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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo sensibilizar a população do município de Amarante do 

Maranhão acerca da problemática da preservação dos recursos hídricos, bem como executar 

atividades de campo, como plantio de árvores nas APPs e nascentes do córrego de Nazaré. A 

proposta é que sejam realizadas palestras em locais públicos, de forma a abranger o maior 

número de pessoas da comunidade. Nestas palestras serão tratados assuntos relativos aos 

recursos hídricos do município, focando nas consequências da degradação das APPs e 

nascentes e, mostrando ações que podem ser realizadas para evitar ou diminuir esses efeitos. 

Em um segundo momento, propõe-se a realização de cursos para jovens das comunidades, 

onde serão ministrados por um profissional da área, usando as plataformas de cursos online 

oferecidos pelo MMA, ANA e SENAR. Por fim, esse projeto prevê ações de campo, voltadas 

para reduzir os impactos da degradação dos corpos hídricos, a se destacar mutirões de limpeza 

nas margens dos rios, plantios de árvores nas APPs e recuperação de nascentes. 

 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Educação Ambiental, Recursos Hídricos e Nascentes. 
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ABSTRACT 

 

The present work has the objective of sensitizing the population of the municipality of 

Amarante of Maranhão on the problem of the preservation of water resources, as well as 

performing field activities such, as planting trees in the PPAs and springs. The proposal is to 

hold lectures in public places, to cover the largest number of people in the community. In 

these lectures will be discussed subjects related to water resources of the municipality, 

focusing on the consequences of the degradation of PPAs and springs and showing actions 

that can be taken to avoid or reduce these effects. Secondly, it is proposed to conduct courses 

for young people in the communities, where they will be taught by a professional in the area, 

using the online courses offered by MMA, ANA and SENAR. Finally, this project foresees 

field actions aimed at reducing the impacts of the degradation of the water bodies, to highlight 

cleaning efforts on the banks of the rivers, tree plantations in the PPAs and recovery of 

springs. 

 

 

  

Keywords: Environment, Environmental Education, Water Resources and Springs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo educação ambiental está sendo amplamente difundido na atualidade pelos 

diversos meios de comunicação. Este fato pode ser notado, por exemplo, ao observar os vários 

cursos de capacitação nas áreas de meio ambiente oferecidos por muitas instituições de ensino 

renomadas em âmbito nacional, oferecendo ferramentas para que a população se conscientize 

da importância de preservar o meio ambiente para a presente e futura geração.  

O planeta está sobre fortes ameaças como: aquecimento global, escassez de 

recursos hídricos e perdas da biodiversidade. Um dos maiores problemas para a existência da 

humanidade no planeta Terra é a escassez de recursos hídricos. O aumento da poluição dos 

corpos hídricos existentes principalmente em áreas urbanas, a má distribuição da água e o seu 

consumo indiscriminado sem evitar o desperdício, são algumas das principais causas desta 

problemática. Aliado a tudo isso, é notado uma porção considerável da população brasileira, 

não está sensibilizada quanto a esta problemática, o que agrava o problema da falta de recurso 

hídrico no Brasil. 

Portanto, medidas urgentes precisam ser tomadas para que essa situação seja 

revertida. Diante dessa realidade, uma das formas de tratar este problema, consiste na 

elaboração e implantação de projetos voltados para educação ambiental com foco na gestão de 

recursos hídricos que venham despertar um olhar crítico na população para que os mesmos se 

sintam parte indispensável desse processo. 

O presente projeto, além de sensibilizar a população para o cuidado com os recursos 

hídricos, objetiva executar na prática os temas abordados no decorrer do curso, facilitando o 

processo do aprendizado através da aplicação dos conhecimentos obtidos em sala de aula. 

Com isso, o projeto pretende deixar na comunidade, marcas de vivência e comprometimento 

com o espaço em que vivem tornando uma referência para outras localidades.  

Tendo como objetivo principal sensibilizar através da educação ambiental em 

recursos hídricos o maior número possível de moradores de Amarante do Maranhão da 

importância de preservar e recuperar os recursos hídricos, o presente projeto tem como 

objetivos específicos sensibilizar o interesse dos moradores para o cuidado com o meio 

ambiente; possibilitar aos jovens a oportunidade de se capacitar, em temas ligados a recursos 

hídricos e meio ambiente, por meio de cursos oferecidos pelo MMA (Ministério do Meio 

Ambiente), ANA (Agência Nacional das Águas) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizado 

Rural); realização de aulas práticas com a realização de plantios de árvores na APP do córrego 
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de Nazaré. 
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

2.1 Referencial Teórico 

O processo de educação ambiental em sua vertente transformadora acontece no 

momento em que a população, ao olhar de forma crítica para os aspectos que influenciam sua 

qualidade de vida, reflete sobre os fatores sociais, políticos e econômicos que originaram o 

atual panorama e busca atuar no seu enfrentamento.  

De acordo com Jacobi (2005, p. 13): 

Isto nos leva à reflexão sobre a necessidade da formação do profissional reflexivo 

para desenvolver práticas que articulem a educação e o meio ambiente numa visão 

crítica capaz de abrir novas perspectivas para uma atuação ecológica sustentada por 

princípios de criatividade e capacidade de formular e desenvolver práticas 

emancipatórias norteadas pela autonomia e pela justiça socioambiental. 

 

Para que a transformação ambiental de uma região venha acontecer, é necessário 

que os diversos atores envolvidos estejam, de fato, comprometidos com o meio ambiente, 

despertando no público o interesse e o comprometimento com o meio em que vive, dando a 

responsabilidade de preservar o que temos e recuperar o que foi destruído. 

 

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações 

de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 

humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está 

relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduz para a 

melhora da qualidade de vida (CONFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL DE 

TBILISI, 1977). 

 

Segundo Segura (2001, p. 48): 

Para a EA vista como aposta de vida, prática cidadã e construção cotidiana de uma 

nova sociedade, este conceito parece mais “iluminado” de sentido pois estabelece 

uma série de outras conexões importantes: a relação eu-nós pressupõe envolvimento 

solidariedade e a própria participação. Poderia ter escolhida “conscientização” ou 

“sensibilização”, talvez as expressões mais citadas quando se fala em EA, mas foi 

buscada no conceito de pertencimento uma síntese dessas duas ideias. 

 

A Lei nº 9.795/99 distingue a Educação Ambiental no Ensino Formal da Educação 

Ambiental Não Formal. Enquanto a primeira se desenvolve nos espaços formais da educação, 

como a escola e a Universidade, a segunda, como sugere o nome, é realizada nos espaços não 
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formais da educação e trata das “ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da 

qualidade do meio ambiente” (BRASIL, 1999). 

Assim como a educação formal, a informal é indispensável para despertar o olhar 

crítico da sociedade e construir uma sociedade sustentável, uma vez que o seu acesso é 

relativamente mais fácil na atualidade, por meio dos cursos online, por exemplo. Diversos 

cursos oferecidos pelos órgãos regulamentadores em parceria com instituições de ensino 

renomadas, através de plataformas online, são uma excelente forma de abordar o tema do 

meio ambiente para um número maior de pessoas, que não tiveram a oportunidade de estudar 

sobre esse tema durante o período escolar e acadêmico. 

Para Layrargues (2006, p. 80): 

 

Tomar como base que a cultura e o trabalho são elementos mediadores da relação 

humana com a natureza contribui para superar uma abordagem educativa que 

pretende instaurar uma “ética ecológica”, sem refletir sobre o agente causador da 

crise ambiental, e evita forjar no campo da educação ambiental a imagem do 

''homem genérico e abstrato'', como uma entidade puramente biológica, como sendo 

elemento responsável pela desordem na biosfera.  

 

Para concretizar o desejo de um meio ambiente sadio, se faz necessário que todos 

os cidadãos saibam que devem ser sujeitos atuantes e indispensáveis para esse fim. Isso deve 

ser internalizado por cada cidadão, de forma a entender seu papel na transformação do 

ambiente em que vive, para o seu bem-estar e das demais pessoas ao seu redor. Para isso, é 

necessário que todos os conhecimentos obtidos nos cursos frequentados sejam aplicados na 

prática, de forma que suas ações reflitam seus discursos. 

É notado que atualmente há um aumento dos investimentos para implantação da 

educação ambiental em alguns locais do Brasil, como exemplo, o município de Recife, onde 

percebe-se que ao longo dos anos, os investimentos vêm subindo. Isso pode ser visto no 

Gráfico 1, que apresenta as despesas com Educação Ambiental da prefeitura de Recife. 
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Gráfico 1 – Despesas com Educação Ambiental no Município de Recife, entre os anos de 2002 e 2014. 

 

Fonte: Revista Espacios 2016  Disponível em: 

<http://www.revistaespacios.com/a17v38n10/17381013.html>. Acessado em: 10 abr. 2018 

 

 

Porém, esses dados não podem ser avaliados de forma isolados para se tirar uma 

conclusão que a educação ambiental está melhor. Isso deve ser avaliado usando mais critérios 

de avaliação, como por exemplo a eficiência e o entendimento de qual a EA tem recebido 

esses investimentos: a vertente conservadora ou a crítica da Educação Ambiental? 

 

2.2 Degradação dos recursos hídricos no Brasil e no Mundo  

 

Os recursos hídricos são utilizados para diversas atividades humanas 

indispensáveis para a manutenção da sociedade como conhecemos. Pode-se destacar como 

principais atividades o abastecimento de água, geração de energia, diversas atividades 

industriais, lazer, navegação e produção de alimentos através da agropecuária e atividades 

pesqueiras. De um modo geral, a água é imprescindível para existência humana. 

Segundo Senra (2001, p.133): 

O planeta Terra tem dois terços de sua superfície cobertos por água (360 milhões 

Km2 de um total de 510 milhões Km2). Contudo, mais de 98% da água disponível é 

salgada, e dos 2% de água doce - considerada de baixa salinidade - restantes, mais 

de 68,9% estão dispostos em geleiras, 29,9% estão em reservatórios subterrâneos 

profundos - consequentemente, de difícil acesso - e apenas 1,2% está disponível em 

rios e lagos. 

 

http://www.revistaespacios.com/a17v38n10/17381013.html
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Todavia, é notada a crescente degradação dos corpos hídricos, o que torna a água 

um recurso ameaçado. Essa degradação se deve, principalmente, a ações indevidas do homem 

sobre esse recurso tão precioso. 

E este problema é crescente. Segundo o World Bank (2002), no planeta, mais de 1 

bilhão de pessoas não têm acesso adequado à água e 1,7 bilhão não têm condições sanitárias 

mínimas. 

De acordo com previsões feitas Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO, 2018 p. 2): 

 

Na década de 2010, 1,9 bilhão de pessoas (27% da população mundial) viviam em 

áreas com potencial de serem gravemente afetadas pela escassez hídrica. Se a 

variabilidade mensal for levada em consideração, 3,6 bilhões de pessoas em todo o 

mundo (quase metade da população mundial) já vivem em áreas potencialmente 

escassas em água pelo menos durante um mês por ano, e esse número pode 

aumentar de 4,8 para 5,7 bilhões em 2050. Cerca de 73% das pessoas afetadas por 

essa situação vivem na Ásia (69% em 2050). 

 

Uma vez apresentado esses conceitos e entendido que água é um recurso findável, 

a manutenção de seus mananciais se torna imprescindível. Para o World Bank (2002): 

 

Dessa forma, apesar de antes ter sido considerado um recurso inesgotável, 

considera-se que apenas 1% de toda a água do planeta esteja disponível para uso, 

armazenada em lençóis subterrâneos, rios e na atmosfera. 

 

Quando comparado a outros países, no tocante à disponibilidade de água doce, o 

Brasil é uma nação privilegiada, tanto em quantidade, quanto em qualidade.  

Segundo Senra (2001, p.133): 

 

O Brasil possui 12% das reservas de água do planeta, enquanto abriga 2,8% da 

população mundial (167 milhões de habitantes). A China com 25% da população 

possui 10% das reservas de água, e o Japão, com 2,5% da população mundial, possui 

o equivalente a 1% das reservas. 

 

De acordo com Rebouças (1999, p.200): 

Essa condição situa o Brasil entre as nações mais ricas em água doce do planeta, 

com 54% (5.600km3/ano) do deflúvio total dos rios da América do Sul 

(10.377km3/ano) ou 14% do mundo (40.673km3/ano). 
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Porém, a grande desigualdade que marca sociedade brasileira, também é visível na 

distribuição da água. Apesar da grande produção hídrica nacional, para Rebouças (1999, p. 

201): 

Existem grandes disparidades entre a produção hídrica e a concentração 

demográfica. A região amazônica, com um adensamento demográfico de 2 a 5 

habitantes/km2, responde por 78% da produção hídrica nacional; a bacia do rio São 

Francisco (densidade de 5 a 25 habitantes/km2) corresponde a apenas 1,7% da 

descarga hídrica total, enquanto a bacia do rio Paraná (densidade de 25 a mais de 

100 habitantes/km2) corresponde a 6% da produção hídrica total. 

 

Esses dados apontam que cerca de 5% da população brasileira vivem em regiões 

onde é produzido 80% da água em território nacional. Em contrapartida, cerca de 95% da 

população brasileira habitam regiões onde a produção hídrica representa menos de 20% de 

toda a produção nacional. Porém esse fato, não necessariamente garante que, o acesso à água 

dos habitantes das regiões mais privilegiadas do país acontece de forma satisfatória. 

A utilização da água nas diversas atividades humanas tem consequência mais 

variada sobre os corpos hídricos. O uso da água pode ser mais ou menos consuntivo, ou seja, 

pode resultar em perda elevada, média ou reduzida de água, sendo a perda a diferença entre o 

volume de água retirado para determinada atividade e o volume devolvido ao mesmo corpo 

hídrico, ao final do uso. 

Para Borsoi (1997, p.144): 

No abastecimento urbano, descontadas as perdas pela rede de distribuição, o uso 

consuntivo pode ser considerado baixo, em torno de 10%. Todavia, no 

abastecimento industrial, o uso consuntivo varia conforme o setor, situando-se em 

torno de 20%. Na irrigação, o uso consuntivo é elevado, alcançando 90%. Por outro 

lado, na geração de energia elétrica a perda é, em geral, baixa e se dá somente pela 

evaporação. 

 

2.3 Descrição da área de estudo  

O município de Amarante do Maranhão está localizado na região de floresta 

amazônica no estado do Maranhão. Com uma área de mais de 7 mil km², este município 

possui uma população de 37.932 indivíduos, levantados no último senso do IBGE 2010. 

O município fica localizado na microrregião tocantina do estado e está contido na 

área da bacia hidrográfica do rio Pindaré.  

De acordo com Abreu (2013, p. 12): 
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A nascente do Rio Pindaré está localizada nas proximidades da cidade de Montes 

Altos e Amarante do Maranhão, na serra do Gurupí, em área indígena denominada 

Krikati, a cerca de 300 metros de altitude. Percorrendo cerca de 466,3 km até atingir a 

sua foz, no rio Mearim, o Rio Pindaré tem área de drenagem total de 

aproximadamente 40.482 km². 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE de 2008, o 

município é abastecido por 3.332 m³ de água diariamente, dos quais 1.450 m³ são tratados 

simples para desinfecção (cloração e outros) e 1.882 m³ não sofrem nenhum tipo de 

tratamento, o que aponta um déficit de fornecimento de água tratada no município, o que pode 

acarretar muitas doenças relacionadas ao consumo d’água na sua população. 

 A Figura 2 mostra o mapa do estado do maranhão destacando a localização do 

município de Amarante do Maranhão e na figura 3, é destacado o mapa mostrando a bacia do 

Mearim. 

 

Figura 1 – Mapa do Estado do Maranhão com destaque ao município de Amarante do Maranhão. 

 

Fonte: IBGE 2015. Disponível em: 
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<ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_estaduais_e_distrito_federal/politico/2015/ma_politico1000k_2

015.pdf>. Acessado em: 05 abr. 2018. 

  Figura 2 – Localização da bacia hidrográfica do Mearim  

 

Fonte: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, Estado do Maranhão 2014. 

Disponível em: 

<http://www.secid.ma.gov.br/files/2014/10/RESUMO-DIAGNOSTICO-MEARIM-AP-v2.pdf>. Acessado em: 

06 abr. 2018 

2.4 Proposta de Intervenção 

2.4.1 Identificação do problema 

 

Amarante do Maranhão dispõe de um grande número de recursos hidrográficos, 

entre eles, fluviais e lacustres. Os principais rios amarantinos são: Pindaré, Buriticupu, Zutiua, 

Tuturupau, Pajeú e Santana e vários córregos inclusive o córrego de Nazaré que merece maior 

atenção, por passar por dentro dos principais bairros de Amarante, hoje se encontra em um 

estado deplorável, lixo, esgoto, criatório de peixes e casas em suas APPs. Para este trabalho, 

foi escolhido o córrego de Nazaré, onde é possível trabalhar sistematicamente o processo de 

educação ambiental, integrando o conhecimento teórico com o prático. Isso se deve, 

principalmente, à localização do corpo hídrico e a sua importância para a cidade. 

É necessário tomar medidas urgentes para que Amarante não perca seus rios e 

corpos d’água, devido à falta de sensibilização da população, principalmente dos donos de 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_estaduais_e_distrito_federal/politico/2015/ma_politico1000k_2015.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_estaduais_e_distrito_federal/politico/2015/ma_politico1000k_2015.pdf
http://www.secid.ma.gov.br/files/2014/10/RESUMO-DIAGNOSTICO-MEARIM-AP-v2.pdf
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terras que desmatam suas matas ciliares e nascentes, para criação de gado, plantio de 

agricultura, criação de peixes, fazendo com que ocorra erosão, poluição das águas por 

agrotóxicos, e a mortes dos corpos hídricos por destruição das suas nascentes (figura 3). Para 

tanto, a sensibilização da sociedade e o seu envolvimento em atividade buscando reverter esta 

situação é imprescindível. O escopo deste trabalho propõe atividades que desenvolvam esta 

aproximação da população com a problemática supracitada. 

 

Figura 3 – Foto de drone da nascente do córrego de Nazaré degradada 

 

Fonte: própria autora 2017 

 

2.4.2 Justificativa 

 

Esse projeto será de suma importância para o desenvolvimento do município, bem 

como para ampliar o conhecimento da população amarantina a respeito do meio ambiente e 

recursos hídricos, sensibilizar a população para o tema da preservação do meio ambiente, 

através da educação ambiental e recursos hídricos, por meios de palestra, seminários e cursos 

que se encontram disponíveis em instituições qualificadas, fazendo com que diminuam os 

gastos para o município, bem como melhorar o aproveitamento nos cursos auto institucional. 
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2.4.3 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo geral, sensibilizar o maior número possível de 

moradores de Amarante do Maranhão nos temas relacionados a preservação dos recursos 

hídricos, através da educação ambiental. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

✓ Sensibilizar os moradores para o cuidado com o meio ambiente. 

✓ Capacitar jovens moradores em temas relacionados a recursos hídricos e meio 

ambiente. 

✓ Buscar parcerias juntos a prefeitura, para plantio de árvores nas APPs do 

córrego de Nazaré, como forma de integrar o conhecimento prático ao teórico. 

 

2.4.4 Resultados e Impactos esperados 

 

É esperado que, após a implantação deste projeto de intervenção, seja 

sensibilizada parte da população do município acerca da problemática, além do oferecimento 

de turmas para que sejam ministradas aulas sobre meio ambiente para os jovens dessas 

comunidades. Também, é esperado que ao final deste trabalho, sejam realizados mutirões para 

limpeza e plantio de árvores no leito do córrego de Nazaré. 

 

2.4.5 Ações de intervenção 

 

As ações de intervenções escopo deste projeto são: realizações de palestras em 

escolas das comunidades carentes do município de Amarante do Maranhão, realização de 

aulas, usando a plataforma online dos cursos oferecidos pelo MMA, SENAR e ANA com o 

auxílio de profissionais com formação nas diversas áreas relacionadas ao tema, de forma que 

haja uma interação interdisciplinar, e execuções de mutirões para limpeza e plantio de árvores 

ao longo do córrego de Nazaré em parceria com a Prefeitura Municipal de Amarante do 

Maranhão. Os cursos serão destinados à população mais carente do município, pelo fato da 

dificuldade de acesso à internet e à educação formal no tema em questão. 
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2.4.6 Atores envolvidos 

 

Os atores envolvidos neste projeto são: ONG (Organização Não Governamental) 

Água Viva, com sede em Amarante do Maranhão; as escolas municipais dos bairros carentes 

de Amarante do Maranhão; profissionais da área de meio ambiente para auxiliar nas aulas 

online; Secretaria de Meio Ambiente de Amarante do Maranhão. 

 

2.4.7 Recursos necessários 

 

Para execução deste projeto é necessário a utilização dos seguintes recursos: Data 

show, mesas e cadeiras, computadores, cadernos e canetas, apostilas, veículo, sala para 

realização dos cursos e palestras, mudas, ferramentas para a limpeza e plantio, arame para 

fazer cercas, madeira para mourão das cercas e grampos. 

 2.4.8 Orçamento 

 

Abaixo segue o orçamento prévio, mostrando os custos para implantar o referido 

projeto, considerando as principais atividades envolvidas para se atingir os objetivos deste 

trabalho, com um custo total de R$ 62.670,00. 

 

Tabela 1: Orçamento para execução das palestras com foco na sensibilização da comunidade 
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OBJETIVO 1

Atividade 1.1

Discriminação das despesas Unidade Quant.
Valor Unitário

R$

Valor Total

R$

Pessoal 1.1.1 Pagamentos dos palestrantes (biólogos) Diária 4 100 400

Material de 

Consumo
1.1.2 Despesas com refeição do palestrante Refeição 1 30 30

Serviços de 

terceiros
1.1.3 Despesa com compra de projetor de imagem Unidade 1 1200 1200

Outros 1.1.4
Despesas com aluguel de veículo para transporte 

do palestrante
Diária 4 100 400

Serviços de 

terceiros
1.1.5 Despesas com hotel do palestrante Diária 4 100 400

Serviços de 

terceiros
1.1.6 Transporte do palestrante Passagem 8 30 240

Custos 

administrativos
1.1.7 Aluguel do local da palestra Diária 4 100 400

3.070,00R$    

Sensibilizar os moradores para o cuidado com o meio ambiente

Contratação de palestrantes

CUSTOS

Categoria

Subtotal da atividade 1.1  

 

 

Tabela 2: Orçamento para ministrar os cursos 

OBJETIVO 2

Atividade 2.1

Discriminação das despesas Unidade Quant.
Valor Unitário

R$

Valor Total

R$

Pessoal 2.1.1
Pagamento do professor (técnico) para ministrar 

os cursos (teoria e prática)
Mensalidade 22 1200 26400

Custos 

administrativos
2.1.2 Aluguel de local do curso Mensalidade 22 600 13200

Material 

Permanente
2.1.3 Compra de computadores Unidade 5 1500 7500

Material 

Permanente
2.1.4 Compra de mesa Unidade 1 300 300

Material 

Permanente
2.1.5 Compra de cadeiras Unidade 5 150 750

48.150,00R$  

Possibilitar aos jovens a oportunidade de se capacitar em temas relacionados a recursos hídricos e meio ambiente através de 

cursos onlines

Ministrar cursos

Categoria

CUSTOS

Subtotal da atividade 2.1  

  

Tabela 3: Orçamento do plantio de mudas nas APPs e nascentes 
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OBJETIVO 3

Atividade 3.1

Discriminação das despesas Unidade Quant.
Valor Unitário

R$

Valor Total

R$

Material de 

consumo
3.1.1 Aquisição de mudas Unidade 5000 1 5000

Serviços de 

terceiros
3.1.2 Frete para transporte das mudas Unidade 10 30 300

Material 

Permanente
3.1.3 Compra de ferramentas Conjuntos 5 80 400

Material de 

consumo
3.1.4 Compra de arame farpado Rolo 10 90 900

Material de 

consumo
3.1.5 Compra de madeiras Unidade 200 8 1600

Material de 

consumo
3.1.6 Compra de grampos Quilos 5 10 50

Serviços de 

terceiros
3.1.7 Transporte dos alunos até os locais dos plantios Diária 12 100 1200

Outros 3.1.8 Outros custos Unidade 1 2000 2000

11.450,00R$  

Buscar parcerias junto a prefeitura e plantio de árvores em APPs e nascentes

Plantio de mudas nas APPs

Categoria

CUSTOS

Subtotal da atividade 3.1  

2.4.9 Viabilidade 

 

De um modo geral, o projeto é passível de ser executado, embora envolva ações 

coletivas, com o apoio da população e do governo municipal. Essa sinergia requer uma gestão 

mais efetiva, evitando problemas futuros com a execução das atividades. Então, atentando 

para este ponto, o projeto é viável tecnicamente. 

Além disso, os cursos oferecidos irão garantir a formação de jovens, bem como, 

despertar os seus interesses para ampliar seus conhecimentos na área de meio ambiente, o que 

tem um valor intrínseco que não está relacionado a valor monetário, mas que pode causar em 

longo prazo uma população mais consciente do seu papel para um mundo melhor. Com isso, 

conclui-se que o projeto também é viável econômico e financeiramente.  

2.4.10 Riscos e Dificuldades 

 

A proposta de intervenção, escopo deste projeto, apresenta como principal risco o 

não envolvimento do poder público com o projeto, o que pode em alguns momentos, até 

dificultar a execução do mesmo. 

Uma vez que o projeto está relacionado a atividades de plantio de árvores em 

matas ciliares e nascentes, as principais dificuldades estão relacionadas às negociações com os 

proprietários de terras onde se encontram as construções de açudes. 

Outra dificuldade está ligada ao engajamento da população em se envolver nos 

mutirões. Esta dificuldade se deve à falta de esclarecimento dos impactos causados ao meio 

ambiente e ao comodismo de parte da população em não fazer a diferença na questão 
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ambiental. 

 

2.4.11 Cronograma 

 

Com uma previsão de um prazo de 24 meses para implantar o Projeto, foi feito um 

cronograma macro com as principais atividades e os principais marcos do Projeto. 

Notadamente, a atividade de “Capacitação em temas ligados a recursos hídricos” será a 

atividade de maior duração, pois será realizada em 22 meses, onde serão ministrados os 

cursos online, em turmas mensais, com o objetivo de formar 22 turmas. A atividade 

predecessora da capacitação é “Sensibilizar os moradores nos temas de recursos hídricos”, de 

forma a obter maior engajamento da população. 

 Outro ponto importante a se observar é a atividade de “Plantio de árvores nas 

APPs” que, conforme cronograma abaixo, deverá ser executada nos períodos das chuvas no 

município de Amarante do Maranhão, podendo ser ajustado dependendo do mês que se iniciar 

a implantação do Projeto. 

 Tabela 4: Cronograma físico da implantação do Projeto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Plantio de mudas nas nascentes e 

APPs do córrego de Nazaré

Objetivos Específicos
Meses

Sensibilizar os moradores

Capacitação em temas 

relacionados a recursos hídricos

Buscar parcerias junto a prefeitura

Programar multiração de limpeza

 

2.4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

Para atingir os objetivos do projeto de educação para gestão de recursos hídricos, 

serão realizadas palestras e seminários nas escolas, para apresentação do projeto e o que se 

pretende alcançar, dando a comunidade, alunos e funcionários as oportunidades 

de apresentar novas idéias e proposta para o bom andamento do projeto. 

Serão apresentados os cursos da ANA e do MMA, SENAR que estão disponíveis 

em EAD, e sensibilizar da importância de nos mantermos informados sobre meio ambiente e 

recursos hídricos. 
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Portanto será necessário um facilitador para dar acompanhamento nas aulas 

práticas para recuperação das nascentes e reflorestamento das APPs. 

Para incentivar a educação ambiental e recursos hídricos, aos interessados em 

fazer os cursos e não tem acesso a internet será implantada uma sala com cinco computadores. 

Buscar parcerias com a secretaria de meio ambiente, e instituições ambientais, 

para o acompanhamento do curso. 

Mostrar a importância de uma estação hidrológica para uma boa gestão dos 

recursos hídricos. 

Os atores envolvidos no Projeto de Gestão de recursos hídricos: 

• Profissionais qualificados em meio ambiente como: 

o 1- Biólogo; 

o 1- Agrônomo; 

o 1- Técnico agrícola ou em meio ambiente; 

• A população incluindo crianças, jovens e adultos interessados a contribuir nos 

mutirões; 

• Os donos de terras principalmente os que têm propriedades nas margens do 

córrego de Nazaré por ser o mais prejudicado; 

• Secretaria de meio ambiente e ONGs ambientais. 

 

 

3 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

3.1 Objeto 

 

O presente termo se destina a aquisição de material para dar prosseguimento ao projeto de 

intervenção no município de Amarante do Maranhão, com foco em lecionar aulas a jovens, 

bem como execução de trabalhos de campo, como recuperação de nascentes e APPs. 

 

3.2 Justificativa 

 

A aquisição dos bens listados na descrição do objeto, atenderá às necessidades do 

projeto de intervenção, onde pretende-se montar uma sala de aula com estrutura para que 

sejam lecionadas aulas online, com auxílio de um instrutor para uma sala de 5 alunos 
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concomitante no município de Amarante do Maranhão. Outra aplicação para o material acima 

são as aulas práticas, bem como as atividades de campo, onde serão feitas as recuperações de 

APPs e nascentes ao longo do córrego de Nazaré, no mesmo município. 

 

3.3 Descrição do objeto 

 

Aquisição de material para atender às necessidades do projeto de intervenção nas 

atividades de aulas presenciais e recuperação de APPs e nascentes, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas abaixo: 

 Tabela 5: Descrição dos itens a serem adquiridos  

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 
QUANTID. 

1 
Data show para uso profissional, brilho de 5.200 

lumens e processador de vídeo Faroudja DCDi 
Unid. 1 

2 
Notebooks, processador core i3, 120 GB de HD 

e 4 GB de memória RAM 
Unid. 5 

3 Mesa de madeira estilo mesa escolar Unid. 1 

4 Cadeiras de madeira estilo carteiras Unid. 5 

5 Mudas de plantas nativas com frete Unid. 5.000 

6 Ferramental para plantio das mudas Conj. 5 

7 Arame farpado para cerca Metros 1.000 

8 Mourões de madeira Unid. 200 

9 Grampos para fazer cerca Kg 5 

 

 

 

3.4 Fundamentação legal 

 

O presente Termo de Referência foi elaborado visando atender ao seguinte 

regramento: 

• Lei nº 8.666/93 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências.  
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3.5 Estimativa de custos 

 

Para esta aquisição, está estimado um custo de R$ 18.000, conforme quadro 

abaixo: 

Tabela 6: Estimativa de custo dos itens a serem adquiridos 

I

T

E

M 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

UNID. 

DE 

MEDIDA 

QUANTID. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 

TOTAL 

(R$) 

1 

Data show para uso profissional, 

brilho de 5.200 lumens e 

processador de vídeo Faroudja 

DCDi 

Unid. 1 1200 1200 

2 

Notebooks, processador core i3, 

120 GB de HD e 4 GB de 

memória RAM 

Unid. 5 1500 7500 

3 
Mesa de madeira estilo mesa 

escolar 
Unid. 1 300 300 

4 
Cadeiras de madeira estilo 

carteiras 
Unid. 5 150 750 

5 
Mudas de plantas nativas com 

frete 
Unid. 5.000 1,06 5300 

6 
Ferramental para plantio das 

mudas 
Conj. 5 80 400 

7 Arame farpado para cerca Metros 1.000 0,9 900 

8 Mourões de madeira Unid. 200 8 1600 

9 Grampos para fazer cerca Kg 5 10 50 

TOTAL R$ 18.000 

 

3.6 Critérios de julgamento 

 

Serão enviados convites para no mínimo três empresas com perfil voltado para 

fornecer o material listado. Dentre eles, será escolhido o que melhor apresentar proposta 

técnica, prazo de fornecimento e também, proposta econômica, que apresentarão os valores a 

serem cobrados, e que sejam viáveis ao projeto. 
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3.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

O prazo de fornecimento do material adquirido é de 60 dias, contados após 

emissão da OC (Ordem de Compra). O local de realização do projeto é o município de 

Amarante do Maranhão, que será o local de realização dos cursos, bem como das atividades 

de campo. O material deverá ser entregue neste município, em endereço ainda a ser definido, 

nas quantidades especificadas e que sejam materiais novos ainda em suas embalagens de 

fábrica, quando houver. 

 

3.8 Obrigação das partes 

 

Caberá a contratada apresentar um cronograma de entrega do material escopo do 

contrato, obedecendo aos marcos contratuais celebrados entre as partes. Também, é de 

responsabilidade da contratada a entrega dos materiais nos prazos definidos no cronograma, e 

no local a ser definido, garantindo a quantidade, qualidade e integridade dos bens. No caso 

específico das mudas, a contratada deverá garantir o seu bom acondicionamento no veículo 

que será fará a entrega. A descarga do material do veículo, também será de responsabilidade 

da contratada. 

Caberá a contratante, a avaliação e aprovação do cronograma de entregas, de 

forma a liberar o pagamento do adiamento para a contratada conforme item 3.10. Também 

será responsabilidade da contratante, a fiscalização do recebimento do material, bem como a 

realização dos pagamentos conforme mencionado no item 3.10. A garantia de acesso 

trafegável no local da entrega é de responsabilidade da contratante, podendo haver alteração 

do local caso haja necessidade em função dos acessos, porém devendo ser comunicado com 

antecedência mínima de uma semana, e sem ônus a contratada. 

 

 

 

3.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

O material entregue será recebido por um fiscal competente, a ser definido pelo 

contratante. O fiscal deverá certificar a quantidade, a integridade e a qualidade do material 

fornecido, sempre tendo como base o contrato de fornecimento para evitar excessos. Uma vez 

feita a conferência, o profissional deverá assinar nota fiscal e romaneio, ambos em duas vias, 

donde uma via fica com o fiscal para arquivamento e outra com o entregador. Esse documento 
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servirá como base para futuras consultas e utilização em juízo, caso haja necessidade em 

possíveis pleitos futuros. 

 

3.10 Pagamento 

 

A remuneração acontecerá em dois momentos: um pagamento inicial de 30% a 

título de adiantamento no momento de apresentação de um cronograma de entrega e 

celebração dos marcos contratuais. O restante do pagamento (70%) deverá ser efetuado no ato 

da entrega do material propriamente dito, atendendo ao item 3.7. 

 

3.11 Subcontratação 

 

Caso a empresa vencedora lance mão de realizar subcontratação para cumprir o 

escopo deste contrato, a subcontratada deverá cumprir todas as exigências deste fornecimento, 

conforme este termo de referência. 

 

3.12 Sanções 

 

A empresa contratada para fornecer o material escopo deste termo de referência, 

deverá cumprir com os prazos preestabelecidos no momento da celebração das partes, bem 

como garantir a integridade, qualidade e as quantidades definidas no contrato. O 

descumprimento destas obrigações poderá implicar em redução da remuneração ao final do 

contrato, ou em casos mais drásticos, aplicação de multas. 

 

 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma compreensão mais clara 

da problemática da degradação das matas ciliares e nascentes ao longo do córrego de Nazaré, 

além de ficar mais evidente a pouca instrução de parte da população acerca do assunto, 

embora as consequências os atinjam sobremaneira.  
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Para que seja possível reverter essa situação, é essencial o envolvimento da 

sociedade civil, do poder executivo local e de ONGs, pois só esse conjunto de esforços é 

capaz de gerar algum resultado. Neste cenário, o papel das secretarias como órgãos 

fiscalizadores é um dos mais importantes, pois embora saibamos que com investimento em 

educação ambiental uma boa parte da população será sensibilizada do assunto, sempre existirá 

um grupo que põe seus interesses acima dos demais, e não agem de forma construtiva neste 

processo. Daí a importância de uma política pública bastante atuante, que faça valer as leis e 

regras estabelecidas. 

Por outro lado, os moradores deveriam ser os mais interessados em reverter essa 

situação, embora nem sempre isso seja claro para todos. Neste contexto, o presente projeto se 

mostra eficiente para contribuir com o esclarecimento da comunidade, utilizando de maneira 

sistemática o conceito de educação ambiental, e dando uma possibilidade para muitos jovens 

realizarem os excelentes cursos, os possibilitando a “abrirem” as suas mentes e, caso tenha 

interesse, buscarem uma formação mais formal no assunto. 

Num cenário futuro preocupante que vem se desenhando sobre a questão da água, 

fica evidente que a educação ambiental é uma das melhores ferramentas na busca de 

conservarmos os corpos hídricos existentes e recuperarmos os que ainda possam ser 

recuperados. 
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