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“Desta  maneira,  o  educador  já  não  é  o  que

apenas educa,  mas o que,  enquanto educa,  é

educado, em diálogo com o educando que, ao

ser  educado,  também  educa.  [...]  Já  agora

ninguém  educa  ninguém,  como  tampouco

ninguém se educa a si mesmo: os homens se

educam  em  comunhão,  mediatizados  pelo

mundo.” (FREIRE, 1983).



RESUMO

Este projeto de intervenção tem como objetivo desenvolver práticas de Educação Ambiental

relacionadas  à  otimização  e  gestão  de  recursos  hídricos  em  escolas  rurais  de  ensino

fundamental do município de Pacajus, CE. Nesta perspectiva,  serão realizadas práticas de

educação  ambiental  formal  com  ênfase  em  segurança  hídrica  e,  por  conseguinte,  serão

direcionadas  para  potenciais  multiplicadores  ambientais,  como  professores,  servidores,

gestores  e  estudantes  dessas  escolas  públicas  rurais  com foco de  atuação no entorno dos

recursos hídricos existentes em Pacajus, em especial da bacia hidrográfica do Açude Pacajus.

Para tanto, é oportuno mostrar neste trabalho de maneira pontual e contextualizada, problemas

ambientais locais, por meio de práticas educacionais que interajam com questões vividas e

experimentadas  pela  população  no  seu  cotidiano.  Com  isso,  o  projeto  de  intervenção

possibilita aos atores envolvidos mais informações e elevação da criticidade e envolvimento

quanto  a  maior  consciência  ambiental,  inclusive  na  otimização  dos  recursos  hídricos

convidando a comunidade escolar a ser parceira na recuperação no processo de conservação e

preservação ambiental.

Palavras-chave:  Educação  ambiental  formal.  Recursos  hídricos.  Meio  ambiente.  Bacia

hidrográfica. Açude Pacajus, CE.



ABSTRACT

This intervention project aims at developing some Environmental Education practices related

to the enhancement and management of water resources in rural elementary schools in the city

of Pacajus/CE. In this perspective, formal environmental education practices will be carried

out  with  emphasis  on  the  water  security  and  will  be  directed  to  potential  environmental

multipliers, such as teachers, servers, managers and students from those rural public schools

with a focus on the water resources of Pacajus, specifically around the catchment area of the

Pacajus  Dam.  Therefore,  it  is  opportune  to  highlight  the  local  environmental  problems

through some educational practices experienced by the population in their daily life. Thus, the

intervention  project  will  allow the  inhabitants  to  get  well-informed  and  be  more  closely

involved with the critical  environmental awareness.  This includes the enhancement of the

water  resources  by inviting  the school  community to  be  a  partner  in  the  recovery of  the

process of environmental conservation and preservation.

Keywords: Formal environmental education. Water resources. Environment. Catchment area. 

Pacajus Dam, CE.
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1 INTRODUÇÃO

O crescente cuidado e atenção com a disponibilidade mundial de água potável

vem demandando  de  todos  uma  nova  consciência  em relação  à  utilização  desse  recurso

natural. A água encontrada na natureza é essencial para a vida no planeta. No entanto, esta

riqueza tem se tornado cada vez mais escassa em algumas localidades, em função de graves

problemas ambientais  gerados e ocasionados pelo ser humano de maneira indiscriminada,

como poluição, má utilização, desperdício.

Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver práticas de

Educação Ambiental relacionadas à otimização e gestão de recursos hídricos em escolas rurais

de ensino fundamental do município de Pacajus, CE.

Entretanto, para alcançar este objetivo, propõe-se a articulação com um projeto de

intervenção, no qual visa a difusão de práticas de Educação Ambiental que contextualizem as

questões ambientais em prática educacional, tendo como aprendizagem significativa o que é

vivido  e  experimentado  nas  escolas  públicas  rurais  no  seu  cotidiano,  possibilitando  aos

envolvidos o conhecimento sobre a importância do meio ambiente, e assim tornando todos

atores envolvidos, parceiros na recuperação, conservação e preservação ambiental.

Metodologicamente, por meio da troca de ideias, realização de oficinas, cursos e

capacitações, disseminação das informações relacionadas a questões ambientais, realização de

trilhas  ecológicas,  visitas  de  campo  na  bacia  hidrográfica  do  Açude  Pacajus,  a  partir  da

identificação  e  realização  de  práticas  de  Educação  Ambiental  com  ênfase  em  recursos

hídricos,  se  pretende  promover  a  formação  de  multiplicadores  ambientais  (professores,

servidores, gestores e estudantes) nas escolas públicas rurais de Pacajus, CE.

Com a contínua  conscientização e  mudança  de  atitude  em busca  de  melhores

práticas  ambientais,  acredita-se  que  com  este  projeto  seja  possível  vislumbrar  melhor

aproveitamento de água, em virtude do uso racional e viabilização de meios de amenização de

impactos ambientais, no intuito de conservar esse recurso natural, além de estabelecer um

ganho de qualidade de vida ao se proporcionar relações de diálogo e mediação de conflitos

naquilo que estiver relacionado diretamente às questões ambientais.

Carvalho (2006 apud CUBA, 2010,  p.  28)  destaca que a  Educação Ambiental

(EA) tem assumido “o desafio de construir uma sociedade sustentável, em que na relação com

o  planeta  e  seus  recursos,  sejam  promovidos  valores  como  cooperação,  solidariedade,

generosidade, tolerância, dignidade e respeito à diversidade”.
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A Educação Ambiental é a estratégia adotada neste projeto de intervenção para

conscientização  e  mudança  de  atitude  política  e  comportamental  dos  atores  envolvidos

(professores, servidores, gestores e estudantes) das escolas públicas rurais de modo contribuir

coletivamente pela preservação e conservação da bacia hidrográfica do Açude Pacajus, CE.
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2 MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

2.1 Meio ambiente

Atualmente,  pouco  se  contesta  que  nas  últimas  décadas  houve  um  acelerado

processo destrutivo do meio ambiente em todo planeta Terra. De modo geral, vive-se uma

situação de descuido e muitas vezes de descaso com os recursos ambientais, sendo na maioria

das  vezes,  um  fator  decorrente  da  desenfreada  e  descontrolada  devastação  dos  recursos

existentes na natureza.

No  artigo 225,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,  é

mencionado que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à

coletividade  o  dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações”

(BRASIL, 2018).

É oportuno esclarecer e entender o significado de meio ambiente, inclusive para

melhor compreendê-lo como tema transversal, inter e transdisciplinar. Segundo o Conselho

Nacional do Meio Ambiente, mediante a Resolução no 306, de 5 de julho de 2002, o termo

meio ambiente se refere a um “ [...] conjunto de condições, leis, influência e interações de

ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a

vida em todas as suas formas” (CONAMA, 2002).

Na evolução histórica da Educação Ambiental, verifica-se que a partir da década

de 60, ocorreram as primeiras discussões em encontros e conferências internacionais. Desde

então, a elaboração de propostas em torno de questões ambientais foram progressivamente

gerando  uma  releitura  nas  legislações  internacionais  e  nacionais,  bem  como  mudanças

comportamentais na humanidade. Um marco, em prol do desenvolvimento em equilíbrio com

o meio ambiente.

Devido a esta preocupação com o meio ambiente, as discussões ocorreram nos

seguintes  eventos:  Clube  de  Roma,  1968;  I  Conferência  Mundial  de  Meio  Ambiente,

Estocolmo,  Suécia,  1972;  Encontro  de  Belgrado,  Iugoslávia,  1975;  I  Conferência

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, Tbilisi, Geórgia (Ex-União Soviética), 1977;

Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambientais, em Moscou, Rússia, 1987;

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, RIO 92, Rio de

Janeiro, Brasil, 1992; Rio +20, Rio de Janeiro, Brasil, 2012; e, a Conferência do Clima, Paris,

França, 2015. Portanto, foram eventos internacionais de notória relevância à sociedade, tendo
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em vista,  terem possibilitado significativos avanços na área ambiental,  com destaque para

instrumentos técnicos, políticos e legais, que são fundamentais para construção de políticas de

meio ambiente (PEDRINI, 2000, p. 25-30).

2.2 Alguns aspectos legais da Educação Ambiental no Brasil, no Ceará e em Pacajus

No Brasil, foram aprovadas legislações e normas que possibilitaram a criação de

políticas específicas que planejam, monitoram, regulam e fiscalizam a conservação e o uso de

meio  ambiente,  incluindo  recursos  hídricos  e  Educação  Ambiental.  A partir  de  1980,  se

intensifica  a  implementação  e  construção  no  país  de  um  conjunto  de  políticas  públicas

voltadas para a questão ambiental.

Dentro deste viés, com o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente,

mediante a Lei nº 6.938/1981, no entendimento de Cruz (2009, p. 125), ela veio apresentar

uma visão ampla do meio ambiente tem a intenção de consolidar uma Educação Ambiental

que possa contribuir para que os seres humanos desenvolvam relações de respeito entre si e

com o meio.

Em 1994, foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) que

tem  como  objetivos  a  transversalidade  e  a  criação  de  caminhos  que  possibilitem  a

internalização  e  absorção  dos  ideais  da  Educação  Ambiental  no  conjunto  dos  órgãos

governamentais (CRUZ, 2009, p. 127).

Na Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  instituída  pela  Lei  nº  9.433/1997,

foram  estabelecidos  fundamentos,  objetivos,  diretrizes  e  instrumentos  para  um  melhor

aproveitamento  dos  recursos  hídricos.  Esta  lei  cria  também  o  Sistema  Nacional  de

Gerenciamento de Recursos Hídricos.

A publicação de tais leis no Brasil, juridicamente indicam avanços evolutivos na

gestão das águas, inclusive integrando a educação a questões tão importantes e específicas

como meio ambiente e recursos hídricos.

A Lei Federal no 9.795, de 27 de abril de 1999, e no Ceará, a Lei Estadual no

14.892, de 31 de março de 2011, dispõem sobre Educação Ambiental. Conceitos, diretrizes

gerais,  objetivos  e  normas  sobre  as  ações  e  execuções  de  políticas  ambientais  quanto  a

Educação Ambiental são regulamentadas. Neste sentido, as definições dadas pelas referidas

Leis  Federal  nº  9.795/99  e  Estadual  no 14.892/2011  sobre  Educação  Ambiental,  são

respectivamente:
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Art.  1o Entendem-se  por  educação  ambiental  os  processos 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).
Art.  1o Educação  Ambiental  é  um  processo  contínuo  de  formação  visando  o
desenvolvimento  de  uma  consciência  crítica  sobre  relações  históricas,  entre  a
sociedade e a natureza, capaz de promover a transformação de hábitos, atitudes e
valores  necessários  à  sustentabilidade  ambiental  para  efeito  desta  Lei  (CEARÁ,
2011).

Consoante à Lei Federal no 9.795, de 27 de abril de 1999, é relevante notar em

seus  artigos  2º  ao  5º,  o  estabelecimento  de  uma  Educação  Ambiental  como  sendo  um

componente essencial e permanente da educação nacional e que deve estar presente em todos

os níveis e modalidades do processo educativo. Portanto, deduz-se que todos têm direito à

Educação Ambiental, incumbindo-se às instituições educativas inserir de maneira integrada

aos seus próprios programas educacionais, a Educação Ambiental.

No artigo 5o da mesma Lei Federal são elencados ainda os objetivos básicos  e

fundamentais,  dentre  os  quais  se  ressaltam,  respectivamente,  o  pluralismo  de  ideias  e

concepções pedagógicas, numa perspectiva multi, inter e transdisciplinar e o desenvolvimento

de uma compreensão da realidade, que integre o meio ambiente em suas múltiplas e complexas

relações, a ponto de envolver os aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,

econômicos, tecnológicos, educacionais, científicos, culturais e éticos (BRASIL, 1999).

No  Ceará,  a  Lei  Estadual  no 14.892/11,  no  inciso  primeiro  do  artigo  6º,  em

consonância com alínea “b” do inciso primeiro do artigo 9º, da Lei Federal nº 9.795/99, é

decretado  que  Educação  Ambiental  no  ensino  formal  se  configura  como  aquela  que  é

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições públicas e privadas, abrangendo dentre

outros, o ensino fundamental que constitui a educação básica.

Ressalta-se,  ainda,  no relacionado a Educação Ambiental  formal  no Ceará,  no

artigo 7º da  Lei Estadual no 14.892/11, há a orientação para as  escolas localizadas na zona

rural incorporarem os temas:

I - programa de conservação do solo;
II - gestão dos recursos hídricos;
III - desertificação, desmatamento e erosão;
IV - uso de agrotóxicos, seus resíduos e riscos do ambiente e à saúde humana;
V - queimadas e incêndios florestais;
VI - conhecimento sobre desenvolvimento de programas de microbacias;
VII - proteção, preservação e conservação da fauna e flora;
VIII - resíduos sólidos;
IX - incentivo a agroecologia;
X - convivência com o semiárido (CEARÁ, 2011).
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Em Pacajus, a Lei Municipal no 222, de 8 de junho de 2012, dispõe sobre política

ambiental municipal de Pacajus, prevista na lei orgânica do município, em 2007. O artigo 1º

da referida lei “[…] tem por pressupostos o meio ambiente ecologicamente equilibrado e uma

sadia qualidade de vida como direitos inalienáveis do cidadão, impondo-se ao Município e à

comunidade  o  dever  de  preservá-los  e  defendê-los  para  benefício  das  gerações  atuais  e

futuras” (PACAJUS, 2012).

Ademais, no capítulo II, artigo 3o, alínea XIII, quando se refere a competência

municipal e aos instrumentos de ação, na mesma lei, aponta que cabe ao município “assegurar

de forma permanente a Educação Ambiental como instrumento de conscientização, formação

da cidadania em todos níveis e faixas etárias” (PACAJUS, 2012). Para tal, essa Lei Municipal

alinhada a Lei Orgânica do Município de Pacajus, menciona a parceria com Estado ou União

de modo a criar instrumentos e meios que assegurem a eficácia na implementação e controle

das políticas, programas e projetos relativos ao meio ambiente.

Em  termos  legais,  as  principais  legislações  envolvidas  no  âmbito  nacional  e

estadual, são respectivamente, Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 08 de

janeiro de 1997) e na Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (Lei nº

14.844, de 28 de dezembro de 2010). O município de Pacajus não dispõe de uma política

municipal  de  recursos  hídricos.  Outras  legislações  relacionadas  a  resíduos  sólidos,

saneamento básico, Educação Ambiental, são seguidas conforme planos nacional e estadual.

2.3 Educação Ambiental e recursos hídricos

Sistemas hídricos são, notoriamente, um bem natural de grande importância para

a harmonia da vida no planeta Terra e, por conta disso, não devem ser considerados como

recursos infinitos que podem ser utilizados sem os devidos cuidados, pois dentro do ciclo da

vida terrestre, se configura com um elemento fundamental à sua sobrevivência.

É  de  amplo  conhecimento  que  a  água  é  um  bem  vital  e  constitui  um  dos

elementos  primordiais  na estratégia  de promover  o bem estar  social  e  o  desenvolvimento

econômico.

Diversos  são  os  usos  da  água.  O  primeiro  deles  como  se  sabe  é  para  o

abastecimento  das  cidades  sejam  elas  grandes  ou  pequenas,  onde  vivem  a  maioria  do

contingente  populacional  e  que  consome este  bem.  Outro  destino  do  uso  contínuo  desse

recurso hídrico se encontra destinado às atividades agrícolas e pecuárias. Enquanto atividade

agrícola, sua principal utilização é na irrigação, sendo também empregada no tratamento de
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animais, lavagem de instalações, máquinas e utensílios, entre outros. E, na atividade pecuária,

seu uso destina-se principalmente ao consumo dos animais. 

A busca por uma melhor gestão dos recursos hídricos se apresenta como uma das

principais preocupações deste século.  Neste sentido,  é necessário entender que gestão dos

recursos  hídricos  significa  administrar  de  modo  eficiente  os  sistemas  de  captação,  de

abastecimento  e  distribuição  e  de  usos,  bem  como  a  fiscalização  e  o  monitoramento,

respeitando a demanda e vazão ecológicas.

No relacionado, ainda, a gestão de recursos hídricos, a preocupação centrava-se

na oferta, com focos em medidas estruturais para garantir a abundância deste recurso sem que

fossem analisados aspectos como a poluição e o desperdício, por exemplo. Posteriormente, a

atenção voltou-se à gestão da demanda, concentrando-se no uso racional, no valor econômico

e no desenvolvimento institucional.

Do ponto de vista da regularização e aplicação de medidas quanto à utilização da

água, faz-se necessária a instituição de leis que determinam as regras de uso, as competências

e até as penalidades a serem tomadas, pois são de grande relevância e representam um avanço

importante na preservação desse bem indispensável à sobrevivência do planeta. Entretanto, é

pertinente  afirmar  que  leis  aplicadas  de  forma  isolada  são  insuficientes  para  uma gestão

verdadeiramente  eficiente;  pois  segundo  Bustos  (2003),  acredita-se  no  gerenciamento

ambiental e dos recursos hídricos como uma forma dos políticos, cientistas e sociedade civil

integrarem  e  compartilharem  um  problema  comum,  isto  é,  o  uso  da  água  focado  na

conservação dos cursos hídricos, preservação de sua qualidade, quantidade e, principalmente,

no uso racional da água.

Para se alcançar os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº

9.433/1997)  acredita-se  que  a  partir  da  Educação  Ambiental  se  possa  conseguir  a

racionalização do uso da água, a melhoria da participação popular nos processos decisórios,

por meio de um Comitê de Bacias  Hidrográficas,  a  redução do nível  de poluição rural e

urbana e  a  elevação do grau  de exigência  da efetividade  das  instituições  governamentais

ligadas a recursos hídricos.

O uso irracional de recursos naturais tem comprometido a sustentabilidade da

vida  humana.  No  ambiente  rural,  em  especial  no  inerente  a  atividade  agropecuária,  é

fundamental que se faça uso adequado e sustentável de técnicas e métodos de manejo que

amenizem os inevitáveis impactos gerados por esta atividade.

Para  se  ter  uma  dimensão  das  alterações  advindas  das  práticas  agrícolas

desenvolvidas  no  ambiente  rural,  Souza  (2009,  p.  16)  infere  que  cada  vez  mais  tem  se
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intensificado mudanças ambientais na zona rural decorrentes de atividades agrícolas devido a

utilização de sistemas mais produtivos. E, diante do produzir em larga escala, os recursos

naturais  são  mais  demandados,  inclusive  indo  além  de  seu  potencial  agrícola  e,  por

consequências a posteriore, pode-se até mesmo ocasionar degradação ambiental.

Acrescenta-se a este pensamento, a afirmação de Maldonado (2006, p. 46), onde

as  maiores  modificações  do  ambiente  rural  é  feito  pela  intervenção  das  atividades

agropecuárias, impactando negativamente o meio ambiente, devido a utilização de manejos

inadequados.

No Ceará, a política de açudagem é uma das fundamentais características de uso e

interferência  de  estruturas  hídricas,  gerando  vales  úmidos  que  até  hoje  desempenha

importante papel de ocupação do espaço cearense (BEZERRA, 1995, p. 13).

O Açude Pacajus,  tendo sido idealizado e construído para armazenar as águas

pluviais  de sua bacia  hidrográfica,  barrando o Rio Choró (COGERH, 2011, p.  29),  como

também se  submete  a  receber  ou  acumular  qualquer  material  despejado  ou  rejeitado  na

referida bacia e, deste modo, tem potencial de poluir a água do Açude.

Em Pacajus, as atividades poluidoras dos recursos hídricos mais representativas

são: destino inadequado de resíduos sólidos e semissólidos urbanos (COGERH, 2015). Neste

município, é comum encontrar lixo domiciliar em locais diversos, feitos danosos a população,

dentre outros problemas como poluição, disseminação de vetores de doenças.

Conforme  inventário  ambiental  do  Açude  Pacajus,  publicado  em  2011,  e

coordenado pela COGERH, muitos dos problemas existentes são ocasionados “pela falta de

educação por parte da população que jogam resíduos diretamente no açude, margens, ou em

regiões que carregam materiais para bacia hidráulica deste açude agravando, mais ainda o

problema” (CEARÁ, 2011,  p.  87).  A ação  antrópica  é  determinante  como causadora  dos

principais problemas ambientais.

No  intuito  de  pensar  a  melhoria,  otimização,  uso  racional  e

conservação de recursos hídricos, a Educação Ambiental pode contribuir

com a Política Nacional de Recursos Hídricos.

A prática da Educação Ambiental, na perspectiva da educação formal, requer que

educadores  e  toda  comunidade  escolar  tenham  amplo  conhecimento  sobre  as  questões

ambientais. As escolas públicas rurais podem com isso desempenhar papel estratégico quanto

à temática recursos hídricos, seja no desenvolvimento de ações pedagógicas com estudantes e

famílias, bem como ambiente de mediação e resolução de situações conflituosas relacionadas

ao uso e controle de recursos naturais.
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2.4 Educação Ambiental na escola

Diante dos problemas ambientais locais existentes, a Educação Ambiental surgiu e

se  desenvolveu  paralelo  a  questões  conflitantes  entre  progresso  econômico  e  questões

ambientais.  Com  o  passar  dos  tempos,  a  Educação  Ambiental  se  torna  um  importante

instrumento de conscientização, reflexão e transformação da realidade, pois surgiu de forma

legítima diante  da necessidade de se educar, seja  de modo formal  ou não,  no sentido de

preservação e conservação do meio ambiente.

A Educação Ambiental, então, torna-se um meio oportuno quando é utilizado de

maneira  estratégica  no  concernente  ao  diálogo  de  modo  participativo  sobre  temas

socioambientais,  assim  como  sob  um  olhar  político,  social,  científico,  tecnológico,

econômico, cultural e espiritual.

Partindo deste princípio, a Lei Federal no 9.795, de 27 de abril de 1999, na qual

dispõe  sobre  a  educação ambiental  e  institui  a  Política  Nacional  de  Educação Ambiental

(PNEA), diz  que há o incentivo para utilização de temas transversais  em todos níveis de

ensino para serem utilizados nos currículos. O intuito dessa medida pode ser compreendido

como sensibilização as questões ambientais.

Segundo Fracalanza  et  al.  (2005,  p.  2),  a  prática  educativa  voltada  à  questão

ambiental  no Brasil  tem, no mínimo dois desafios:  “1) formar profissionais capacitados a

gerenciar com competência sistemas naturais, visando uma sociedade sustentável e a melhoria

da qualidade de vida, e 2) formar pessoas comprometidas a compreender e a enfrentar a atual

crise ambiental”.

O artigo 2o da Lei Federal nº 9.795/99, de 27/05/99, que trata da Política Nacional

de Educação Ambiental, atesta o seguinte acerca da Educação Ambiental como sendo [...] um

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal” (BRASIL, 1999).

O Decreto  nº  4.281,  de  25 de  junho de 2002,  no qual  regulamenta  a  Política

Nacional de Educação Ambiental, ao citar o artigo 5o, o mesmo diz que além de mencionar

legalmente a Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, também a

referencia nos Parâmetros e as Diretrizes Curriculares Nacionais, integrando-a as disciplinas:

Art. 5o Na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de
ensino, recomenda-se como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares
Nacionais, observando-se:
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I-a integração da educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e
permanente; e
II - a adequação dos programas já vigentes de formação continuada de educadores
(BRASIL, 2002).

Tais  afirmativas  reforçam a necessidade  legal  de formação de  educadores  que

possam atender ao que foi estabelecido como princípios básicos e objetivos fundamentais,

possibilitando a emergência execução do que consta na PNEA.

A Educação Ambiental é importante para implantação de uma política ambiental

sustentável,  seja  por  meio  da  educação  formal, ou  pela  educação  não  formal,  ela  gera

sensibilização,  capacitação  com  adoção  de  práticas  que  minimizem  os  danos  ao  meio

ambiente e a saúde humana, conscientização quanto possíveis limitações e restrições impostas

pela natureza ou pela ação humana e, ainda, a utilização de formas criativas e responsáveis

dos recursos hídricos.

Sob o olhar da educação formal, o ambiente escolar pode dar bons exemplos se

em  paralelo  aos  conteúdos  das  disciplinas,  houver  a  implantação  e  bom  uso  de

equipamentos/instrumentos de captação de água, efetivação de coleta seletiva, reúso da água

dos  bebedouros  e  de  aparelhos  de  ar-condicionado,  redução  do  consumo  de  energia  de

eletroeletrônicos, eliminação do uso de copos descartáveis (adoção de caneca), recebimento

de baterias e pilhas, monitoramento quantitativo e qualitativo da água. Do mesmo modo, as

escolas públicas rurais de Pacajus podem participar de campanhas socioambientais realizadas

no  município  como  distribuição  de  mudas  de  plantas  e,  também,  interagir  quando  no

município  houver  e  promover  treinamentos  e  capacitações  com  temáticas  ambientais

(agroecologia,  uso  racional  do  fogo,  impactos  quanto  ao  uso  e  armazenamento  de

agrotóxicos).
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Estado do Ceará está localizado na região Nordeste do país e tem como capital a

cidade de Fortaleza. Atualmente, o Ceará possui 184 municípios. Sua população estimada é

cerca de 8.904.459 habitantes. Possui área total de 148.886,308 km², sendo uma média de 56,76

km² por habitante. Em 2014, a média da renda per capita de seus habitantes era de 616 reais por

domicílio (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, ©2017).

3.1 Dados gerais sobre Pacajus, CE

O  município  de  Pacajus, está  situado  na  Região  Metropolitana  de  Fortaleza

(RMF), Ceará, que fica na região Nordeste do Brasil. Segundo Cavalcante et al. (2008, p. 2),

Pacajus tem 

[...]  coordenadas  04°10’21’’S (latitude)  e  38°27’39’’W (longitude),  em relação  a
Linha do Equador, numa área de 254,43 km², que corresponde percentualmente 0,15
do  Estado do Ceará, e ocupa parte das Folhas Baturité (SB.24-X-A-I) e Beberibe
(SB.24-X-A-II) – [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -] SUDENE,
1973, escala 1:100.000.

Segundo dados do IBGE, publicado em 2015, a população estimada para 2017 era

de 70.911 habitantes.  Para indicadores demográficos de 2010, também, tendo como fonte

primária de dados o IBGE, a taxa de urbanização foi de 81,95%, e a rural de 18,05%, e a

densidade  demográfica  (hab./km2)  foi  de  243,00  (INSTITUTO  DE  PESQUISA  E

ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ, 2017, p. 6-7).

Quanto ao clima, é classificado como tropical quente semiárido brando e tropical

quente sub-úmido, com temperatura média anual de 26º a 28ºC, variando entre a mínima de

25 ºC e a máxima de 35 ºC. Solos com areias quartzosas distróficas e bruno não cálcio. A

altitude média é de 73,9m, pluviosidade média de 791,4mm, e período chuvoso de janeiro a

abril (IPECE, 2017, p. 5).

O município se destaca pelo potencial comercial, industrial e agrícola. Concentra

importante complexo industrial, proporcionando a geração de empregos.

Lima Neto (2016, p. 43), ao descrever sobre as potencialidades econômicas de

Pacajus, destaca

[...]  o  número  de  indústrias  tem  crescido,  principalmente  com  a  parceria  do
município  de  Horizonte,  localizado  na  microrregião  de  Pacajus,  que  emprega  a
grande  maioria  dos  pacajuenses  em  suas  indústrias.  O  citado  processo  de
industrialização  contribuiu  para  dinamizar  o  comércio  local,  que  já  era  uma
atividade de destaque, acelerando, portanto, a expansão imobiliária.
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A zona central da cidade possui um significativo número de residências, comércio

e atividades de serviços, assim como patrimônio institucional e educacional. Pacajus, por ser

importante  pólo de comércio e serviços,  que interliga cidades vizinhas  e distritos,  há um

grande fluxo de pedestres e veículos, tornando-se potencial passivo e ativo de poluição do

meio ambiente. Ressalta-se a precária arborização nessa área.

O protagonismo da agricultura está no cultivo e processamento da mandioca e,

principalmente, no cultivo do caju, seja pela produção do pedúnculo e da castanha de caju,

produção de doces e cajuína, bebida feita a base do caju, produção e venda de mudas de caju,

e pelo comércio da amêndoa de caju, sendo neste caso, a produção destinada tanto para o

mercado interno, quanto para exportação (LIMA NETO, 2016, p. 43).

Segundo IPECE (2017, p. 10), dentre 184 municípios cearenses, Pacajus ocupou

em 2016, a 16a posição do ranking cearense quanto ao Índice de Desenvolvimento Municipal

(IDM), com valor de 42,71. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em Pacajus, no

ano de 2010 foi de 0,659, ficando na posição do ranking do Ceará em 15o lugar.

Seus  limites  municipais  são:  ao  norte,  município  de  Horizonte;  a  leste,

Chorozinho, Cascavel e Horizonte; ao sul, Chorozinho; a oeste, Barreira, Acarape, Guaiuba e

Horizonte. O principal acesso ao município, a partir de Fortaleza, pode ser feito por meio da

BR 116 num percurso de 51 km (IPECE, 2017, p. 5). O acesso à zona rural, sejam a vilas,

lugarejos, sítios e fazendas, é feito por estradas asfaltadas interligadas a estradas carroçáveis,

durante todo o ano. Basicamente, tem como divisão política interna três distritos, sendo eles:

Pacajus, Itaipaba e Pascoal.

Segundo dados da Secretaria de Educação Básica (SEDUC) obtidos via IPECE

(2017, p. 9), no ano de 2016, Pacajus registrou um total de 795 docentes, sendo distribuídos

em escolas  estaduais  (147),  em municipais  (457)  e  particulares  (217).  No relacionado ao

corpo discente, a matrícula inicial em 2016 teve um total de 20.866 estudantes, dos quais

6.063 matriculados em escolas estaduais, 11.000 estudando em escolas municipais e 3.803

estudantes em escolas particulares.

Na Figura 1, tem-se um demonstrativo de docentes com formação superior. Nota-

se  que  de  2010 para  2016,  em Pacajus  houve uma elevação no número  de  profissionais

docentes com nível superior de escolaridade, tanto para os que atuaram na educação infantil

quanto para quem atuou no ensino fundamental. Para os docentes com atuação no ensino

médio houve decréscimo neste quesito.
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Figura 1 – Percentual de docentes com grau de formação superior em Pacajus,

CE (2010 – 2016)

Fonte: IPECE (2017, p. 9), baseado nos dados da SEDUC.

3.2 Bacias hidrográficas da região metropolitana de Fortaleza

As Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza constituem regiões

formadas por 16 (dezesseis) sub-bacias independentes e ocupam uma área de 15.085km2, e

corresponde ao mais importante centro consumidor de água do Estado (COGERH, 2016, p.

27). No entanto,  o suprimento para o consumo de água,  comumente é insuficiente para o

atendimento à RMF, necessitando das transposições do Jaguaribe/RMF por meio do canal do

trabalhador e do eixo Castanhão (Eixão das Águas)/RMF. Com a finalização das obras de

transposição  do  rio  São  Francisco  e  sua  consequente  interligação  ao  sistema  de  bacias

hidrográficas no Ceará elevará o potencial de segurança hídrica do Estado (ALCÂNTARA,

2006, p. 295). Estas informações podem ser visualizadas nas Figuras 2 e 3.
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Figura 2 – Mapa cartográfico das bacias hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza,

CE

Fonte: COGERH (2018).

Figura  3  –  Mapa  cartográfico  detalhado  das  bacias  hidrográficas  da  Região

Metropolitana de Fortaleza, CE

Fonte: COGERH (2016, p. 30).
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Quanto à qualidade das águas superficiais, o declínio da qualidade da água dos

reservatórios situados nas Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza se deve,

principalmente, a eutrofização, que é causada em especial por atividades antrópicas ao longo

das bacias  hidrográficas.  A eutrofização dificulta  o uso adequado da água para múltiplas,

finalidades, desde o abastecimento humano até o consumo de água por animais (COGERH,

2011, p. 9).

A eutrofização pode acontecer em vários corpos d’água. Trata-se de um fenômeno

ocasionado  naturalmente  ou  artificialmente  (quando  intensificado  por  ações  humanas).

Conforme  Von  Sperling  (2005  apud  TRINDADE;  MENDONÇA,  2014,  p.  275),  “os

principais efeitos da eutrofização são: anaerobiose no corpo d’água, mortandade  da fauna,

toxicidade  de  algas,  dificuldade  e  altos  custos  para  o  tratamento  da  água  e  redução  da

navegação e da capacidade de transporte”.

Segundo Tundisi (1986 apud RIVERA, 2003, p. 5), a eutrofização gera muitas

consequências, as principais em sistemas aquáticos são:

aumento  da  biomassa  e  da  produção  primária  do  fitoplâncton;  diminuição  de
diversidade  de  espécies;  diminuição  da  concentração  de  oxigênio  dissolvido;
diminuição  na  concentração  de  íons;  aumento  do  fósforo  total  no  sedimento;
aumento da frequência do florescimento de cianofíceas.

Barbosa e Lima (2016, p. 1) definem eutrofização como “processo que se refere

ao acúmulo de matéria orgânica, de forma gradativa, nos mananciais, resultando no elevado

índice de nitrato ou fosfato”.

A eutrofização cultural, antropogênica ou artificial pode ser causada por inúmeros

fatores. Para tal, Rivera (2003, p. 5) destaca “despejos de esgotos domésticos; despejos de

atividades  agrícolas;  poluição  do  ar  e  queda  do  material  da  atmosfera  (sob  a  forma  de

partículas junto com a água de chuva); vegetação remanescente em represas não desmatadas

antes do fechamento”.

Dentre  as  sub-bacias  hidrográficas  existentes  na  Região  Metropolitana  de

Fortaleza  são  de  fato  formadas  por  dezesseis  sub-bacias  hidrográficas  dessa  região,  que

segundo a COGERH (2011, p. 14), “as que possuem rio principal com maior extensão são o

Choró, com 200 km; o Pirangi, com 177,5 km; e o Pacoti, com 112,5 km, todos em sentido

sudoeste-nordeste”, como mostrado no Quadro 1.
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Quadro 1 – Principais parâmetros morfológicos das Bacias Metropolitanas de Fortaleza, CE

Fonte: COGERH (2000 apud COGERH, 2016, p. 29).

3.3 Bacia hidrográfica do Açude Pacajus

O  Açude  Pacajus, foi  construído  em  1960,  tendo  sido  reformado  em  1993,

barrando o rio Choró. Sua maior extensão territorial encontra-se no município de Pacajus, que

fica distante 51,1 km de Fortaleza (COGERH, 2011, p, 29), possuindo a maior bacia dentro da

RMF, drenando suas porções leste, sul e central.

Este Açude tem sua relevância quanto à gestão dos recursos hídricos no Ceará, em

função de possuir uma das maiores sub-bacias da RMF, tem potencial de gerar significativo

acréscimo ao sistema de abastecimento de água à RMF. A oferta de água superficial é de

240hm3 que é monitorado pela COGERH, desde 1992 (COGERH, 2011).

O Açude Pacajus, pertencente à bacia hidrográfica do Açude Pacajus, possui área

de aproximadamente 4.492,34 km², e está inserido na bacia hidrográfica do Rio Choró, que

integra  a  rede  das  Bacias  Hidrográficas  da  RMF.  Os  municípios  integrantes  da  bacia

hidrográfica  do  Açude  Pacajus  são:  Horizonte,  Pacajus,  Chorozinho,  Barreira,  Acarape,

Ocara, Redenção, Acopiara, Pacoti, Baturité, Guaramiranga, Mulungu, Aratuba, Capistrano,

Itaúna, Canindé, Choró e Quixadá, totalizando 18 municípios (COGERH, 2011).

De propriedade do governo  estadual,  o  Açude  Pacajus  abastece  o  município  de

Pacajus, incluindo os Distritos Industriais de Pacajus e Horizonte e, também, faz parte do sistema

Pacoti/Riachão/Gavião do sistema de abastecimento de água da RMF (COGERH, 2011).

A bacia  apresenta  poucos  afluentes  significativos  pela  margem  direita  do  rio

Choró,  destacando  a  margem  esquerda  com  os  rios  Aracoiaba,  Castro,  Cangati  com

orientações  oeste-leste,  e  os  riachos  Lagoa  Nova,  Caraúba,  do  Padre,  dos  Cavacos,  e  o
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Lagamar (COGERH, 2011, p. 15). As principais lagoas são Itaipaba, Ipu, Cavalaria, Pauliceia

e Pascoal (LIMA NETO, 2016, p. 35).

Do ponto de vista ambiental, também, são potenciais áreas vulneráveis a desastres

em caso de excesso de precipitações pluviométricas nas bacias hidrográficas, pois conforme

COGERH (2011, p. 15), “o escoamento dominante tem um papel determinante na dinâmica

fluvial,  tanto  no  que  diz  respeito  ao  transporte  de  material,  como  no  tocante  às  formas

deposicionais situadas a montante do açude Pacajus”.

Segundo o Plano de Gerenciamento das Águas das Bacias Hidrográficas da RMF

(2000), sua vazão afluente (µ) é de 487,56 hm³/ano e volume morto de 34,71 hm³ e cota de

sangria de 38m. Conforme dados obtidos na COGERH (2010, p. 363), seu fator adimensional

de capacidade é próximo de 0,5 (fK=K/µ). Sua vazão regularizada com 90% de garantia (Q90)

foi estimada em 3,28 m³/s, o que equivale, percentualmente, a cerca de 20% da estimativa de

sua vazão afluente.  A drenagem natural superficial  da área é  direcionada para o canal  da

integração. Caracteriza-se por apresentar 95% da área com declividade menor que 1%, sendo

assim classificada como de baixa declividade (COGERH, 2010).

Figura 4 – Açude Pacajus

Fonte: COGERH (©2018).

O Açude Pacajus tem vazão bombeada pelo Canal Ererê para o Açude Pacoti-

Riachão,  que  por  sua  vez  fornece  água  ao  Açude  Gavião.  A jusante  desse  reservatório

localiza-se a Estação de Tratamento de Água (ETA) responsável parcial pelo suprimento de

água tratada à RMF (COGERH, 2010, p. 305).
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Por  meio  do  Canal  do  Trabalhador  e  do  Eixão  das  Águas,  o  sistema

Pacoti/Riachão/Gavião/Pacajus é interligado entre as suas sub-bacias e, também, entre outras

bacias, como as bacias do Baixo e Médio Jaguaribe e do Banabuiú, como pode ser visto na

Figura 5. Vale destacar, que com isso, a RMF é uma utilitária de águas provenientes, também,

de outros açudes e reservatórios hídricos como Orós, Pedras Brancas, Banabuiú e Castanhão

(COGERH, 2010, p. 306).

Figura 5 – Sistema de integrado de abastecimento de água das Bacias

Hidrográficas da Região Metropolitana de Fortaleza com as bacias do

Baixo e Médio Jaguaribe e do Banabuiú, CE

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2017).

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) é a companhia de economia

mista, prestadora de serviços de Água e Esgoto para Região Metropolitana de Fortaleza, tendo

o  governo  do  Estado  como  seu  acionista  majoritário.  Atualmente,  em  Pacajus  realiza  o
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monitoramento  desde  o  manancial  de  água  bruta  até  a  rede  de  distribuição.  A Agência

Reguladora  de  Serviços  Públicos  Delegados  do  Estado  do  Ceará  (ARCE) é  o  órgão

fiscalizador e regulador dos serviços ofertados pela CAGECE.

A bacia hidrográfica do Açude Pacajus, semelhante a bacia hidrográfica do rio

Choró, é de formato alongado, com índice de compacidade elevado (1,77) e fator de forma de

0,30.  Tais  parâmetros  citados  indicam a  baixa  susceptibilidade  a  enchentes,  conforme  já

justificado, a bacia hidrográfica do rio Choró, como mostrado na Figura 6 (COGERH, 2010).

A partir dos dados expostos, e fazendo os cálculos se pode chegar que a densidade

de drenagem é inferior a 0,5 km/km2, possibilitando reconhecê-la interpretar como uma bacia

hidrográfica de drenagem pobre.

Figura 6 – Área de influência, entorno e APP da bacia hidrográfica do Açude

Pacajus, CE

Fonte: COGERH (2011, p. 63).
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificação do problema

A realidade socioambiental da bacia hidrográfica do Açude Pacajus é de muitos

problemas,  conflitos  e  impactos  ambientais,  e  também de potencialidades  que  podem ser

vividas se ações educativas acontecerem neste território.

Araújo  e  Caldas  (2006,  p.  115-116)  enumeram,  no  Quadro  2,  os  principais

problemas  ambientais, encontrados  nas  Bacias  Hidrográficas  da  Região  Metropolitana  de

Fortaleza, incluindo o município de Pacajus.

Para esses autores a ocupação desordenada das margens dos mananciais, conflito

de uso, deficiência de abastecimento, açudes e poços salinos, baixa qualidade da água dos

mananciais, poluição dos mananciais e desmatamentos das nascentes e matas ciliares são os

problemas mais comuns encontrados nas áreas de preservação permanente que circundam o

entorno do Açude Pacajus e a mata ciliar do rio Choró.

Quadro  2  –  Problemas  ambientais  encontrados  nas  Bacias  Hidrográficas  da  Região

Metropolitana de Fortaleza, CE

Fonte: Araújo e Caldas (2006, p. 115-116).
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No  Inventário  Ambiental,  o  Açude  Pacajus  encontra-se  uma  descrição  da

vegetação  do  entorno  da  bacia  hidrográfica  do  Açude  Pacajus,  bem como  dos  impactos

ambientais existentes causados por ações antrópicas:

Na bacia hidrográfica do açude Pacajus, em especial na área de entorno do açude
foram  identificados  diversos  habitats,  que  estão  relacionados  aos  ecossistemas
Vegetação de Caatinga, Zona Ribeirinha e Zona Antrópica. No entanto, consta-se
que a cobertura vegetal é relativamente pouco preservada, onde a mata tem sofrido
com as ações antrópicas como desmatamento para obtenção de lenha, cultivo de
subsistência,  pastoreio,  ou ainda,  para urbanização,  atividades estas  notoriamente
vistas  nas  adjacências  da cidade de  Pacajus.  Muitos  são  os  resíduos que vão  se
depositando em suas margens,  principalmente no que  se refere a  ação  antrópica
indevida, gerando contaminação e acumulação de resíduos (COGERH, 2011, p. 38).

Além das  ações  antrópicas  citadas,  conforme COGERH (2011,  p.  94),  a  mata

ciliar das margens do Açude Pacajus encontra-se bastante degradada decorrente de turismo

local, uso de agrotóxicos nas plantações, bem como pela destinação inadequada de resíduos

sólidos.

No tangente  às  margens  do  rio  Choró,  no  estudo realizado pela  Secretaria  de

Recursos Hídricos do Estado do Ceará (CEARÁ, 2010, p. 42), são citadas outras causas desse

processo de degradação da paisagem, como impermeabilização próxima às margens do rio,

crescimento de  loteamentos urbanos,  invasões e/ou ocupações gerando efeitos danosos de

contaminação de mananciais por escoamento de esgoto doméstico e industrial, assim como,

por não haver saneamento do meio urbano.

Conforme levantamento feito por Araújo e Caldas (2006, p. 115-116), a partir de

dados compilados de estudos do Comitê de Bacias Hidrográficas da Região Metropolitana de

Fortaleza elaborado por Bezerra e Sales (2003), as principais consequências do desmatamento

na bacia hidrográfica do Açude Pacajus são diversas, como: destruição da biodiversidade;

mudanças da paisagem; enchentes e assoreamento dos rios; poluição dos mananciais; erosão e

empobrecimento  dos  solos;  proliferação  de  pragas  e  doenças;  diminuição  dos  índices

pluviométricos; elevação das temperaturas; desertificação; salinização por meio de irrigação

inadequada.

Na Figura 7, é possível identificar as áreas desmatadas na bacia hidrográfica do

Açude Pacajus, CE.
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Figura 7 – Identificação de áreas desmatadas na bacia hidrográfica do Açude Pacajus

Fonte: COGERH (2011, p. 34).

No município de Pacajus, e em especial nas margens do Açude Pacajus, encontra-

se com relativa facilidade atividades próprias da pecuária como a criação de bovinos, equinos,

e suínos. No entanto, os resíduos produzidos da criação de animais, com destaque para fezes e

urina,  contribuem  para  eutrofização  do  açude  e  contaminação  com  verminoses  e/ou

microrganismos nocivos (COGERH, 2011, p. 92).

A geração de resíduos em Pacajus é considerável,  pois a cidade se caracteriza

como polo de comércio e serviços, com grande fluxo diário de pedestres e veículos.

Em Pacajus, é fácil de visualizar um ponto de acúmulo de lixo (lixão), em terreno

não licenciado pelo órgão competente, estando às margens da BR-116, gerando problemas de

saúde pública e afetando a qualidade de vida, seja pela proximidade da zona urbana (6,0 km),

ou  pelo  risco  de  poluição  por  contaminação  cruzada  (COGERH,  2011,  p.  46),  devido  a

proximidade  de  recursos  hídricos  estratégicos  para  o  Ceará,  como é  o  caso  do  canal  do

Trabalhador e Eixão das Águas, que interligam obras hídricas que garantirão o abastecimento

humano e industrial na Região Metropolitana de Fortaleza.



37

Nos distritos rurais de Pacajus, o lixo é depositado em “conteiners” e coletado três

vezes por semana, utilizando caminhão compactador aberto, triturador e caçamba (COGERH,

2011, p. 46; MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ, 2014, p. 10).

No entanto, mesmo sendo realizada a coleta do lixo na cidade, esta não possui

aterro sanitário para o devido tratamento do lixo e, diante desta situação, a COGERH (2011,

p. 70) alerta que:

[…] Sem aterro sanitário, o município de Pacajus possui um lixão, localizado a cerca
de 1,5 Km a montante do açude Pacajus, no qual caminhões despejam lixo orgânico,
de  construção  civil,  industriais,  recicláveis  e  até  lixo  hospitalar.  E,  tudo  isso,  às
margens da BR-116 e do Canal do Trabalhador, o qual interliga obras hídricas que
garantirão o abastecimento humano e industrial na Região Metropolitana de Fortaleza,
prejudicando o meio ambiente e contaminado com chorume toda uma malha freática e
de drenagem contida na região, em direção ao açude Pacajus.

O município de Pacajus, praticamente, não possui rede de esgotos e tratamento de

água.  No Quadro 3,  verifica-se  no  ano de  2013,  no sistema de esgotamento  sanitário  de

Pacajus,  88%  do  índice  de  atendimento  não  havia  coleta  nem  tratamento  de  esgoto

(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017).

Deficiências  no  sistema  de  esgotamento  sanitário significam,  dentre  outros

fatores, comprometer a qualidade, principalmente em função do excesso de carga orgânica,

captação limitada para abastecimento público devido aos poluentes, e elevação dos custos de

tratamento da água (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017).

Até 2016, Pacajus não havia elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico,

de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará (CEARÁ, 2017. p. 106).

Quadro 3 – Sistema de esgotamento sanitário de Pacajus, CE (2013)

Fonte: Agência Nacional de Águas (2017).

Em  resumo,  verifica-se  que  diante  dos  principais  problemas  ambientais

observados na bacia hidrográfica do Açude Pacajus, se faz necessário um amplo programa de

Educação Ambiental, com a finalidade de implantá-lo em diversos ambientes, seja em escolas,
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empresas, instituições públicas, por conta de ter sido observado que os principais problemas

ambientais são devidos a ações antrópicas.

Neste projeto de intervenção é demonstrado o interesse em iniciar esse processo

de conscientização ambiental  nas escolas rurais  de Pacajus,  pois seu território de atuação

consegue abranger parte considerável da bacia hidrográfica do Açude Pacajus.

4.2 Justificativa

A água é essencial a vida. Em todos os aspectos do desenvolvimento humano gera

impacto por tratar-se de um recurso natural. Seja quantitativa ou qualitativa, a variação quanto

a sua disponibilidade, promove alterações no desenvolvimento socioambiental e econômico,

podendo facilmente gerar conflitos de uso. Ou, ainda, seja em caso de indisponibilidade, ou

próximo a  isso,  muito  provavelmente  haverá,  por  conseguinte,  diminuição das  atividades

agropecuária,  comercial  e industrial,  uso de energias mais caras e elevação dos custos de

produção, além da possibilidade de aumento da transmissão das doenças que são veiculadas

diretamente por recursos hídricos e redução da biodiversidade.

É importante destacar que a água, por ser um bem comum e coletivo, deve-se

cuidá-la e tratá-la com responsabilidade. A gestão dos recursos hídricos precisa ser feita no

reconhecimento  da  complexidade  existente,  seja  local  e/ou  global.  Assim  sendo,  há  o

envolvimento  de  inúmeros  fatores,  em  especial  aqueles  relacionados  ao  uso  adequado,

racional e múltiplo da água, para as necessidades atuais, bem como para gerações futuras.

Preferencialmente,  recursos  hídricos  precisam  ser  geridos  com  transparência,

planejamento e ampla participação dos envolvidos,  possibilitando usos múltiplos de modo

equilibrado e  sustentável.  Se houver  a  participação da  sociedade,  possivelmente haverá  o

sentimento de pertencimento, e com isso as soluções para muitas das questões que envolvem a

gestão dos recursos hídricos poderão ocorrer integradas as políticas públicas.

Portanto, torna-se imprescindível reconhecer os problemas ambientais existentes

da bacia hidrográfica do Açude Pacajus, que integra importantes recursos hídricos do Ceará,

com  destaque  para  o  Canal  do  Trabalhador,  Eixão  das  Águas  e  Açude  Pacajus,  todos

interligados ao complexo hídrico Pacoti-Riachão-Gavião que abastece a Região Metropolitana

de Fortaleza, incluindo o Complexo Industrial do Porto do Pecém.

A Educação Ambiental, sob o olhar ecológico e integrado pode nos possibilitar uma

melhor compreensão do contexto relacionado a diversos fenômenos socioambientais, bem como

a ações antrópicas que tem proporcionado impactos ambientais de grande relevância.
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Neste  projeto  de  intervenção,  se  considera  que  a  proposição  de  um  projeto

socioeducativo de práticas de Educação Ambiental nas escolas públicas rurais de Pacajus e,

por conseguinte, gere a otimização de recursos hídricos e novos multiplicadores ambientais, e

que efetivamente se torne uma referência educacional formal aplicada à segurança hídrica.

Diante  do  contexto  apresentado,  o  projeto  de  intervenção  se  insere  na  linha

“Educação e recursos hídricos” a partir da pergunta geradora: Como a Educação Ambiental

pode contribuir  na redução de impactos ambientais  e  na otimização dos recursos hídricos

existentes no município de Pacajus?

4.3 Objetivos

4.3.1 Geral

Desenvolver práticas de Educação Ambiental relacionadas a otimização e gestão

de recursos hídricos em escolas rurais de ensino fundamental do município de Pacajus, CE.

4.3.2 Específicos

a)  Conhecer a bacia hidrográfica do Açude Pacajus por meio da realização de

trilhas educativas e ecológicas, ampliando a consciência ambiental dos atores

envolvidos nas escolas públicas rurais;

b)  Sensibilizar  lideranças,  gestores,  colaboradores,  docentes  e  estudantes  das

escolas rurais instaladas no município de Pacajus a desenvolverem/ampliarem

práticas de Educação Ambiental;

c)  Conscientizar  a  comunidade  escolar  a  gerenciar  modelos  sustentáveis  de

convivência  com  os  sistemas  naturais,  em  especial  aqueles  relacionados  a

segurança hídrica;

d)  Realizar  capacitação  de  professores,  servidores,  gestores  e  estudantes  das

escolas  públicas  rurais  de  ensino  fundamental  instaladas  no  município  de

Pacajus  sobre  práticas  de  Educação  Ambiental  com  ênfase  em  segurança

hídrica no município de Pacajus, CE, formando-os multiplicadores ambientais.
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4.4 Resultados e impactos esperados

a)  Geração  de  uma  cultura  de  parceria  de  agentes  locais  e  lideranças  do

município de Pacajus com instituições públicas, empresas privadas e terceiro

setor voltadas a Educação Ambiental;

b)  Geração e difusão de ideias direcionadas para Educação Ambiental;

c)  Redução das perdas associadas aos produtos, serviços e processos utilizados e

praticados  nas  escolas  rurais  de  Pacajus,  CE  e  otimização  dos  recursos

materiais e recursos hídricos existentes;

d)  Redução da degradação ambiental a partir de práticas de Educação Ambiental;

e)  Priorização  do  desenvolvimento  de  processos  e  produtos  com  reduzidos

impactos ambientais (recursos hídricos, ar e solo);

f) Utilização de tecnologias, produtos e processos ecologicamente corretos que

assegurem a sustentação e uso dos recursos naturais;

g)  Difusão e adoção de boas práticas, como melhor aproveitamento de produtos e

subprodutos da merenda escolar, e reúso da água de bebedouros e aparelhos de

ar condicionado, dentre outros;

h)  Melhoria da qualificação de professores(as), servidores(as), lideranças locais e

estudantes alinhada as práticas de educação ambiental formal;

i) Melhoria da qualidade de vida e fortalecimento da atuação das escolas públicas

rurais nas comunidades.

4.5 Ações de intervenção

a)  Aplicação  e  análise  de  questionários  de  Educação  Ambiental  a  gestores,

funcionários e docentes, das escolas públicas rurais de ensino fundamental de

Pacajus, servindo de diagnóstico inicial e final;

b)  Sensibilização de parceiros (órgãos públicos municipais, estaduais e federais,

empresas privadas, terceiro setor);

c)  Mapeamento  das  escolas  do  município  (aplicação  experimental  do

questionário;  revisão do questionário;  criação de critérios  para escolhas das

escolas a serem estudadas; pesquisa e seleção das escolas; articulação com os

respondentes; coleta e sistematização de dados);
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d)  Reunião  com  lideranças  locais  para  reconhecimento  de  problemas  e

identificação  de  soluções  viáveis  e  sustentáveis  relacionadas  à  Educação

Ambiental;

e)  Visitas  guiadas  a  ETA e  ETE  em  Horizonte,  CE,  empresas  coletoras  de

material reciclado, Canal do Trabalhador, Eixão das Águas, empresas privadas

locais que desenvolvem ações de responsabilidade socioambiental,  banco de

mudas e viveiristas locais;

f) Formar multiplicadores das escolas e comunidades em Educação Ambiental

relacionadas à gestão de recursos hídricos (professores, gestores e servidores);

g)  Incentivo a criação e manutenção de “blogs”,  “sites”,  canais no “youtube”

vinculados a questão ambiental;

h)  Concurso de redação com a temática ambiental/recursos hídricos;

i) Criação e manutenção da coleta seletiva nas escolas municipais;

j) Realização  de  projetos  escolares  temáticos  relacionados  a  meio  ambiente,

como Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia da Água;

k)  Realização periódica nas escolas do Cine Ambiental com realização de debates

após a exibição dos filmes;

l) Agroecologia/hortas nas escolas municipais de Pacajus;

m)  Reúso de água nas escolas municipais de Pacajus;

n)  Compostagem  de  resíduos  orgânicos  gerados  nas  escolas  municipais  de

Pacajus;

o)  Cavalgada ecológica próxima às margens do açude Pacajus;

p)  Arborização  nas  escolas  municipais  de  Pacajus  e  nas  proximidades  das

escolas;

q)  Implementação do uso racional de energia elétrica (parceria Prefeitura/Enel);

r) Instalação de Ecopontos (parceria Prefeitura/Enel);

s) Realização de ciclo de palestras, debates, e distribuição de panfletos, cartilhas,

folders,  cartazes  sobre  Educação  Ambiental  em  parceria  com  a  Secretaria

Estadual  de  Meio  Ambiente  (SEMA),  conforme  o  Programa  Estadual  de

Educação Ambiental do Ceará (PEACE);

t) Avaliação periódica dos atores e das práticas pedagógicas de Educação Ambiental.

4.6 Atores envolvidos
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4.6.1 Proponente

Prefeitura  Municipal  de  Pacajus,  por  meio  das  suas  Secretarias  de  Educação;

Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e, Saúde.

4.6.2 Atores envolvidos diretamente no projeto de intervenção

a)  Gestores(as),  professores(as),  servidores  e  estudantes  das  escolas  públicas

rurais de Pacajus;

b)  Lideranças comunitárias;

c)  Gestores públicos e colaboradores das Secretarias de Educação, Agricultura,

Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  e  Saúde  da  Prefeitura  Municipal  de

Pacajus.

O projeto de intervenção, em tela, ocorrerá nas escolas públicas rurais de ensino

fundamental localizadas no município de Pacajus, conforme o Quadro 4, a seguir.

Quadro 4 – Escolas públicas rurais de ensino fundamental de Pacajus* (2018)

No Instituição Endereço Distrito de Pacajus Zona
1 E.E.F. Antônio Airton Torres Povoado de Pauliceia Paulicéia Rural
2 E.E.F. Francisco José de Sousa Povoado de Choró São Paulo Choró São Paulo Rural
3 E.E.F. Joaquim Amâncio Bezerra Av. Duca Pedro s/n Mangabeira Rural
4 E.E.F. José Elton de Lima Distrito de Pascoal Pascoal Rural
5 E.E.F. José Geraldo Filho Rua José Geraldo Filho s/n Formoso Rural
6 E.E.F. Nely Gama Nogueira Rua Francisco das Chagas da Silva 

s/n
Comunidade Quilombola de 
Base

Rural

7 E.E.F. Pedro da Costa Lima Rua Raimunda Luzia, 197 Buriti dos Esmeros Rural
8 E.E.F. Prof. Danilo Costa Menezes Rua Osvaldo Freitas Nunes, 133 Pedra Branca Rural
9 E.E.F. Prof. Elder Gurgel Souza Moreira Rua José Ribeiro, s/n Limoeiro Rural
10 E.E.F. Profa. Maria do Carmo de sousa 

Lopes
Povoado de Cavalaria s/n Cavalaria Rural

11 E.E.F. Sen. Carlos Jereissati Estrada Pacajus Mundo Novo Tucum Rural
12 E.E.F. Ver. Joaquim Nogueira Lopes Rua Projetada, 1 Lagoa Seca Rural
13 E.E.F. Ver. Joaquim Tavares Braga Comunidade Dom Bosco Dom Bosco Rural
Fonte: Elaborado pelo autor.
* O público total beneficiado diretamente será de aproximadamente 4.000 pessoas, entre gestores, servidores,
professores e estudantes.

4.6.3 Parceiros potenciais

Durante  a  execução  do  projeto  de  intervenção,  diversos  parceiros  serão

convidados  a  participar  executando  gratuitamente  práticas  de  Educação  Ambiental  e

otimização de recursos hídricos com as escolas públicas rurais de Pacajus. Trata-se de uma

estratégia de incluir  diferentes seguimentos institucionais e/ou entidades como instituições
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privadas,  governamentais  e  não  governamentais,  fundações,  universidades,  institutos,

entidades ambientalistas, organizações sociais e empresas privadas reunidas no plano de ação

do projeto de intervenção de modo a otimizar recursos financeiros para capacitação.  Como

exemplo, foram citados agentes públicos, privados, terceiro setor, instituições financeiras e

órgãos de fomento e universidades e instituições de ensino superior, especificados nas alíneas,

a seguir:

a)  Agentes públicos – secretarias e autarquias ligadas ao governo do Estado do

Ceará (Secretaria do Meio Ambiente - SEMA, Superintendência Estadual do

Meio  Ambiente  -  SEMACE,  Secretaria  dos  Recursos  Hídricos  -  SRH,

Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA, Companhia de Gestão dos

Recursos  Hídricos  -  COGERH,  Companhia  de  Água  e  Esgoto  do  Ceará  -

CAGECE, Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA, Agência de Defesa

Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, Empresa de Assistência Técnica

e  Rural  do  Ceará  -  EMATERCE,  Fundação  Cearense  de  Meteorologia  e

Recursos Hídricos - FUNCEME, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento

Social  -  STDS,  Secretaria  da  Ciência,  Tecnologia  e  Educação  Superior  -

SECITECE), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço

Social da Indústria (SESI), Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará

(Instituto  Centec),  Embrapa  Agroindústria  Tropical,  Agência  Nacional  das

Águas (ANA),  Ministério  do Meio  Ambiente  (MMA),  e  demais  prefeituras

municipais  (Horizonte,  Pacajus,  Chorozinho,  Barreira,  Acarape,  Ocara,

Redenção,  Acopiara,  Pacoti,  Baturité,  Guaramiranga,  Mulungu,  Aratuba,

Capistrano, Itaúna, Canindé, Choró e Quixadá) da bacia hidrográfica do Açude

Pacajus;

b)  Agentes privados  –  produtores rurais,  varejistas, distribuidores, atacadistas,

importadores,  exportadores  e  demais  empresas  privadas  com programas  de

responsabilidade socioambiental; 

c)  Agentes  do  terceiro  setor  (Organizações  não-governamentais  -  ONGs,

Organização Social - OS e Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público  -  OSCIP) –  Centro  de  Estudos  do  Trabalho  e  Assessoria  ao

Trabalhador (Cetra), Instituto SESEMAR – Assessoria e Apoio aos Povos das

Serras, Sertão e Mar, Instituto Agropolos do Ceará e demais interessadas em

desenvolver ações de Educação Ambiental;
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d)  Instituições de ensino, pesquisa e extensão – Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Universidade Federal do Ceará (UFC),

Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira

(UNILAB), Universidade Estadual do Ceará (UECE);

e)  Agentes financeiros – Banco do Nordeste do Brasil, Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal;

f) Instituições de fomento – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Petrobrás,

Fundação Cearense de Apoio  ao Desenvolvimento Científico e  Tecnológico

(FUNCAP),  Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas

(SEBRAE).

4.6.4 Recursos necessários

A partir  da implementação da Lei  Federal  nº  9.433/1997,  os  recursos hídricos

passam a ter de fato e de direito, um sistema descentralizado de gestão, no qual permite a

participação da sociedade, onde por meio da outorga de direitos de uso dos recursos hídricos,

os Estados passaram legalmente a realizar tais cobranças e com isso investir diretamente em

bacias hidrográficas, representando uma quebra de paradigma.

A água sendo tratada como um recurso natural limitado, e não ilimitado, como

outrora,  facilita  a  busca  da  sustentabilidade  econômica  do Sistema Nacional  de  Recursos

Hídricos  (SNRH)  que,  por  sua  vez,  deve  investir  os  recursos  obtidos  para  proteger

mananciais, programas de despoluição de rios, financiamento de estudos, capacitações, dentre

outros elencados no art. 22 da Lei nº 9.433/1997.

Os Fundos Estaduais de Recursos Hídricos estão ligados ao SNRH, e possibilitam

a viabilidade econômica e efetiva descentralização do sistema de gestão de recursos hídricos.

Conforme Guimarães, Xavier e Lemos (2008, p. 2442), os Fundos Estaduais de

Recursos Hídricos tem o objetivo generalizado de proteger o recurso natural água mediante

fomento  a  investimentos  e  projetos  relacionados  a  recursos  hídricos  e  recuperação  de

ecossistemas,  desenvolvimento  tecnológico,  nos  programas  de  estudos  e  pesquisas,  e

capacitação de recursos humanos de interesse do gerenciamento de recursos hídricos mediante

destinações financeiras devidamente aplicadas.

Fundos Estaduais de Recursos Hídricos se assemelham aos denominados fundos

socioambientais, no entanto, a diferença é que o primeiro é específico para gestão das águas.
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Ambos que são instrumentos legais de fomento e financiamento políticas públicas e visam o

incentivo a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Para Guimarães, Xavier e Lemos (2008, p. 2442), “tais recursos são destinados ao

financiamento  de  projetos  nas  áreas  de  meio  ambiente,  recursos  hídricos  e  proteção  dos

direitos difusos, ou seja, dirigidos a um universo determinável de pessoas”.

Na gestão dos recursos hídricos, o Estado do Ceará, se destaca por adotar medidas

anteriores da Lei Federal nº 9.433/97. Como exemplo desse pioneirismo, Guimarães, Xavier e

Lemos (2008, p. 2442) citam a Lei Estadual nº 12.664, de 30 de dezembro de 1996, que

dispõe sobre o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos - FUNORH, altera a Lei Estadual nº

12.245, de 30 de dezembro de 1993, e dá outras providências.

No Artigo 2o, da Lei Estadual nº 12.664, de 30 de dezembro de 1996, o Fundo

Estadual de Recursos Hídricos (FUNORH) tem como objetivos:

I - financiar projetos voltados para a Política Estadual de Recursos Hídricos, para
que sejam asseguradas as condições de desenvolvimento de Recursos Hídricos,  e
melhoria da qualidade de vida da população do Estado em equilíbrio com o meio
ambiente;
II - aplicar os recursos de investimentos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos, repassados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH,
cabendo a COGERH a aplicação dos recursos necessários para custear as atividades
de Gerenciamento dos Recursos Hídricos,  envolvendo os serviços de operação e
manutenção  dos  dispositivos  e  da  infra-estrutura  hidráulica  e  dos  sistemas
operacionais de cobrança junto aos diversos usos e usuários dos recursos hídricos
(CEARÁ, 1996).

Portanto, a COGERH com a participação do FUNORH, é o órgão responsável

pela gestão dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Este projeto de intervenção visa utilizar adequadamente recursos do FUNORH,

aplicando-os por meio da Educação Ambiental formal na difusão de conhecimentos da bacia

hidrográfica do Açude Pacajus e na conscientização de professores, servidores,  gestores e

estudantes das treze escolas públicas municipais rurais de Pacajus, CE.

4.6.5 Orçamento

De modo adequado os recursos financeiros e não financeiros serão aplicados em

itens relacionados a atividades e produtos do projeto de intervenção (Quadro 5). Nos itens

biblioteca,  videoteca, cedeteca, mapoteca, por  exemplo,  estão  contemplados  para  cada

escola  pública  rural  a  aquisição  de  livros,  cartilhas,  manuais,  atlas,  apostilas,  maquetes,

painéis, jogos pedagógicos, vídeos, cartazes, periódicos, folhetos, jornais, revistas, que será
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viabilizada por meio de recursos não financeiros de parceiros.
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Quadro 5 – Detalhamento descritivo orçamentário de atividades e produtos deste projeto de

intervenção

Itens Unidade Qtde
unitária

Valor unitário
(R$)

Valor por
escola
(R$)

Valor Total
(R$)

Relatórios e boletins und 8 19,72 157,76 2.050,00
Cursos und 2 1.000,00 2.000,00 26.000,00
Oficinas und 2 1.000,00 2.000,00 26.000,00
Palestras und 16 100,00 1.600,00 20.800,00
Seminários + Encontros und 8 1.000,00 8.000,00 104.000,00
Cavalgada ecológica und 4 1.000,00 4.000,00 52.000,00
Campanhas temáticas und 4 1.000,00 4.000,00 52.000,00
Mutirão und 4 1.000,00 4.000,00 52.000,00
Exposição und 4 1.000,00 4.000,00 52.000,00
Trilhas + aulas práticas und 4 1.000,00 4.000,00 52.000,00
Estudo do meio e similares und 4 1.000,00 4.000,00 52.000,00
Biblioteca, videoteca, cedeteca, 
mapoteca

und 1 15.000,00 15.000,00 195.000,00

Mural und 1 50,00 50,00 650,00
Camisetas und 350 10,00 3.500,00 45.500,00
Ecoponto und 1 10.000,00 10.000,00 130.000,00
Horta agroecológica und 1 10.000,00 10.000,00 130.000,00
Campanha de rádio, TV e 
imprensa escrita**

und 4 2.000,00 8.000,00 8.000,00

Micro-ônibus** und 2 200.000,00 400.000,00 400.000,00
Total Geral 484.307,76 1.400.000,00
Fonte: Elaborado pelo autor.
*und = unidade.
** itens aplicados a todas 13 (treze) escolas públicas rurais de Pacajus.

Quadro 6 – Resumo do orçamento do projeto de intervenção

Quadro de Fontes* Recursos
Financeiros **

Recursos Não
Financeiros***

TOTAL

Proponente: 400.000,00 100.000,00 500.000,00
Executor: 0,00 100.000,00 100.000,00
Co-executor (1): 0,00 100.000,00 100.000,00
Co-executor (2): 0,00 100.000,00 100.000,00
Co-executor (2): 0,00 100.000,00 100.000,00
Interveniente (1): 0,00 100.000,00 100.000,00
Interveniente (2): 0,00 100.000,00 100.000,00
Interveniente (3): 0,00 100.000,00 100.000,00
Interveniente (4): 0,00 100.000,00 100.000,00
Interveniente (5): 0,00 100.000,00 100.000,00
Total Geral 400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00
Fonte: Elaborado pelo autor.

*  as  instituições  partícipes  do  projeto  de  intervenção  serão  definidas  mediante  reuniões  e  articulação
interinstitucional, incluindo modo de participação, funções etc. Os valores mencionados para o orçamento são
ilustrativos, estando sujeitos a mudanças conforme atualização do projeto.
** corresponde a aquisição de dois veículos que estão devidamente caracterizados no Termo de Referência.
***  Anualmente  serão  disponibilizados  por  instituição  via  recursos  não  financeiros  o  equivalente  a  R$
25.000,00, conforme a função desempenhada no projeto.
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4.6.6 Viabilidade

a) Viabilidade técnica

Para o projeto de intervenção uma equipe de técnicos e educadores cedidos pelos

parceiros irão colaborar com ações pedagógicas aplicadas a otimização de recursos hídricos

nas escolas públicas rurais, bem como nas comunidades próximas. Far-se-á a colaboração e

orientação técnico-pedagógica no projeto para auxílio nas atividades que serão desenvolvidas.

O projeto de intervenção terá a assessoria de profissionais do município de Pacajus (Secretaria

de Educação de Pacajus, Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de

Pacajus, Secretaria de Saúde de Pacajus), bem como de técnicos de órgãos do Estado, como

Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  (SEMA),  Secretaria  Estadual  de  Educação  Básica

(SEDUC),  Secretaria  Estadual  de  Saúde  (SESA),  ADAGRI,  COGERH,  Secretaria  de

Recursos Hídricos (SRH), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário (SDA), Fundação

Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP)... Profissionais

especialistas da iniciativa privada e do terceiro setor, também, serão convidados a desenvolver

trabalhos de Educação Ambiental nas escolas. Havendo êxito nessa estratégia, o projeto de

intervenção  e  o  ambiente  escolar  ganham  no  aspecto  técnico-pedagógico,  tanto  em

conhecimento e vivências, quanto na aplicabilidade nas práticas ambientais das disciplinas

ofertadas.

Utilizar-se-ão salas e equipamentos disponíveis nas escolas, espaços abertos, pátio

escolar, bem como se aproveitará o voluntariado dos profissionais/professores/servidores das

escolas rurais que serão treinados/capacitados que se prontificarem a participar do projeto. No

projeto se fará reúso de água, uso eficiente de energia, coleta seletiva, horta agroecológica,

reciclagem, dentre outras práticas que diminuirão custos.

b) Viabilidade econômica

Todos  os  esforços  destinados  à  Educação  Ambiental  nas  escolas  serão

compensados com a redução de impactos ambientais na bacia hidrográfica do Açude Pacajus,

bem  como  pela  otimização  dos  recursos  hídricos  nas  escolas  e  comunidades  rurais.  Se

considerarmos  um  público  beneficiado  de  4.000  pessoas  (atores  rurais  envolvidos

diretamente),  o valor  total  investido por  pessoa no período de 4 anos será de R$ 350,00

(trezentos  e  cinquenta  reais),  aproximadamente,  ou  seja,  um  investimento  simbólico  por

pessoa, tendo em vista o potencial de retorno educacional e socioambiental.
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O poder público municipal,  por meio da Prefeitura Municipal de Pacajus, será

partícipe, disponibilizando toda estrutura e material existentes nas escolas municipais, bem

como dos profissionais nelas atuantes. Organizações parceiras serão articuladas a participar

contribuindo  com  rubricas/recursos  existentes  e  disponíveis  para  ações  de  Educação

Ambiental.

Projetos de Educação Ambiental da COGERH / SEMA / SEMACE / SRH / SDA /

EMATERCE  /  CAGECE  /  Embrapa  Agroindústria  Tropical  /  Universidades  /  Escola  de

Gestão Pública / Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), dentre outros gradativamente poderão se inserir e

engrandecer o projeto de intervenção.

c) Viabilidade financeira

Inicialmente  o  principal  recurso  financeiro  será  proveniente  do  FUNORH.

Todavia,  outras  instituições  com  ações  de  fomento,  como  Agência  Nacional  das  Águas,

Ministério  do  Meio  Ambiente,  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e

Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Petrobrás, Governo do

Estado do Ceará – SEDUC/SEMA/SRH, FUNCAP dentre outras, poderão ser consultadas.

Desta maneira, havendo possibilidade de captação de recursos, se fará uso, participando da

política de editais disponíveis, programas de responsabilidade socioambiental.

Vale  ressaltar  que,  no  intuito  de  reduzir  despesas  financeiras,  o  projeto  de

intervenção  aceitará  doações  diversas  de  parceiros  públicos,  privados  e  terceiro  setor.

Equipamentos,  acessórios,  implementos  agrícolas,  livros,  material  didático-pedagógico  e

instrumentação, dentre outros que poderão ser úteis para práticas disciplinares que possam

integrar ações de Educação Ambiental nas escolas públicas rurais de Pacajus.

4.6.7 Riscos e dificuldades

Muitos são os riscos e dificuldades que podem ser associados a este projeto de

intervenção. Dentre tantos, citam diversas possibilidades de equívocos, intencionais ou não,

que  podem  acontecer  em  projetos  desde  a  fase  de  elaboração,  execução,

monitoramento/fiscalização, avaliação, prestação de contas...

Há  muitos  elementos  a  pensar  quanto  às  causas  das  falhas  decorrentes  em

projetos. Um projeto bem elaborado e, preferencialmente, feito de modo participativo, quando
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possível,  é fundamental.  Muitas vezes os projetos ficam a desejar desde seu momento de

elaboração seja em qualidade, descrições, orçamento, cronograma...

No  plano  macroeconômico,  no  caso  de  um  cenário  político-econômico-

socioambiental local, estadual ou federal, desfavorável, poderá ocorrer a dificuldade de acesso

e disponibilidade  aos  poucos recursos  existentes,  ou mesmo,  a  interrupção no repasse do

financiamento do projeto.

Em momentos  de  crise,  instituições  públicas  e  empresas  privadas, podem ser

afetadas diante de um cenário de instabilidade política, econômica e financeira. Esse quadro

caótico  pode  comprometer  a  viabilidade  do  projeto,  seja  pela  mudança  de  rotina

(recrutamento,  seleção  e  gestão  de  pessoas,  decisões  políticas  x  técnicas,  etc.),  seja  pelo

enfraquecimento institucional com a indicação política/empresarial de cargos comissionados

ou terceirizados. Gestores e colaboradores sem merecimento técnico e competência podem

comprometer  seriamente  a  execução  do  projeto  de  intervenção.  Uma  possível  relação

promíscua  (lê-se  corrupção),  entre  os  setores  público  e  privado,  gera  danos  irreversíveis,

ocasionando  inclusive  a  anulação  quanto  a  realização  do  projeto  devido  a  processos

administrativos e jurídicos.

No aspecto interno, relacionado a questões intrínsecas do projeto de intervenção,

tem-se que a ausência ou inadequação do planejamento, gestão, monitoramento e avaliação

pode comprometer o sucesso do projeto. Planejamento é imprescindível e os demais itens

citados  e  integrados,  também.  Se  as  metas  e  os  objetivos  forem  mal  estabelecidos,  a

viabilidade do projeto, torna-se inapropriado. Mudanças de objetivos durante o andamento do

projeto, também não é recomendado.

Se na formação da equipe do projeto, papéis, funções e responsabilidades forem

mal  definidos,  como  também,  se  houver  falta  e/ou  pouca  motivação  da  equipe,  de

interessados(as) e parceiros, a possibilidade de tomadas de decisões inadequadas aumentarão

e, com isso, acarretará o insucesso.

O público escolhido a ser capacitado e,  por conseguinte,  ser multiplicador das

práticas  de  Educação  Ambiental  é  ponto  fundamental,  pois  significa  a  continuidade  do

projeto, e com isso o indicador de êxito. Se as pessoas selecionadas para tal momento, não se

responsabilizarem, desistirem/evadirem e/ou não concluírem o projeto,  significa dizer  que

houve falhas na escolha. No projeto, é importante que todas as pessoas envolvidas estejam

comprometidas e em sintonia.
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Estimativas  técnicas,  financeiras  e  econômicas  pobres,  incompletas  e/ou

supervalorizadas, também precisam ser consideradas como fator de risco. O dimensionamento

equivocado dos dados pode gerar sérios prejuízos ao projeto.

Ruídos de comunicação geram transtornos, retrabalho, elevação de custos. Se no

modelo  de  gestão,  acompanhamento,  execução  e  avaliação  do  projeto  de  intervenção,  os

canais  de  comunicação  não  forem unificados  e/ou  se  mantiverem pouco  integrados,  seja

dentro  do  âmbito  global  do  governo  ou,  mesmo,  dentro  da  organização  pública  local,

incluindo as escolas, provavelmente haverá variantes com potencial de reduzir a credibilidade

do projeto.

Descompromissos de alguns servidores públicos, com as despesas realizadas pela

administração  pública  com  sua  manutenção  (gastos  com  energia,  telecomunicações,

equipamentos, etc.), elevam custos e comprometem projetos.

Por  conta do ambiente altamente regulamentado e  burocrático e,  ainda com o

excesso de normas, representa um fator relevante e muitas vezes impeditivo em projetos no

setor público, podendo atrasá-los ou até mesmo inviabilizá-lo.

No  âmbito  escolar,  é  fundamental  verificar  as  dificuldades  encontradas  na

estruturação do projeto, como estrutura física e humana das escolas públicas rurais, carência

de materiais pedagógicos, acesso limitado às informações nas secretarias e direção da escola

em função de poucos recursos humanos trabalhando. Cansaço físico e psicológico da equipe

gestora  do  projeto,  dos  demais  profissionais  envolvidos  e  do  corpo  discente.  Iluminação

precária  nos  ambientes  de  aula  e  materiais  didáticos  e  demais  recursos  em  quantidade

reduzida,  indisponível e inacessível.  Ou seja,  será necessário,  superar as precariedades,  as

falhas,  os  erros,  as  carências,  que  de  algum modo  podem interferir  na  implementação  e

desenvolvimento  do  projeto  de  intervenção,  quanto  a  sua  viabilidade,  aplicabilidade  e

avaliação.

4.6.8 Cronograma

O cronograma corresponderá ao tempo previsto para realização das atividades a

serem  executadas.  Os  períodos  estão  distribuídos  em  semestres  e  serão  readequados,

conforme o andamento do projeto de intervenção e realização das atividades propostas.
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Quadro 7 – Cronograma físico (períodos distribuídos por semestre)

ETAPA
PERÍODO (Semestre)

1 2 3 4 5 6 7 8
1) Planejamento X X
2) Aplicação e elaboração do diagnóstico 
inicial

X

3) Sensibilização X X
4) Capacitação X X X X X X
4) Práticas de educação ambiental X X X X X X
6) Diagnóstico final (aplicação e elaboração) X
7) Autoavaliação X X X X
8) Identificação do plano de melhorias + 
relatório final

X X

9) Prestação de contas (finanças) X X X X
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6.9 Gestão, acompanhamento e avaliação

A gestão do projeto de intervenção será estruturada a partir de uma governança

corporativa,  coordenada  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pacajus,  CE  que  na  condição  de

instituição  proponente  e  executora  principal,  formará  uma  Equipe  Central  Executora,

constituída  por  um  Coordenador  Geral,  uma  Secretária  Executiva,  um  Coordenador  de

Educação Ambiental e um representante de cada Núcleo Operacional Técnico-Pedagógico. O

Núcleo Operacional Técnico-Pedagógico de escola pública rural do município de Pacajus, no

total  de 13 (treze),  será  constituído por um Coordenador Local  Escolar  e um Auxiliar  de

Coordenação Local Escolar, um Servidor da Escola, um representante do corpo docente e um

representante do corpo discente. Por meio da figura da Coordenação Geral, a Equipe Central

Executora atuará em sintonia com o Conselho Gestor que será formado por um representante

e suplente de cada uma das instituições intervenientes executoras parceiras* e co-financiadora

(referente  ao  Termo  de  Referência).  Os  Núcleos  Operacionais  Técnico-Pedagógicos  irão

participar  diretamente da implantação das práticas pedagógicas de Educação Ambiental,  e

acolher  e  apoiar  a  participação  de  técnicos  das  instituições  parceiras  que  contribuirão

conforme suas expertises na execução das atividades que serão desenvolvidas. Cada Núcleo

Operacional Técnico-Pedagógico, com o apoio da Coordenação Geral, será responsável direto

pelo acompanhamento das ações de integração e interação dos atores envolvidos (professores,

servidores, gestores e estudantes), bem como da articulação e execução das ações propostas,

de modo a contribuir na solução dos gargalos e demandas identificadas em cada escola rural e

correlacionas com a bacia hidrográfica do Açude Pacajus, tendo em vista, a realidade local.
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Por meio dessa metodologia gerencial e desse processo participativo, espera-se

estabelecer  o  alinhamento  institucional  dos  componentes  do  projeto  e  de  todos,  técnicos,

gestores,  servidores,  professores  e  estudantes  envolvidos  no  seu  desenvolvimento.  Caso

necessário, serão feitas parcerias com mais instituições e empresas, no sentido de viabilizar

soluções tecnológicas, sociais e ambientais que viabilizem práticas de Educação Ambiental.

Além  das  instituições  integrantes  da  proposta  deste  projeto  de  intervenção,

almeja-se,  se possível,  a participação daqueles que atuam na bacia hidrográfica do Açude

Pacajus,  como:  agentes  públicos  das  secretarias  de Estado e  vinculadas  (SDA, ADAGRI,

EMATERCE,  FUNCEME,  STDS),  SENAI,  SESI,  Instituto  Agropolos  do  Ceará,  Instituto

Centec,  IFCE,  Embrapa  Agroindústria  Tropical,  Banco  do Nordeste  do  Brasil,  Banco  do

Brasil,  Caixa Econômica Federal, Prefeituras Municipais (Horizonte, Pacajus, Chorozinho,

Barreira,  Acarape,  Ocara,  Redenção,  Acopiara,  Pacoti,  Baturité,  Guaramiranga,  Mulungu,

Aratuba, Capistrano, Itaúna, Canindé, Choró e Quixadá), agentes do terceiro setor e agentes

privados, como varejistas, distribuidores, atacadistas, importadores, exportadores etc.

A programação das atividades (práticas de Educação Ambiental) se fará conforme

uma agenda comum, com a intenção de viabilizar uma ação de política pública integrada,

otimizando  as  potencialidades  de  cada  instituição  e  empresa  participante.  A  inter  e

transdisciplinaridade  e  transversalidade  serão  consideradas  para  cada  prática  da Educação

Ambiental. A agenda comum será elaborada e coordenada pela Equipe Central Executora, que

também terá o papel de conciliar harmonicamente inúmeras atividades a serem propostas e

executadas devidamente distribuídas no plano de ação do projeto de intervenção.

O acompanhamento e a avaliação gerencial do projeto serão realizados ao longo

da execução das atividades pela Equipe Central Executora. A avaliação será contínua, com

intervalos necessários a readequação das atividades caso seja necessário, até que os objetivos

geral e específicos sejam alcançados.

A equipe participante do projeto de intervenção será devidamente conhecida por

meio  de  uma  planilha  descritiva  que  constará  os  quesitos:  nome  completo;  formação

profissional;  função  no  projeto;  horas  de  dedicação  ao  projeto;  vínculo  profissional

(cooperado,  autônomo,  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  -  CLT, voluntário,  estagiário)

relacionado com ao órgão parceiro. Não há previsão de contratação dos profissionais, pois se

compreende que serão  contrapartidas  não financeiras,  ou “economicamente  mensuráveis”,

tendo em vista os parceiros envolvidos disponibilizarem serviços, como equipe técnica e/ou

pedagógica dedicada ao projeto.
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4.6.9.1 Metodologia de acompanhamento técnico-pedagógico

O acompanhamento pedagógico das ações será feito permanentemente por uma

equipe  técnico-pedagógica  que  orientará  quanto  ao  desenvolvimento  e  a  efetividade  do

processo educacional, a partir do levantamento das superações, dificuldades e correções de

possíveis erros verificados durante o processo.

Como estratégias de acompanhamento pedagógico serão adotadas:

a)  Reuniões sistemáticas às escolas públicas rurais;

b)  Visitas aos locais das práticas pedagógicas;

c)  Avaliação trimestral do nível de satisfação dos cursistas ao início e término do

curso;

d)  Avaliação  das  práticas  de  Educação  Ambiental,  bem  como  avaliação  dos

docentes formadores envolvidos;

e)  Contato direto com os participantes das práticas de Educação Ambiental;

f)  Verificação  dos  processos  escolares  que  possibilitaram  otimização  dos

recursos hídricos;

g)  Favorecimento da interação entre todos envolvidos no projeto de intervenção.

4.6.9.2 Metodologia de avaliação técnico-pedagógica

O sistema de  avaliação técnico-pedagógica  terá  a  finalidade  de  acompanhar  o

desenvolvimento dos cursistas, bem como dar retorno a este e a equipe de desenvolvimento

das práticas de Educação Ambiental, quanto a efetividade destas.

Para cada prática ambiental, o conceito final de cada cursista se dará conforme a

média ponderada das seguintes avaliações: auto-avaliação (25%); relatório vivencial (25%);

avaliação participativa (25%) e avaliação de conteúdo (25%).
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5 TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência visa a aquisição de dois veículos micro-ônibus

4x4, conforme especificações deste Termo de Referência.

5.1 Objeto

O presente Termo de Referência visa a aquisição de dois micro-ônibus 4x4, tipo

escolar rural, zero quilômetro, servindo de transporte e logística de professores, servidores e

estudantes das escolas públicas rurais de ensino fundamental do município de Pacajus, CE,

para  desenvolvimento  de  atividades  relacionadas  a  capacitação  e  realização  de  ações  de

Educação Ambiental, de acordo com as especificações técnicas e demais documentos anexos.

5.2 Justificativa

A aquisição  de  veículos  proposta  neste  Termo de  Referência  justifica-se  pela

necessidade  de  transporte  de  professores,  servidores,  gestores,  estudantes  e  demais

colaboradores das 13 (treze) escolas públicas rurais de ensino fundamental do município de

Pacajus  durante  as  práticas  de  Educação  Ambiental  formal  que  serão  desenvolvidas  e

aplicadas nas disciplinas de ensino fundamental. Tais práticas pedagógicas serão realizadas

fora dessas unidades escolares, podendo inclusive trafegar em estradas secundárias e locais de

difícil acesso. A aquisição desses dois veículos automotores possibilitará oferecer segurança,

rapidez, economia e conforto no momento de deslocamento para realização de práticas de

Educação Ambiental fora da escola. Além do mais, uma vez adquiridos, o deslocamento das

pessoas envolvidas nas far-se-á utilizando poucos veículos.

A aquisição dos veículos especificados contribuirá à promoção da inclusão social

pela educação, em especial para as pessoas e profissionais citados, de baixa renda e que em

outra  situação  não  dispõem  de  meios  de  locomoção  para  reconhecimento  da  bacia

hidrográfica do Açude Pacajus.

Importante  levar  em  consideração  que  a  frota  hoje  existente  na  Prefeitura

Municipal de Pacajus é insuficiente para atender as tais demandas na área educacional, para

desenvolvimento de atividades relacionadas à capacitação e execução de práticas de Educação

Ambiental com ênfase em segurança hídrica no município de Pacajus, CE.
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5.3 Descrição do objeto

a) O veículo a ser adquirido deverá possuir as seguintes características:

Descrição Quantidade
Micro-ônibus executivo, tipo “off road” com tração 4X4, com capacidade para

22 (vinte e dois) passageiros(as), bancos reclináveis, ar  condicionado, aviso

sonoro de ré, e bagageiro.

2

b) Especificações adicionais

Os  produtos  cotados  deverão  obedecer  às  normas  e  padrões  da  Associação

Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT),  ser  de  boa  qualidade  e  atender  eficazmente  às

finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Código de Defesa do

Consumidor. Deverá ser disponibilizada assistência técnica em concessionária autorizada do

fabricante nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, CE.

Os veículos deverão conter película insulfilme nos vidros em conformidade com a

legislação em vigor; documentação completa; emplacamento; e demais itens e equipamentos

de série ora não especificados; e os exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com garantia

completa de 24 meses sem limite de quilometragem, em conformidade com o cronograma de

revisões mecânicas estabelecidas pelo fabricante.

Os  veículos  adquiridos  deverão  estar  em  conformidade  com  o  Programa  de

Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).

5.4 Fundamentação legal

A aquisição dos dois veículos, objeto deste Termo de Referência, serão efetuados

sob processo de  licitação,  na modalidade  pregão presencial,  tipo menor  preço global,  em

conformidade no disposto na Lei de Licitações, Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993

e suas alterações posteriores, e da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.

5.5 Estimativa de custos

O  valor  máximo  estimado  por  veículo  para  esta  aquisição  é  R$  200.000,00

(duzentos  mil  reais),  já  com  a  incidência  de  todos  os  tributos,  encargos  trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos,
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e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento, inclusive margem de

lucro. O valor global máximo da aquisição, envolvendo os dois veículos micro ônibus com as

mesmas características/especificações está orçado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),

sendo fixo  e  irreajustável.  Os preços  ofertados  não poderão ser  superiores  aos  preços  de

mercado, como critério levantado pela Prefeitura Municipal de Pacajus.

5.6 Critérios de julgamento

A licitação  será  julgada  pelo  critério  de  menor  preço  global,  na  modalidade

concorrência, na forma prevista no art. 45, § 1º, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e

suas alterações posteriores, com supervisão e assessoramento do Órgão Gestor  (Prefeitura

Municipal de Pacajus, por meio de equipe técnica de servidores concursados e procuradoria

jurídica desta instituição).  São critérios eliminatórios,  o não atendimento na íntegra a este

Termo de Referência e seus anexos.

5.7 Prazo, local e condições de entrega

O prazo de entrega dos veículos será de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato,

de acordo com a conveniência e disponibilidade administrativa e financeira da Contratante,

podendo, caso necessário, ser adiado de acordo com o Art. 57, da Lei nº 8.666/93.

Conforme proposta apresentada, os veículos serão novos e deverão ser entregues,

sem ônus de frete, e em perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme especificações

técnicas  e  níveis  de  desempenho  mínimos  exigidos,  na  sede  administrativa  da  Prefeitura

Municipal de Pacajus, situada na rua Guarany, 600, bairro Centro, Pacajus, CE, dentro do

horário de expediente e acompanhados das respectivas notas fiscais.

No ato da entrega, profissionais designados pela Prefeitura Municipal de Pacajus,

CE deverão vistoriar  tecnicamente os  veículos  adquiridos para verificar  as conformidades

segundo as exigências do Termo de Referência.

A licitante  deverá,  por meio do sistema eletrônico,  registrar o valor  unitário  e

global, assim como a descrição do produto, indicando nome do fabricante, marca comercial e

demais referências que identifiquem o produto cotado, neste Termo de Referência.
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5.8 Obrigação das partes

As partes são obrigadas a cumprir, fielmente, o presente Termo de Referência.

Parágrafo  Primeiro –  Além  das  obrigações  previstas  neste  Termo  de  Referência,  a

INSTITUIÇÃO CONTRATANTE obriga-se a:

a) Informar e esclarecer com relação ao objeto deste Termo de Referência caso seja solicitado

pela CONTRATADA.

b)  Permitir  que  somente  pessoas  autorizadas  pela  EMPRESA  VENCEDORA  prestem

assistência técnica, cumprindo o prazo de garantia do veículo.

c) Rejeitar o recebimento do produto licitado, em caso de não conformidade com o que foi

estabelecido no Termo de Referência.

d)  Efetuar  o  pagamento  da  Fatura/Nota  Fiscal  da  Contratada  nas  condições  e  preços

pactuados, após a entrega dos veículos e emissão do Termo de Recebimento.

e)  Acompanhar,  fiscalizar,  conferir a entrega de todos os grupos/itens descritos neste  a

execução  do  Termo  de  Referência  por  intermédio  da  comissão  formada  por  servidores

designados para  o  recebimento  dos  veículos,  de  acordo com a  Lei  federal  no 8.666/93 e

posteriores alterações.

f)  Realizar a Avaliação Técnica de todos os grupos/itens contratados neste Termo de

Referência.

g) Emitir Parecer Técnico ao final de cada Avaliação Técnica.

h) Aplicar as penalidades previstas na Lei de Licitação e neste Termo de Referência.

Parágrafo  Segundo –  Além  das  obrigações  previstas  neste  Termo  de  Referência,  a

CONTRATADA obriga-se a:

a) Responsabilizar-se pelo controle qualitativo de todos os itens que integram o escopo de

fornecimento.

b) Em caso de constatação de falha ou defeitos nos veículos, a CONTRATADA deverá sanar a

deficiência e/ou substituir o veículo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

c) Indicar um preposto, devidamente habilitado, com poderes para representá-la em tudo que

se relacionar com o fornecimento.

d) Responsabilizar-se integralmente por danos e perdas causadas à CONTRATANTE, caso

venha a ocorrer.

e) Responsabilizar-se pelos ônus referentes a ações, custos e despesas provenientes de danos,

em descumprimento do Termo de Referência.
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f) A contratada será responsável por assegurar a documentação (DUT, Seguro Obrigatório e

Emplacamento), para o veículo estar em perfeita condições de transitar, sendo incluídos na

proposta vencedora da empresa todos esses custos, ficando o contratante sem obrigação de

qualquer pagamento adicional com tais taxas.

g)  Emissão  da  fatura  no  valor  estabelecido  no  pregão  eletrônico,  apresentando-a  ao

Contratante para confirmação e pagamento.

h) Em caso de qualquer anormalidade, deverá comunicar à Contratante, por escrito, para sua

devida resolução e esclarecimentos necessários.

i) Acompanhar os todos testes de conformidade final quando da entrega do veículo junto à

Contratante.

j) Prestar todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações e acatar todas as

orientações do Contratante, sob ampla e irrestrita fiscalização.

k) A empresa fornecedora seguir todas disposições do Código de Proteção do Consumidor,

conforme a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

l)  Relacionar, por  escrito,  logo após  a  assinatura  do  Termo de  Referência,  os  nomes  das

empresas  autorizadas  a  prestar  assistência  técnica,  com os  seguintes  dados:  razão  social,

CNPJ/CGC, endereço, CEP, contato de telefone e whatsapp,  e-mail, e nome do responsável

para contato.

5.9 Acompanhamento e fiscalização

A Prefeitura Municipal de Pacajus, por meio de uma comissão técnica e jurídica,

formada por servidores públicos concursados pelo município e, fará o acompanhamento e

fiscalização, sendo responsável pela análise das conformidades dos produtos adquirido em

relação às condições estabelecidas neste Termo de Referência.

A comissão técnica e jurídica avaliará possíveis deficiências que forem verificadas

nos  veículos  entregues,  para  devida  correção,  conforme prazo  estabelecido  no  Termo de

Referência,  sem prejuízo das sanções cabíveis.  Vale ressaltar  que a presença da comissão

técnica e jurídica invalida a responsabilidade da contratada.

Cabe  à  empresa  vendedora  da  licitação  atender  prontamente  a  quaisquer

exigências da fiscalização inerente ao objeto em tela, sem que disso decorra qualquer ônus

para Prefeitura Municipal de Pacajus. Qualquer irregularidade ou defeito deverá ser coberto

por  garantia,  sendo  que  na  ocorrência  desta,  tampouco  haverá  co-responsabilidade  desta

Prefeitura ou de seus agentes.
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Havendo necessidade de correção do produto, a empresa vencedora da licitação

deverá entregar o(s) veículo(s) na versão corrigida do produto em até 15 (quinze) dias a partir

da data da solicitação.

5.10 Pagamento

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

dos recursos viabilizados pela instituição contratante (Prefeitura Municipal de Pacajus) e será

efetuado em uma única parcela, logo depois da entrega dos veículos e emissão do termo de

recebimento  definitivo  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.

a) A nota fiscal/fatura que apresente rasuras, falhas ou incorreções será entregue à empresa

vencedora da licitação (contratada) para as devidas correções. O prazo começará a valer a

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

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

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

c) É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se estiver em não

conformidade com as especificações deste instrumento.

5.11 Subcontratação

Não será permitida a subcontratação.

5.12 Sanções

No  caso  de  inadimplência  de  suas  obrigações,  a  contratada  estará  sujeita  às

seguintes penalidades:

a) Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005,

ficará a contratada impedida de participar de licitações e contratos com a União, Estados,

Distrito Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF, caso venha a:

 apresentar documentação falsa;

 ensejar o retardamento da entrega do objeto;
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 falhar ou fraudar na execução do contrato;

 comportar-se de modo inidôneo;

 fizer declaração falsa;

 cometer fraude fiscal;

 não assinar o Termo de Referência;

 deixar de entregar documentação exigida no Termo de Referência;

 não mantiver a proposta.

b) Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,

no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, às seguintes multas,

estipuladas na forma, a seguir:

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

contratual até o 30º (trigésimo) dia;

Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), em caso de atraso na execução do objeto

contratual acima de 30 (trinta) dias. A aplicação da multa não é cumulativa, prevalecendo

a multa desta alínea e excluindo a multa prevista na alínea A;

Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor contratual, em caso de cancelamento ou

desistência  da  execução  do  objeto  ou  cancelamento  de  contrato  não  motivado  pela

contratante.

c) Se ocorrer o não o pagamento da multa, 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 ainda assim permanecer o não

pagamento, a cobrança será efetuada em processo de execução.

A comissão técnica e jurídica de avaliação do Termo de Referência, ao tomar ciência

de qualquer ilegalidade ou irregularidade no uso de recursos ou bens de origem pública pela

empresa contratada,  sob pena de responsabilidade solidária,  dará imediato conhecimento aos

Tribunal de Contas e Ministério Público, respectivamente, do estado do Ceará.

5.13 Informações complementares

As disposições  e  especificações  contidas  no Termo de  Referência  deverão  ser

verificadas,  analisadas  e  atendidas  no todo.  Aos produtos  entregues  em desacordo com o

Processo Licitatório, caberá a aplicação de penalidades no descumprimento de qualquer dos

seus itens.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  projeto  de  intervenção  terá  a  significância  de  formar  multiplicadores

ambientais  (professores, servidores, gestores e estudantes) das escolas públicas municipais

rurais de Pacajus, CE. A sensibilização, capacitação e conscientização dos atores envolvidos

nas escolas citadas com foco nas questões ambientais da bacia hidrográfica do Açude Pacajus,

se  potencializará  por  meio  da  Educação  Ambiental  como  instrumento  de  transformação

socioambiental no município.

Considera-se que este projeto de intervenção seja importante para o município de

Pacajus  e,  conforme o sucesso de sua aplicação e  análise,  pode servir  futuramente  como

referência de qualidade e excelência em Educação Ambiental  formal, orientando inclusive

para geração de  novas  políticas  públicas  sobre  questões  ambientais  e  educação,  inclusive

podendo auxiliar na elaboração de futuros instrumentos de gestão, como Plano Municipal de

Educação Ambiental de Pacajus.

Os resultados destas ações serão divulgados e complementarão informações de

instituições de pesquisas públicas, como IBGE, IPEA, IPECE, sobre a Educação Ambiental,

se adicionando aos dados disponíveis no Sistema Brasileiro de Informações sobre Educação

Ambiental e Práticas Sustentáveis (SIBEA), e integrar o Sistema Brasileiro de Informação de

Meio Ambiente (SINIMA) e as redes de Educação Ambiental. Além disso, o produto deste

Termo de Referência, também, poderá auxiliar na identificação das práticas pedagógicas mais

acessíveis e executáveis e subsidiará a obter informações referentes às demandas potenciais

em Educação Ambiental/Questões Ambientais no município de Pacajus, CE, servindo como

potencial para construção do Plano Municipal de Educação Ambiental, caso seja de interesse

do gestor.

Conclui-se, portanto, que a Educação Ambiental em escolas rurais potencializa,

soma esforços  e  ocupa espaço de relevância,  contribuindo na  construção de  um processo

interativo, participativo e crítico, para o surgimento de uma ética socioambiental vinculada e

condicionada à mudança de valores, atitudes e práticas individuais e coletivas.
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