos de uso 

de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; V - a 

compensação a municípios; VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

(BRASIL, 1997). 
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É possível dispor tais instrumentos em dois grupos: os de Planejamento, cuja 

função é de organizar e definir a utilização da água; e os de Controle, que tem por função, 

definir quem e quanto caberá o acesso ao recurso, contando com a cobrança a fim de educar o 

seu uso (JÚNIOR, 2007). 

Com relação às ações do poder público, no Art. 29 da Lei 9.433/1997 elenca as 

principais competências do Poder Executivo Federal, para implementação da PNRH, são elas: 

 

I - tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; II - outorgar os direitos 

de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera de 

competência; III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos, em âmbito nacional; IV - promover a integração da gestão de recursos 

hídricos com a gestão ambiental. Parágrafo único. O Poder Executivo Federal 

indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito 
de uso dos recursos hídricos sob domínio da União. Art. 30. Na implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais e do 

Distrito Federal, na sua esfera de competência: I - outorgar os direitos de uso de 

recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos; II - realizar o controle 

técnico das obras de oferta hídrica; III - implantar e gerir o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito Federal; IV - promover a 

integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental (BRASIL, 1997). 

 

 

Já o Art. 31 demonstra o papel dos poderes executivos do Distrito Federal e dos 

municípios para a implementação da PNRH em seus territórios, estabelecendo que:  

[...] os Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a 
integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e 

conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de 

recursos hídricos (BRASIL, 1997). 

Para Júnior (2007), os instrumentos de Planejamento são os Planos de Recursos 

Hídricos, o Enquadramento dos Corpos D’água em Classes e o Sistema de Informações. Por 

outro lado, os instrumentos de Controle são a Outorga dos Direitos de Uso, e a Cobrança pelo 

Uso de Recursos Hídricos.  

Cabe ressaltar que a bacia hidrográfica é considerada como unidade territorial de 

planejamento e ação da PNRH, não se limitando apenas aos recursos hídricos, mas a todo 

território demarcado da bacia (JÚNIOR, 2017). No intuito de organizar a aplicação concreta 

dos instrumentos de gestão mencionados, foram criados subdivisões nas bacias hidrográficas 

inseridas em seus territórios para originar as unidades específicas de gestão de recursos 

hídricos (NAVARRO, 2017).  
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A Lei Federal nº 9.433, de 9 de janeiro de 1997, estabelece ainda os Comitês de 

Bacia Hidrográfica como espaços participativos no campo da PNRH, competindo a eles, 

conforme descreve o Art. 38 (BRASIL, 1997):  

I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 

atuação das entidades intervenientes; II - arbitrar, em primeira instância 

administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos; III - aprovar o Plano 

de Recursos Hídricos da bacia; IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos 

Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas 

metas; V - 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; VI - estabelecer os mecanismos de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; VII 

(VETADO); VIII -  (VETADO); IX - estabelecer critérios e promover o rateio de 

custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. (BRASIL, 1997). 

 

Os comitês de Bacia Hidrográfica têm por objetivo operacionalizar os dois 

fundamentos – descentralização e participação, previstos na PNRH, sendo espaços compostos 

por representantes do poder público, de organizações civis, dos usuários de recursos hídricos, 

funcionando como um lugar para debate e deliberação sobre a aplicação dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos (NAVARRO, 2017). 

 

2.4 Conservação dos recursos hídricos 

 

A conservação dos recursos hídricos, devida à variedade de dimensões relativas à 

gestão da água, depende da ação integrada dos setores e das esferas governamentais, das 

lideranças comunitárias e dos usuários de recursos hídricos (NAVARRO, 2017). Apesar da 

Constituição Federal de 1988 não explicitar claramente sobre o papel dos municípios na 

gestão dos recursos hídricos, ela prevê que as três esferas, federal, estadual e municipal, de 

forma articulada, são responsáveis pela exploração dos recursos hídricos em seus territórios, 

mesmo que essa articulação seja complexa, principalmente no que concerne às políticas 

federais e estaduais referentes à gestão dos recursos hídricos, juntamente com as políticas 

locais de saneamento básico e ao uso e ocupação do solo (OCDE, 2015). Sendo assim, o 

município se apresenta como o ente governamental capaz de integrar os diversos instrumentos 

de gestão existentes no seu território, como o Plano Diretor, o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), para fortalecer e 

potencializar as ações existentes, sendo capaz de promover a conexão das políticas referentes 

aos recursos hídricos (BRASIL, 2009). 
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Desta forma, destaca-se sobre a importância de ações voltadas para a promoção da 

compreensão das comunidades locais sobre a conservação dos recursos hídricos, para que elas 

possam contribuir por meio da participação social, das ações voltadas à preservação das 

águas. Isso pode ser alcançado por meio de processos formativos que tenham conteúdos 

informativos sobre a base legal das políticas de gestão de recursos hídricos, sobre o uso e 

ocupação do solo no território municipal, sobre saneamento básico e sobre informações 

relacionadas à conservação dos recursos hídricos.  

Assim, para que se efetive a gestão das águas, é necessário que os principais 

problemas que coloquem em risco a sustentabilidade dos recursos hídricos, sejam vistos além 

da questão global, mas enfrentados em nível regional e local, segundo determina as políticas 

nacional e estadual dos recursos hídricos (BRASIL, 1997; MINAS GERAIS, 1999).  

Segundo as considerações de Navarro (2017), é fundamental que esse 

enfrentamento leve em consideração os instrumentos de gestão previstos nas políticas que 

disciplinam os usos da água, tais como a cobrança pelo uso de recursos hídricos e também o 

planejamento para o atendimento das demandas atuais e futuras, além da proposição das 

medidas que ajudem a melhorar a qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Ressalta-se 

sobre a importância de levar em consideração que os fatores que condicionam a qualidade e a 

disponibilidade da água dependem também da articulação com os instrumentos de 

competência do município, como por exemplo, o saneamento básico e o uso e ocupação do 

solo.  

Navarro (2017) afirma ainda que, apesar das políticas municipais de uso e 

ocupação do solo e de saneamento básico serem fundamentais para garantir a conservação dos 

recursos hídricos, a realidade é bem diferente, pois na maioria dos casos não há uma 

articulação entre os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos, sejam eles, da 

União, Estado e Município. Segundo o estudo “Governança dos Recursos Hídricos no Brasil” 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE): 

 

As abordagens isoladas presentes entre os ministérios relacionados à temática da 

água prejudicam a coerência política nos diferentes níveis. Em particular, a fraca 

coordenação entre as políticas de recursos hídricos, de uso do solo, de saneamento, 

de meio ambiente e de desenvolvimento econômico é prejudicial para a política de 

recursos hídricos. O fato de que os municípios estão em geral ausentes de estruturas 
participativas é um fator agravante. (ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015, p. 20-21). 

 



9 

 

 

 

Desta forma, na esfera do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), a 

política ambiental só se torna concreta se os entes formarem um acordo de cooperação entre 

eles. A Lei Complementar 140/2011 fixa normas para a cooperação entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, disciplinando o Art. 23 da Constituição Federal de 1988. No 

entanto, a lei em si não resolve sobre a cooperação entre os entes federados, mas direciona 

como o caminho deve ser seguido. Isso aponta para a necessidade de desenvolvimento de uma 

cultura cooperativa, no intuito de diminuir as tendências centralizadoras entre os níveis de 

governo.  

Neves (2012), afirma que o município se apresenta como o local mais privilegiado 

territorialmente seja para otimizar o uso dos recursos públicos, para harmonizar as prioridades 

conflitantes ou para adequar os objetivos e regulações das políticas locais, pois ele tem um 

papel integrador no que diz respeito às políticas responsáveis pela conservação dos recursos 

hídricos. 

Nas considerações desse mesmo autor: 

 

O município é responsável pelos serviços de saneamento, que inclui na sua definição 

a gestão dos resíduos sólidos domésticos e urbanos, o abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem e manejo das águas pluviais 

(NEVES, 2012, p. 143-144). 

 

Para que o município efetive essa integração, Loureiro (2004) apud Navarro 

(2017) aponta para a necessidade de atentar às questões que a condicionem, já que em uma 

sociedade democrática, as políticas públicas devem contar com a participação da coletividade 

de forma participativa, envolvendo todos os sujeitos, através do diálogo e consenso em 

relação à tomada de decisões. E isto pode ser possível como explica Fernandes (2010), por 

meio da construção de valores de cidadania, que tem o objetivo de formar sujeitos 

conscientes, capazes de tomar decisões que beneficiem toda coletividade, podendo ser 

alcançado através da educação ambiental, que tem o papel de formar cidadãos e induzir os 

sujeitos às mudanças de atitudes e formação de uma nova consciência na relação 

homem/natureza.  

Nesse sentido, Jacobi (2003) destaca o papel da educação como ferramenta capaz 

de: 

 

[...] motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de 

participação em potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de 

concretização de uma proposta de sociabilidade baseada na educação para a 
participação (JACOBI, 2003, p. 199). 
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Ademais, Bevilaqua (2007) aponta que o município é: 

 

[...] o território do cotidiano, é onde a vida acontece, é onde os impactos são 

percebidos. É também no município que os governantes e autoridades são reais e 

mais acessíveis, o que torna a tomada de decisão mais próxima do cidadão e 

possibilita a emersão de um processo decisório mais democrático e legítimo 

(BEVILAQUA, 2007, p. 117). 
 

Kist e Meurer (2015) demonstram que para a educação ambiental se tornar um 

instrumento de transformação da sociedade, é necessário que as questões ambientais sejam 

tratadas de forma complexa e integradas, com a participação dos atores que fazem parte do 

território, já que eles influenciam sobre o mesmo.  

Assim, são relevantes as iniciativas mundiais para discutir os problemas 

ambientais mundiais, principalmente aquelas que dialogam com o desenvolvimento de uma 

Educação Ambiental como estratégia de preservação (SILVA e PESSOA, 2010). 

 

2.5 Educação Ambiental 

 

Ramos (1996), relata que a natureza, por muito tempo, não foi objeto de 

preocupação para algumas sociedades visto que ela sempre foi considerada um reservatório 

inesgotável de recursos sempre renováveis. Mas com a expansão da economia e com o 

crescimento da sociedade, esse reservatório foi cada vez mais explorado e apropriado. A 

princípio a exploração e a apropriação dos recursos naturais eram considerados ilimitados, 

mas foram intensificados aos poucos, chegando a atingir proporções gigantescas no século 

XX. Surge então, a Educação Ambiental como uma estratégia usada pelo homem para fazer 

frente aos problemas ambientais. 

Dias (1998) aponta que o surgimento da educação ambiental se deu devido às 

ações dos movimentos ambientalistas, na década de 60, e posteriormente foi inserida como 

um campo da educação. Nessa década houve, dentre outros assuntos relevantes, a publicação 

do livro da jornalista Rachel Carson, intitulado como Primavera Silenciosa, onde relata os 

efeitos deletérios de produtos químicos usados pelo homem, no meio ambiente, tornando-se 

um marco do movimento ambientalista mundial. 

A década de 70, por sua vez, também foi marcada por vários fatos históricos. 

Pode-se citar a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, ocorrida em 

Estocolmo, na Suécia. Em uma visão geral de seus princípios, mostra que a sociedade tem a 

capacidade de transformar de várias formas o meio em que vive, devido à evolução da ciência 
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e da tecnologia. Com relação ao governo, este tem o dever de promover melhorias no meio 

ambiente, pois as intervenções humanas causadas pela poluição têm afetado de maneira 

severa o ar, a água, o solo e os seres vivos (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972). 

Segundo Dias (1998), a Declaração de Estocolmo constituiu um Plano de Ação 

Mundial, trazendo a questão ambiental para a população com o intuito de orientar as pessoas 

para a melhoria e preservação do meio ambiente, utilizando a Educação Ambiental como 

meio capaz de combater a destruição do ambiente natural, além de dispor prioridades para o 

futuro da própria espécie humana. A Conferência de Estocolmo criou ainda, o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cujo objetivo seria coordenar as ações 

internacionais sobre o meio ambiente, para promover o desenvolvimento sustentável.  

Um dos marcos da educação ambiental da década de 80 foi a popularização do 

termo ‘Educação Ambiental’, tornando-se mundialmente conhecido. O documento elaborado 

no Congresso Nacional sobre Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente, realizado 

em Moscou, na Rússia, criou uma tática de ação internacional sobre a formação nas áreas 

formais e informais da educação ambiental, além de levantar a importância de incluir 

conteúdos nos currículos no processo de formação educacional (ZANARDI, 2010). 

Nas palavras de Zanardi (2010), a década de 90 também foi marcada pela 

composição histórica da Educação Ambiental. Em 1992 aconteceu no Estado do Rio de 

Janeiro, a Segunda conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, onde foi 

constituído o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global. Esse documento, por meio de seus signatários reconheceu que a 

educação ambiental pode transformar a sociedade, além de preservar a natureza, através de 

um processo comprometido com a formação das comunidades. 

A partir daí, no Brasil, houve grandes avanços relacionados à educação ambiental, 

com várias ferramentas de educação ambiental, como a publicação da Portaria 773/1993 do 

Ministério da Educação, que instituiu em caráter permanente um Grupo de Trabalho para a 

Educação Ambiental com objetivo de coordenar, apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as 

ações, metas e estratégias para a implementação da Educação Ambiental nos sistemas de 

ensino em todos os níveis e modalidades - concretizando as recomendações aprovadas na 

RIO-92 (DIAS, 1998). 

Além disso, houve também a elaboração do Proposta do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA), com objetivo de capacitar o sistema de educação formal e 

não-formal, supletivo e profissionalizante. Foi criada também a Câmara Técnica Temporária 
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de Educação Ambiental no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), determinante 

para o fortalecimento da Educação Ambiental e vários outros instrumentos de educação 

ambiental (BRASIL, 2018). 

Em 1996 foi instituída a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 conhecida como 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê que a educação ambiental pode ser 

implementada pelos estabelecimentos de ensino com uma parte diversificada de acordo com 

as características regionais e locais (BRASIL, 1996).  

Em 1997 foram propostos os PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, MEC, 1997), em que o tema educação ambiental caracteriza-se como um assunto 

que exige cuidado e atenção sobre as questões que envolvem os cuidados indispensáveis para 

a vida na Terra. Apresentam o meio ambiente como tema transversal, trazendo a discussão 

sobre a relação do meio ambiente com os fatores sociais, políticos, econômicos, históricos, 

que trazem conflitos ambientais.  

Em 1999, foi promulgada a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que instituiu a 

Política Nacional de Educação Ambiental, fazendo com que a Educação Ambiental ganhasse 

espaço na legislação ambiental brasileira, além de já ser mencionada anteriormente por meio 

do art. 225, inciso VI da Constituição Federal de 1988, quando cita ser dever do Poder 

Público, “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1999; 1988). 

A Política Nacional de Meio Ambiente, por meio da Lei 6938/81 traz também, no 

Capítulo X, Art. 2º a prática da Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente (BRASIL,1981). 

Por outro lado, verifica-se que a educação ambiental perdeu seu status de tema 

transversal “Meio Ambiente” na BNCC – Base Nacional Comum Curricular, ainda em 

andamento, com versão divulgada em 2017, passando a ser reconhecida apenas de forma 

difusa nos eixos de formação. Espera-se que a versão final coloque a educação ambiental sob 

uma visão crítica, de destaque, cumprindo desta forma, a legislação em vigor (ANDRADE E 

PICCININI, 2016). 

Tudo isso demonstra que a educação ambiental vem adquirindo grande 

importância na sociedade, visto a grande degradação ambiental ocorrida nas últimas décadas, 

conforme relatado. O trabalho de educação ambiental deve apresentar informações que 

garantam a conscientização ambiental, fazendo com que os sujeitos envolvidos se 
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comprometam com as questões ambientais, participem e estabeleçam um processo constante 

com essa prática, no intuito de minimizar os problemas ambientais locais. Para que isto 

aconteça, é importante que a gestão pública também seja aliada da população cumprindo desta 

forma, as previsões da legislação ambiental vigente (ALCÂNTARA et al., 2012). 
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 ÁREA ESTUDADA 

 

3.1 Caracterização geral do Município 

 

De acordo com o parágrafo 2º do Art. 3º do Decreto nº 44.816 de 20 de maio de 

2008, o município de Ribeirão das Neves (Figura 1) localiza-se no Vetor Norte da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tendo como municípios limítrofes: Contagem, 

Esmeraldas, Pedro Leopoldo, Vespasiano, São José da Lapa e a capital Belo Horizonte 

(Figura 2) (MINAS GERAIS, 2008). A Tabela 1 apresenta informações sobre as distâncias 

entre o município de Ribeirão das Neves e seus municípios limítrofes. 

 

Tabela 1. Distâncias entre Ribeirão das Neves e municípios limítrofes 

Município Distância 

Contagem 19 Km 

Esmeraldas 23 Km 

Pedro Leopoldo 24 Km 

Vespasiano 15 Km 

Belo Horizonte 23 km 

Fonte: Adaptado de COPASA, 2009 

 

Dos 34 municípios que compõem a RMBH (FJP, 2002), Ribeirão das Neves 

ocupa a sétima colocação dos 10 municípios mais populosos que compõem o Estado de Minas 

Gerais, apresentando uma área de 155,454 km2, com população estimada em 328.871 

habitantes (IBGE, 2017), resultado do crescimento populacional expressivo e descontrolado 

verificado nas décadas de 70 e 80, podendo ser considerado um dos maiores crescimentos 

populacionais registrados na RMBH, da ordem de 27% a.a (SILVA E STEPHAN, 2015). 
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FIGURA 1. Área do Vetor Norte conforme Decreto nº 44.816/2008 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Sampaio (2014). Adaptado. 
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FIGURA 2. Municípios limítrofes à Ribeirão das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Erika Ferreira da Silva (2015). 

 

O município possui três macrorregiões (Figura 3): o distrito de Justinópolis 

(porção leste na divisa com Belo Horizonte e Vespasiano), a regional Centro (porção central 

até o norte na divisa com o Município de Pedro Leopoldo) e a regional Veneza (porção oeste 

na divisa com o Município de Esmeraldas). Os principais acessos se dão pelas três rodovias 

BR-040, LMG-806 e MG-432 (COELHO, 2010).  
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FIGURA 3. Macrorregiões de Ribeirão das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coelho (2010). 

 

Localiza-se a uma altitude média de 780 metros, sob as coordenadas geográficas 

19º45’59” de Latitude Sul, e 44º05’12” de Longitude Oeste, situando-se na Unidade 

Geomorfológica conhecida como Depressão Sanfranciscana. Grande parte do solo encontrado 

no município é originado da decomposição dos gnaisses, apresentando-se arenosos, e os solos 

originários das camadas de diabásio são considerados argilosos. Pelas características argilosas 

o solo fica mais susceptível à erosão (COELHO, 2003). O relevo apresenta altitude média em 

torno de 800 a 1000 metros, marcado pela presença de morros e colinas com vertentes 

ravinadas e vales encaixados. Referindo-se à vegetação, o município localiza-se numa região 

de transição, com predominância de pequenas áreas de cerrado degradado e vegetação 

rasteira, que é utilizada como pastagem (COELHO, 2003). 

Com relação ao clima, Ribeirão das Neves é do tipo tropical de altitude Cwb 

(Tropical de Altitude), com duas estações bem definidas, sendo a chuvosa entre os meses de 

dezembro a março e a estação seca, entre os meses de abril a novembro. A temperatura média 

anual é de 21,1ºC, atingindo valores máximos e mínimos médios anuais de 27,1ºC e 16,7ºC, 
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respectivamente. A pluviosidade indica que o total anual médio de precipitação situa-se entre 

1.200 e 1.500 mm. (PMSB RIBEIRÃO DAS NEVES, 2014). 

Ribeirão das Neves encontra-se inserida na bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco, sub-bacia do Rio das Velhas e na micro-bacia do Ribeirão da Mata, em que ocupa 

16,6% de seu território.  

 

3.2 Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

 

A Bacia do Rio das Velhas (Figura 4) está localizada na região Central do Estado 

de Minas Gerais, compreendendo uma área de 29.173 Km2, onde estão localizados 

aproximadamente 51 municípios. Nasce no município de Ouro Preto e deságua no Velho 

Chico no distrito de Barra do Guaicuy, município de Várzea da Palma. Está definida em 

trechos segundo os cursos alto, médio e baixo (CBC RIO DAS VELHAS, 2018).  

Os principais problemas da bacia como esgotos não tratados industriais e 

domésticos, resíduos sólidos industriais, urbanos e domésticos, erosão, desmatamentos e 

loteamentos irregulares, assoreamento, minerações clandestinas se localizam no alto rio das 

Velhas onde se encontram as cidades de Belo Horizonte e Contagem (maiores concentrações 

urbanas da bacia) (ALVES E POMPEU, 2001). 
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FIGURA 4. Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CBC Rio das Velhas (2018). 

 

De acordo com Minas Gerais (2005), devido à boa qualidade das águas 

subterrâneas do rio das Velhas, tem-se grande importância de abastecimento público. 

Aproximadamente 47% dos municípios inseridos na bacia utilizam o manancial subterrâneo 

como praticamente única fonte de abastecimento e 19% das águas subterrâneas fazem parte 

do sistema de abastecimento juntamente com os mananciais superficiais. As águas 

subterrâneas fornecem aproximadamente 17% do volume da água consumida atualmente na 

bacia.  

De acordo com o IGAM (2015), os principais mananciais de abastecimento 

humano são Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores (Figura 5), que fazem parte do 

sistema Paraopeba que atende os seguintes municípios: Belo Horizonte, Betim, Contagem, 
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Esmeraldas, Ibirité, Igaraté, Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão 

das Neves, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano. O abastecimento é o 

uso mais relevante de água da bacia, havendo a necessidade de se implantar, por parte das 

concessionárias, a gestão dos serviços de abastecimento de água em relação ao controle de 

perdas. De acordo com a ANA (2010), os mananciais que abastecem a RMBH possuem 

disponibilidade hídrica suficiente para o atendimento das demandas futuras, com destaque 

para o rio das Velhas e os afluentes do rio Paraopeba. No entanto, deverão se realizadas uma 

série de adequações aos sistemas produtores para conferir maior flexibilidade operacional, 

otimizar o abastecimento e garantir o atendimento à população. 

 

FIGURA 5. Abastecimento Urbano de Água 

Fonte: ANA (2018). 

 

O uso predominante dos cursos d’água do município de Ribeirão das Neves é o 

recebimento de esgotos sanitários. É importante informar que 70% dos cursos d’água que 
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passam pelo município estão contaminados pelo recebimento de esgoto doméstico, 

comprometendo desta forma, a qualidade de vida da população (CBH RIO DAS VELHAS, 

2016). A Figura 6 apresenta a situação da rede coletora de esgotos (dados de 2014). 

 

FIGURA 6. Mapa da situação da rede coletora de esgotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Fonte: PMSB Ribeirão das Neves (2014). 
 

De acordo como PMSB Ribeirão das Neves (2014), o município possui uma rede 

hidrográfica composta por 19 (dezenove) cursos d’água distribuídos de forma desigual entre 

as regionais Veneza, Sede e Justinópolis (Tabela 2).  
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Tabela 2. Cursos d’água presentes no município de Ribeirão das Neves 

Regional Curso d’água 

Veneza 
Córrego Água Fria 

Córrego Ferreirinha 

Sede 

Córrego do Café 

Córrego do Cacique 

Ribeirão das Neves 

Córrego da Feitagem 

Córrego da Colina 

Córrego dos Freitas 

Córrego das Vieiras 

Córrego Mata das Areias 

Córrego São João ou Água Fria 

Ribeirão das Areias 

Córrego do Ferreira 

Justinópolis 

Córrego Serrote 

Córrego Amola Foice 

Córrego das Piabas 

Córrego do Açude 

Córrego Cacimba 

Córrego Carrancas 

Fonte: PMSB Ribeirão das Neves (2014). 

 

Como relatado anteriormente, o município de Ribeirão das Neves pertence à 

micro-bacia do Ribeirão da Mata, que contem três sub-bacias, sendo elas: a do Córrego Água 

Fria, a do Ribeirão das Neves e a do Ribeirão das Areias (Figura 7). O Córrego Serrote insere-

se na sub-bacia do Ribeirão das Areias.  
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FIGURA 7. Sub-bacias de Ribeirão das Neves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMSB Ribeirão das Neves (2014). 

 

3.3 Caracterização da Micro-bacia Hidrográfica do Córrego Serrote 

 

De acordo com o Relatório Ambiental do Córrego Serrote (2015), a Micro-bacia 

Hidrográfica do Córrego Serrote (Figura 8) insere-se no município de Ribeirão das Neves. É 

afluente da margem esquerda do Ribeirão das Areias, que é tributário do Ribeirão da Mata e 

que por sua vez deságua no Rio das Velhas, maior afluente do Rio São Francisco, 

considerando sua extensão. A Micro-bacia Hidrográfica do Córrego Serrote está inserida entre 

as regiões Central e Justinópolis, sendo parcialmente ocupada por bairros na região de 

Justinópolis. Sua principal atração é a cachoeira da Lajinha, frequentada por moradores das 

três regionais de Ribeirão das Neves. Além disso, é um local de visitação de estudantes, usado 

como local de lazer pela comunidade e por praticante de ciclismo, caminhada ecológica e 

Slackline. As águas do Córrego Serrote também auxiliam a agricultura familiar local, fonte de 

renda para diversas famílias presentes a jusante deste córrego. 
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FIGURA 8. Micro-bacia do Córrego Serrote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Erika Ferreira da Silva (2015). 

 

A área de influência direta da Micro-bacia Hidrográfica do Córrego Serrote, que 

corresponde à área da própria micro-bacia, apresenta em época de chuva, índices de vazão 

superficial elevados em alguns trechos, supostamente devido à forma de uso e ocupação do 

solo do local.  

O acesso à cabeceira da micro-bacia ocorre através do Bairro Porto Seguro, 

pertencente à região Sede do município. De Noroeste à Sudoeste da bacia, o relevo 

caracteriza-se de plano ou suave-ondulado à ondulado (ZEE – MG, 2015). A Lei 

Complementar nº 36 de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor Municipal e 

estabelece as Diretrizes e Proposições de Desenvolvimento no Município de Ribeirão das 

Neves e a Lei Complementar nº 37 de 09 de outubro de 2006, que dispõe de normas de Uso e 

Ocupação do Solo no Município de Ribeirão das Neves, prevê a criação de uma Área de 

Proteção Ambiental - APA nesse trecho (Figura 9). De acordo com o Decreto Municipal nº 

119 de 27 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Criação da APA – Área de Proteção 

Ambiental da Cachoeira da Lajinha no Município de Ribeirão das Neves, em seu Art. 1º fica 
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instituída a APA da Lajinha (Figura 10), objetivando manter o ecossistema natural de 

importância regional e local e regular o uso admissível da área de modo a compatibilizar com 

os objetivos de conservação da natureza.  

 

FIGURA 9. APA da Lajinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planta Semi-Cadastral - Malha Urbana da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves (2011). Adaptado. 
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FIGURA 10. APA da Lajinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo I – Decreto Municipal 119/2016 (2016). 

 

De forma geral, a vegetação é predominantemente de transição e cerrado, sendo 

visualizados trechos de áreas de pastagens nessa localidade (ZEE – MG, 2015). A ocupação 

característica nesse trecho é essencialmente rural, e atividades agropecuárias foram 

identificadas na localidade. À Sudoeste, está localizada uma região da Bacia Hidrográfica 

identificada popularmente como “Lajinha”, devido às formações rochosas presentes na calha 

do Córrego Serrote nesse trecho - localizada sob coordenadas UTM SAD 69 Fuso 23S X: 

600202 Y: 7811731 (Figura 11). De modo geral, essa região apresenta visivelmente um maior 

teor de areia na camada superficial do solo, que somado ao acúmulo de argila do solo 

Argissolo (ZEE MG, 2015) favorece a susceptibilidade de processos erosivos identificados no 

local (UFLA, 2015). De acordo com o Relatório Ambiental do Córrego Serrote (2015), o 

Córrego Serrote apresenta nesse trecho características físicas favoráveis quanto à qualidade da 

água, já que não foram identificados aspectos que pudessem levar a um julgamento inicial por 
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contaminação através de efluentes sanitários, fato recorrente no município de Ribeirão das 

Neves. Há diversos tributários do Córrego Serrote na região em tese. 

 

FIGURA 11. Calha do Córrego Serrote à montante da Bacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto de Erika Ferreira da Silva (2015). 

 

3.4 Identificação do problema 

 

Os loteamentos irregulares causaram muitos problemas em Ribeirão das Neves, já 

que deixaram o solo exposto a vários tipos de erosões, comprometendo o meio físico 

(PLAMBEL, 1990). Essa falta de infraestrutura do parcelamento do solo atraía somente a 

população de baixa renda, seduzida pela oferta de lotes a preços baixos e de condições 

acessíveis de financiamento (COELHO, 2003). A falta de políticas de habitação e o mau uso 

do solo comprometeram a qualidade de vida da população, promovendo diversos problemas 

tais como enchentes, poluição, lixo e contaminação das nascentes, tornando a vida da 

população bastante precária. Além disso, a poluição visual da cidade é marcada pela 

degradação das paisagens naturais causada por essa intensa ocupação do seu território, 

facilmente percebido em Ribeirão das Neves.  (COELHO, 2010). 

As intervenções antrópicas desordenadas em pontos elevados e com declives 

acentuados e em planícies de inundação expõem o solo (Figura 12) e/ou o impermeabiliza, 
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comprometendo a infiltração, ocasionando eventuais transbordamentos, alagamento de vias e 

imóveis próximos ao curso d’água, além de escorregamentos de solo. Somado à ocupação 

urbana, a micro-bacia apresenta áreas de pastagem (Figura 13), agricultura e indícios de 

mineração de areia (Figura 14) que também interferem na recarga hídrica local. A degradação 

ambiental promove diversos problemas como enchentes, poluição, lixo e contaminação das 

nascentes, principalmente pela deposição inadequada dos resíduos sólidos (RIBEIRÃO DAS 

NEVES, 2014). 

 

FIGURA 12. Exposição do solo 

 

Fonte: Arquivo SMMA (2016). 
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FIGURA 13. Áreas de pastagens 

 

Fonte: Arquivo SMMA (2016). 

 

FIGURA 14. Extração de areia na área da lajinha 

 

Fonte: Arquivo SMMA (2016). 
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Em função da proximidade com a área urbana, a Micro-bacia do Córrego Serrote 

sofre com a exploração indiscriminada de seus recursos naturais, como os impactos causados 

pelos parcelamentos do solo, extração de areia e argila, desmatamento, queimadas, lixo, 

dentre outros. Com isso a população que usufrui da Lajinha, sofre as consequências da 

interferência humana no local, podendo comprometer sua qualidade de vida. 

 

4 JUSTIFICATIVA  

 

Conhecendo a realidade do município de Ribeirão das Neves, pode-se 

compreender a necessidade de implantação de vários projetos de educação ambiental, como 

elemento essencial para se refletir na sustentabilidade dos recursos hídricos, já que este tema 

mostra-se cada vez mais relevante na implantação de planos, projetos e programas de políticas 

públicas. Como Ribeirão das Neves teve um crescimento urbano bastante acentuado nos 

últimos anos, a necessidade da implantação desses projetos é muito maior em virtude dos 

problemas ocasionados pelo adensamento populacional exacerbado. 

À luz dos referenciais teóricos já apresentados, refletir sobre as questões que 

compõem o contexto da gestão e da conservação dos recursos hídricos em Ribeirão das 

Neves, levanta questões importantes como: qual é o papel do poder público e da sociedade 

com relação à essas questões? Qual é o compromisso que a sociedade pode assumir na 

solução dos problemas? Como a sociedade pode contribuir para solucionar os problemas? 

Como promover mudanças que fomentam a preservação dos recursos hídricos? O presente 

trabalho visa reunir elementos que possam elucidar essas questões, no intuído de promover a 

informação necessária para a preservação dos recursos hídricos no município de Ribeirão das 

Neves, através da elaboração de cartilha de educação ambiental. 

A elaboração de cartilha de educação ambiental, destinada à área da Lajinha, é 

uma importante estratégia para fazer com que determinadas temáticas se tornem atrativas e 

promovam uma relação integrada do conhecimento científico com a divulgação de novos 

conhecimentos à comunidade em geral, para que o desenvolvimento científico e social se 

torne mais dinâmico. A escolha deste tipo de instrumento de divulgação, objetiva apresentar 

ao leitor a temática abordada, por meio de uma linguagem simples e de fácil compreensão. 

 

5 OBJETIVO 
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Elaborar uma cartilha que contextualize informações sobre a importância da 

preservação do meio ambiente, mais especificamente da preservação das nascentes situadas 

em uma área denominada popularmente como “Lajinha”, localizada na Micro-bacia do 

Córrego Serrote, em Ribeirão das Neves. 

 

5.1 Objetivos específicos 

 

 Promover a Educação Ambiental, abordando temas relacionados à questão dos 

recursos hídricos, visando à melhoria da qualidade de vida da população; 

 Contribuir para a difusão do conhecimento sobre os recursos hídricos; 

 Aproximar a comunidade local com o conhecimento da legislação aplicada aos 

recursos hídricos.  

 Contribuir para a redução dos impactos ambientais recorrentes na região. 

 

6 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

Idealiza-se uma experiência de educação não formal, para produzir atores sociais 

que se envolvam com a temática dos recursos hídricos. Com isso, espera-se que as pessoas 

envolvidas possam conhecer mais sobre as leis aplicadas aos recursos hídricos, capazes de 

repassarem os conhecimentos a serem adquiridos, a fim de participarem da gestão desses 

recursos, contribuindo para a conservação das águas do Córrego Serrote.  

 

7 INTERVENÇÃO 

 

7.1 Ações de intervenção 

 

Visando o atendimento aos objetivos propostos observou-se a necessidade de 

elaborar um memorial fotográfico da área de interesse para registrar como a região se 

encontra atualmente; analisar a influência das ações antrópicas a serem realizadas no local por 

meio de relatório preliminar; fornecer material adequado aos visitantes da “Lajinha” 

(preferencialmente estudantes das escolas de Ribeirão das Neves), sensibilizando-os para as 

questões ambientais locais; propiciar aos visitantes através de linguagem simples, uma melhor 

compreensão do meio ambiente local, bem como sobre sua participação ativa e indissociável 
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neste; despertar nos atores envolvidos com os recursos hídricos na Lajinha, a motivação para 

a minimização dos problemas ambientais e de sua responsabilidade sobre os impactos 

causados pelas pessoas. 

A elaboração da cartilha (destinada preferencialmente aos estudantes das escolas 

de Ribeirão das Neves), bem como as informações a serem inseridas (de acordo com parcerias 

estabelecidas entre institutos de pesquisa/universidades), serão de responsabilidade da 

empresa de consultoria a ser contratada, tais como serviços de mapas, fotografia, impressão, 

em comum acordo com a equipe de funcionários da SMMA, designados para tal função.  

Serão realizadas palestras de educação ambiental pelos técnicos da SMMA. As 

palestras acontecerão na própria “Lajinha”, a princípio ao ar livre, em pontos estratégicos a 

serem definidos pela SMMA. O público-alvo será os alunos das escolas de Ribeirão das 

Neves. A escolha do(s) dia(s) e horários para sua realização, bem como a seleção da equipe 

técnica para realizar as palestras, deverão ser de responsabilidade do Setor de Educação 

Ambiental da SMMA. As palestras deverão abordar conteúdos sobre a questão dos recursos 

hídricos, saneamento, resíduos sólidos, sobre temas que estão também nos conteúdos da 

cartilha e que possam ajudar na preservação do local. Após as palestras, cada visitante, aluno 

ou moradores do entorno receberá uma cartilha.  

 

Tabela 3. Descrição do Lote 1 da Cartilha 

Lote 1 

Item Produto Descrição 
Tiragem 

mínima 

Tiragem 

máxima 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Tiragem 

mínima 

(R$) 

Valor 

Tiragem 

máxima 

(R$) 

1 Cartilha 

Formato 15 x 

21cm 

(fechado), capa 

e miolo 

impressão em 

papel Couchêt 

fosco 90 gr a 

4/4 cores. 

Acabamento: 

Grampeado 

5.000 50.000 Unidade   
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7.2 Atores envolvidos 

 

Os atores envolvidos serão, a princípio, os alunos das escolas de Ribeirão das 

Neves, do 6º ao 9º no do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio, com idades 

entre 10 a 18 anos.  

Cabe destacar que, por apresentar-se como medida que auxilia na mitigação, 

redução e extinção de impactos ambientais recorrentes na região, a impressão, revisão e 

aplicação da cartilha poderá ser sugerida pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente, 

Planejamento e Obras, bem como por seus respectivos conselhos, como medida 

compensatória de atividades potencialmente impactantes instaladas/ operadas na região, 

quando tratadas as devidas regularizações de obras e serviços locais. 

 

7.3 Recursos necessários 

 

Para a elaboração da cartilha serão necessários os seguintes recursos, sabendo-se 

que o projeto terá duração de dois anos: 

 

Físicos: 

 

- Computador Brazil Intel Core I7 8gb 500gb; 

- Um software QGIS 3.0;  

- Impressora A3 MFC – J6935DW Brother; 

- Tonner colorido 

- Papel couchêt; 

- Prancheta; 

- Caneta; 

- Máquina fotográfica; 

- Equipamento de GPS; 

- Veículos para transporte; 

 

Intelectuais: 
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- Profissionais diversos responsáveis pelas ações do projeto (biólogos, geógrafos, 

engenheiros, dentre outros, desde que sejam capacitados para trabalhar sobre a questão dos 

recursos hídricos); 

- Designers; 

 

Humanos: 

 

- Pessoal não especializado, como auxiliares (para realizar as impressões e organizar o 

material para entrega); 

 

Financeiros: 

 

- Recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente ou como medida compensatória sugerida 

pelos técnicos analistas dos processos de licenciamento ambiental.  

 

7.4 Orçamento 

 

Tabela 4. Orçamento da Cartilha 

Produto 
Tiragem 

mínima 

Número 

de páginas 

Despesas com 

material 

Despesas com profissionais e técnicos 

para levantamento de dados (para 

elaboração da cartilha) 

Cartilha 5.000 20 

R$ 10.000,00 

(dez mil reais) 

 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

 

É importante salientar que as palestras de Educação Ambiental a serem realizadas, 

serão feitas pelos próprios funcionários/técnicos da SMMA. Desta forma não cabe mensurar 

aqui quanto cada funcionário receberá, pois esta é uma atividade que compete ser realizada 

por tais profissionais. 
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7.5 Viabilidade 

 

Face ao exposto, conclui-se que a elaboração e impressão da cartilha é viável, já 

que será importante na construção de novos paradigmas em benefício da gestão das águas, 

ligados aos princípios da educação ambiental.  

Acredita-se que o custo para execução seja viável do ponto de vista financeiro. 

Vale ressaltar que tal instrumento poderá contemplar o local estudado e o município com 

benefícios vindos da conscientização da população para manter o meio natural em equilíbrio. 

Pode-se enfatizar aqui também a facilidade de execução desse projeto, pois a 

própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente necessita de ações como esta para garantir a 

preservação dos poucos recursos hídricos ainda conservados na cidade, desta forma, ignora-se 

os riscos e dificuldades.  
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7.6 Cronograma físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA MESES 

Descrição dos Serviços 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

Serviços Preliminares 

(Visita à área, e 

produção do memorial 

fotográfico e relatório 

preliminar das 

condições visualizadas) 

                        

Pesquisas de 

preços/elaboração/im

pressão das cartilhas  

                        

Trabalho de 

Educação Ambiental 

– Palestras de 

Conscientização e 

entrega da Cartilha 

(Trabalho com os 

atores envolvidos: 

população do entorno, 

alunos das escolas, 

visitantes) 
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8 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

8.1 Objeto 

 

Será contratada empresa de consultoria ambiental para trabalhar em conjunto com 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ribeirão das Neves nos levantamentos de dados 

ambientais e produção da cartilha.  

 

8.2 Justificativa 

 

Elaboração de cartilha de educação ambiental, destinada à área da Lajinha, no 

intuito de promover uma relação integrada do conhecimento científico com a divulgação de 

novos conhecimentos à comunidade em geral, para que o desenvolvimento científico e social 

se torne mais dinâmico. 

A importância do investimento realizado na contratação de serviços gráficos, 

soma-se à necessidade de preservação dos recursos hídricos por meio da conscientização da 

população por meio da educação ambiental, já que este recurso (cartilha) será usado para esta 

finalidade.  

 

8.3 Descrição do objeto 

 

Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de serviços 

gráficos especializados, incluindo todo material e mão de obra necessária, para executar a 

produção e a impressão de material gráfico (cartilha), a serem executados por demanda, 

conforme especificações e quantitativos já mencionados. A cartilha tem as seguintes 

especificações:  

- Formato 15 x 21cm (fechado); 

- capa e miolo impressão em papel Couchêt fosco 90 gr a 4/4 cores; 

- Acabamento: Grampeado; 

- 20 (vinte) páginas; 

- Tiragem inicial: 5.000 (cinco) mil cópias. 
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8.4 Meta 

 

Garantir, até fevereiro de 2019, a aquisição das cartilhas para iniciar a execução 

do trabalho de educação ambiental.  

 

8.5 Estimativa de custos 

 

R$ 10.000,00 para a tiragem de 5.000 (mil) cópias.  

R$ 4.000,00 para os profissionais que farão a coleta de dados.  

 

8.6 Critérios de julgamento 

 

O critério de julgamento será o de menor valor por item. Declarada encerrada a 

etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 

classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo a respeito. 

Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante, para confirmação de suas condições habilitatórias. 

Constatado o atendimento pleno às exigências deste termo, será declarado o 

proponente vencedor. Se a proposta não for aceitável ou o proponente não atender às 

exigências, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes.  

 

8.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

A entrega das cartilhas poderá ser realizada por: SEDEX, no endereço Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Ribeirão das Neves situada à 

Rua Ari Teixeira da Costa, 1100, CEP 33.880-630, Ribeirão das Neves-MG, telefone: (31) 

3627-6950, Superintendência de Educação Ambiental. 

 

8.8 Obrigação das partes 

 

8.8.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.8.1.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento. 
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8.8.1.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

8.8.1.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou 

supressões limitados ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, 

tomando-se por base o valor contratual. 

8.8.1.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido 

para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à 

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

8.8.1.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, 

impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel 

cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

8.8.1.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, 

hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.8.1.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições 

de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo(s) 

órgão(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Preços), contado da sua 

notificação. 

8.8.1.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se 

pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela 

Administração. 

8.8.1.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 

contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante. 

 

8.8.1.10. Arcar com todos os custos decorrentes do fornecimento dos bens no local indicado 

neste Termo de Referência. 

 

8.8.1.11. Entregar as cartilhas em perfeitas condições de uso, conforme condições exigidas 

neste Termo de Referência, sem quaisquer ônus adicionais para esta Secretaria. 
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8.8.1.12. Ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado à contratante e/ou a terceiros, 

provocados por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus 

empregados, convenentes, envolvidos na execução do contrato, bem como assumir inteira 

responsabilidade civil, administrativa e penal por qualquer prejuízo, material ou pessoal, 

causados à contratante ou a terceiros; 

 

8.8.1.13. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços sem prévia e 

expressa anuência da SMMA. 

 

8.8.1.14. Aceitar, sem restrições, a fiscalização da Contratante, no que diz respeito ao fiel 

cumprimento das condições de execução dos serviços contratados. 

 

8.8.1.15. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela contratante. 

 

8.8.1.16. Atender à solicitação de envio de amostras quando a Contratante solicitar; 

 

8.8.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.8.2.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de 

Fornecimento. 

 

8.8.2.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 

e suas alterações. 

 

8.8.2.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, 

podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de 

imediato. 

 

8.8.2.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 
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8.8.2.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 

8.8.2.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

 

8.8.2.7. Fornecer mediante solicitação escrita da contratada, informações adicionais, dirimir 

dúvidas e orientá-la nos casos omissos. 

 

8.8.2.8. Acompanhar, fiscalizar, conferir a entrega de todo material descrito neste Termo de 

Referência. 

 

8.8.2.9. Fiscalizar, conferir e avaliar o fornecimento do material, objeto do presente Termo de 

Referência, emitindo Termo de Recebimento. 

 

8.8.2.10. Solicitar a execução do objeto à contratada através de nota de empenho ou outro 

instrumento hábil; 

 

8.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

O processo será acompanhado pela SMMA, sob responsabilidade da 

Superintendente de Gestão Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, Sra. Ana Cristina Fernandes, tendo como suplente Sr. Rodrigo 

Hott Pimenta, tendo por base este Termo de Referência e o Contrato a ser firmado com o 

licitante vencedor. 

 

8.10 Pagamento 

 

8.10.1 O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos 

recursos do(s) órgão(s) participante(s) e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da 

apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante 

crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco Bradesco  S/A. 

8.10.2 A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a 

partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 



42 

 

 

 

8.10.3 Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.10.4 É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 

8.10.5 Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 

comprovantes: 

8.10.6 Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal. 

8.10.7 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer 

processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação 

tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade. 

8.10.8 O pagamento deverá ser feito pela SMMA somente após entrega total dos bens na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SMMA, à Rua 

Ari Teixeira da Costa, 1100, CEP 33.880-630, Ribeirão das Neves-MG, no horário de 8:00 às 

12:00 e 13:00 às 17:00, conforme descrito neste Termo de Referência, e será efetuado pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SMMA, após a 

devida comprovação da entrega dos bens, através de um Termo de Recebimento atestado pelo 

responsável pelo recebimento e apresentação dos documentos fiscais devidos. 

 

8.11 Sanções 

 

8.11.1 No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem 

prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades: 

8.11.2 Multas, estipuladas na forma a seguir: 

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto 

contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento 

equivalente. 

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do 

objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou 

instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa 

prevista na alínea anterior. 
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c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou 

instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas 

contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência. 

d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da 

execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela contratante, inclusive o 

cancelamento do registro de preço. 

8.11.3 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada 

no cadastro de fornecedores da Prefeitura de Ribeirão das Neves, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 

previstas neste instrumento e das demais cominações legais. 

8.11.4 Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos 

existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação 

Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão 

CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução. 

8.11.5 Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma 

da lei. 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos referenciais teóricos que fundamentam esse trabalho, percebe-se a 

necessidade de implantação de projetos em educação ambiental, capazes de refletir sobre a 

importância da preservação dos recursos hídricos. Além disso, a necessidade de criar 

instrumentos formativos (de divulgação) de políticas públicas é primordial para garantir a 

efetividade das ações. São primordiais porque à medida que apontam as contradições e 

mostram de forma geral as dimensões envolvidas na implementação de tais políticas, 

envolvem os atores sociais na temática dos recursos hídricos. Com isso eles podem conhecer 

mais sobre as leis aplicadas aos recursos hídricos, tornando-se multiplicadores capazes de 

repassarem os conhecimentos a serem adquiridos, contribuindo para a conservação das águas. 

Nessa perspectiva, água e município, parecem estabelecer grandes temas 

geradores de processos formativos. O tema “água” possui uma infinidade de dimensões que 

podem ser utilizadas na gestão dos recursos hídricos e o município apresenta-se como um 

espaço importante de convívio social e de experiência ambiental, na verdade um lugar 
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propício para exercitar a cidadania. O município também é um espaço compreensível da 

dinâmica socioambiental para as pessoas que ali vivem ou utilizam determinados espaços. A 

educação baseada no contexto local tendo como enfoque os problemas envolvendo os 

recursos hídricos pode garantir condições adequadas para reflexão sobre as políticas públicas 

locais, desde que o poder público também seja aliado da população, cumprindo então, as 

previsões da legislação ambiental vigente.  

Por fim, cabe a todos os sujeitos envolvidos, buscar a conservação dos recursos 

hídricos e a participação na gestão do seu território. Esse é o papel e a responsabilidade das 

pessoas enquanto cidadãos.  
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