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RESUMO 

 

 Tendo em vista os problemas hídricos que afetam o município de Riacho da Cruz, na 

região do Alto Oeste do estado do Rio Grande do Norte, a criação do Projeto Escolar de 

Educação Ambiental para a Preservação dos Recursos Hídricos buscará envolver 120 alunos 

do Ensino Fundamental II, 8º e 9º ano da Escola Municipal Camila de Léllis no sentido de 

conscientizar e multiplicar conhecimentos para população a respeito da preservação dos 

recursos hídricos existentes no município, principalmente o Açude Público, Riachos, 

Nascentes, Poços e Trilhas Ecológicas. Para isso, deve-se inserir a temática central nas Leis, 

Projetos e Planos Educacionais com reformulação em dois anos ligados as disciplinas de 

Ciências, Geografia e Português, onde os professores, poder público e poder legislativo serão 

os responsáveis por acompanhar e dar suporte nesse processo de aprendizagem e 

disseminação de conhecimento. Além disso, o Projeto tem a proposta de implantar diversas 

melhorias para a população com o apoio de órgãos ambientais que contribuirão com as ações 

e envolverá os alunos na realização de reuniões, palestras, minicursos, eventos, atividades 

educativas, implantação de coleta seletiva, plantios de mudas, criação de cartilha ambiental e 

ações de conscientização no município com famílias e comunidade. Nesse caso, o 

direcionamento do projeto de intervenção por meio da escola poderá despertar o sentimento 

de respeito e colaboração dos munícipes com o meio ambiente, além de implantar no futuro 

uma política municipal de meio ambiente e recursos hídricos, mediante legislação específica. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental; Preservação; Recursos Hídricos.  
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ABSTRACT 

 

 Considering the water problems that affect the municipality of Riacho da Cruz, in the 

upper west region of the state of Rio Grande do Norte, the creation of the School Project of 

Environmental Education for the Preservation of Water Resources will seek to involve 120 

students from Elementary School, Middle School of the Municipal School Camila de Léllis in 

order to raise awareness and multiply knowledge for the population regarding the preservation 

of water resources in the municipality, especially the Public Water Reservoir, Streams, River 

Sources, Wells and Ecological Trails. For this, it’s necessary to insert the central theme in the 

Laws, Projects and Educational Plans with reformulation in two years related disciplines of 

Science, Geography and Portuguese, where teachers, government and legislature will be 

responsible for monitoring and support this process of learning and dissemination of 

knowledge. In addition, the Project proposes to implement several improvements for the 

population with the support of environmental agencies that will contribute to the actions and 

involve students in meetings, speeches, short course, workshop, educational activities, 

implantation of selective waste collection, planting seedlings, creation of environmental 

primer and awareness actions in the municipality with families and community. In this case, 

the direction of the intervention project through school can evoke the feeling of respect and 

collaboration of the residents with the environment, in addition to implementing in the future 

a municipal environment policy and water resources, through specific legislation. 

 

Keywords: Environmental education; Preservation; Water resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A água é um recurso básico e necessário para a sobrevivência e saúde de toda 

sociedade, bem como para a manutenção de suas atividades produtivas. Por sua importância, 

os recursos hídricos devem ser prioridades nas políticas públicas, de modo a garantir a sua 

conservação e atender aos usos humanos, econômicos e ambientais preponderantes. Com base 

nisso, a tarefa de recuperação e controle do meio ambiente torna-se essencial quando os 

ecossistemas estão comprometidos, evitando assim que produzam processos irreversíveis. 

Além disso, a avaliação e controle da degradação futura deve ser aplicada para manter a e 

melhorar a qualidade ambiental. (Leal, 1998).  

 Nesse caso, considerando que o município de Riacho da Cruz – RN, assim como 

grande parte dos municípios do semiárido brasileiro, enfrentam longos períodos de estiagem, 

como ocorreu nos últimos cinco anos, faz-se necessário desenvolver um projeto voltado para 

o gerenciamento adequado dos recursos hídricos, para que se possa identificar as políticas já 

existentes e mediar caminhos a serem seguidos, inclusive, favorecendo ao  fortalecimento e 

desenvolvimento de iniciativas voltadas para a melhoria da convivência com o semiárido.   

 Os problemas ambientais no município tiveram maiores impactos no ano de 2016 

devido a escassez de chuvas e a falta de consciência ambiental da população e do poder 

público, principalmente com o Açude Riacho da Cruz II que desde 1957 abastecia a cidade e 

também os municípios de Viçosa e Portalegre, onde o mesmo secou, trazendo sérios 

problemas para a população que agora depende unicamente da adutora Alto Oeste para trazer 

água da Barragem de Santa Cruz – RN. Com isso, é nítido que é preciso buscar apoio na área 

de educação junto aos professores e estudantes do Ensino Fundamental II, para sensibilizar a 

população sobre a importância de preservar os recursos naturais, sem esquecer do papel que o 

poder público pode exercer junto as esferas estaduais e federais. 

 Vale salientar que a criação de um Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos para 

o Município de Riacho da Cruz/RN com os alunos da rede municipal de ensino poderá ser 

uma das soluções viáveis se for planejado e executado de forma articulada, visto que os 

problemas hídricos existentes no município vão além dos impactos causados pela escassez 

e/ou pelo desperdício da água no açude público. São diversos atrativos naturais que precisam 

de cuidados da população, como riachos, poço e trilhas ecológicas que estão inseridas dentro 

do mesmo espaço urbano e necessitam que sejam conservados e preservados de modo a 

beneficiar a todos. Além disso, o Projeto que será desenvolvido na Escola Municipal Camila 

de Léllis terá como objetivos: sensibilizar os alunos da escola municipal sobre a importância 
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de valorizar e preservar os recursos naturais existentes em Riacho da Cruz; elaborar 

estratégias de educação ambiental com direcionamento as disciplinas de Ciências, Geografia e 

Português; identificar e implementar ações de educação ambiental voltadas para preservação 

dos recursos hídricos e elaborar uma Cartilha Ambiental Municipal sobre o tema de Recursos 

Hídricos. Vale salientar que no decorrer dos dois anos de execução do Projeto, poderão surgir 

outras atividades em campo com a comunidade e poder público, além de ações 

complementares para o melhor alcance dos resultados. 

 Serão ações planejadas, onde os estudantes possam trabalhar em sala de aula e colocar 

o conhecimento adquirido em prática junto com o poder público e comunidade local. Para 

isso, o Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos desempenhará um importante papel na 

orientação, reflexão e construção de alternativas que almejem a sustentabilidade com a 

realização de reuniões com a escola, poder público, poder legislativo e comunidade local para 

apresentação e aprovação do Projeto; apoio do Comitê responsável pelo monitoramento do 

referido açude público; criação de meios de comunicação para divulgação de trabalhos 

ligados a preservação dos recursos hídricos do município e convivência com o semiárido; 

execução de trabalhos com palestras; minicursos para as famílias dos alunos envolvidos; 

plantio de mudas de árvores nativas; projetos escolares que envolvam apresentações culturais, 

trabalhos de maquetes, pesquisa em campo; criação da coleta seletiva de lixo reciclável na 

escola e avaliação mensalmente das ações realizadas. 

 Como abordado anteriormente, os professores das disciplinas de Ciências, Geografia e 

Português serão os principais responsáveis por disseminar esse conhecimento, aliados com 

outras equipes e comissões municipais que possam dar subsídios aos trabalhos. Essa iniciativa 

refere-se ao fato de o município estar localizado entre duas cidades serranas, e ser 

contemplado com uma diversidade natural de trilhas ecológicas, nascentes, riachos e o açude 

público que durante 50 anos abasteceu a cidade. O Projeto de Intervenção será avaliado pelos 

professores e contará com o apoio da gestão pública, que oferecerá recursos financeiros para 

sua execução através de licitações de equipamentos e objetos de trabalhos para dar subsídios 

as ações que serão desenvolvidas com os alunos do Ensino Fundamental II. 

 Para tanto, será necessário a realização de reuniões com o poder público, diretores e 

professores da escola, no sentido de buscar a aceitabilidade do projeto e a inclusão em 

disciplinas, projetos e trabalhos educativos durante o ano todo. Assim, o projeto buscará o 

apoio teórico no sentido de compreender a respeito do meio ambiente e a influência da 

sociedade, como também apoio financeiro que ofereça um espaço físico, trabalhos de mídia 

impressa/eletrônica e demais ações que venha a colaborar para que a população tome 
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conhecimento da real necessidade de cuidar do bem natural que é água.   

 Podemos inferir que o indivíduo sensibilizado tende a estar mais motivado e apto a 

agir, onde as crianças e adolescentes, através do sistema formal de ensino, teriam uma grande 

capacidade mobilizadora e de abrangência, pois, apenas sensibilizar adultos, donos de hábitos 

insustentáveis, já a anos adquiridos, não tem se mostrado suficiente. Desse modo, o 

desenvolvimento de projetos escolares integrados, com a participação de alunos proporcionará 

o surgimento de atividades e ações ambientais que possam minimizar os impactos provocados 

aos recursos hídricos existentes no município de Riacho da Cruz - RN.  

 O Projeto proporcionará um novo olhar e um caminho propício para seguir, tendo em 

vista que os alunos passarão a entender mais sobre a temática ambiental, no tocante aos 

recursos hídricos, e terão ferramentas de conhecimento que possibilitem a abertura de 

caminho para transformar os problemas ambientais e sociais existentes. Além disso, é através 

do apoio dos professores e do poder público que se buscará soluções para melhorar os espaços 

naturais e, consequentemente, os recursos hídricos que sofrem com a escassez. Para isso é 

necessário trabalhar dia-a-dia hábitos simples como economizar água, limpar as ruas, terrenos 

e quintais, dispor os resíduos produzidos nos locais adequados, colaborar com a urbanização e 

participar de ações, projetos e atividades voltados para a preservação dos recursos hídricos. 

 Assim, acredita-se que a sensibilização do público-alvo poderá dar sustentabilidade ao 

desenvolvimento dos trabalhos, na medida em que os alunos compreendam que são, também, 

corresponsáveis pelo gerenciamento e preservação dos recursos naturais existentes e 

disponíveis na região; pelo uso racional da água; e, finalmente, pela melhoria das suas 

próprias condições de vida.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO, LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E PROJETO 

DE INTERVENÇÃO. 

 

2.1 O conceito de bacia hidrográfica no contexto da política hidrográfica brasileira 

 

 A bacia hidrográfica é definida como uma área de captação natural da água da 

precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. É 

composta de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por 

cursos d'água que confluem até resultar um leito único (SILVEIRA, 2001). Conforme destaca 

Bevilacqua (2012), adotar a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento 

implica reconhecer que é sobre este recorte espacial que as ações antrópicas e as degradações 
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decorrentes refletem seu efeito.  

 Desde a década de 1970, o governo brasileiro, a partir da atuação do Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), pauta a gestão dos recursos hídricos com 

base na divisão do território nacional em bacias hidrográficas. A Lei n. 9.433 de 8 de janeiro 

de 1997 deu ao Brasil um reforço na política de recursos hídricos regulamentando a Divisão 

Hidrográfica Nacional em regiões hidrográficas, o que contribuiu para orientar, fundamentar e 

implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Para época, a Lei foi vantajosa e muito 

importante para a ordenação do uso da água, posto que a gestão dos recursos hídricos passou a 

ser vista além dos recortes municipais.  

 De forma a complementar a estrutura institucional da gestão de recursos hídricos do 

país em 2001, criou-se a Agência Nacional de Águas (ANA), entidade operacional do sistema 

responsável pela implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e que detém o poder 

outorgante de fiscalização e de cobrança pelo uso da água. 

 A ANA possui a seguinte matriz institucional para o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH (Figura 1): 

 

Figura 1: Matriz institucional do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

                Fonte: ANA (2016) 

 

 

Ademais, a ANA desempenha ações de regulação, apoio à gestão dos recursos 

hídricos, monitoramento de rios e reservatórios, planejamento dos recursos hídricos, além 
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de desenvolver programas e projetos e oferecer um conjunto de informações com o objetivo 

de estimular a adequada gestão e o uso racional e sustentável dos recursos hídricos.  

 A Agência atua junto a Bacia Apodi/Mossoró, localizada na Região Hidrográfica 

Atlântico Nordeste Oriental, cujas nascentes estão na Serra de São José, no município Luiz 

Gomes (RN), a aproximadamente 831 m de altitude, e percorre mais 150 km, passando por 51 

municípios, desde a nascente até a foz, localizada entre os municípios de Areia Branca e 

Grossos (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2008). A Bacia compreende uma área de 14.276 km2 e é 

considerada a segunda maior bacia hidrográfica potiguar, ocupando cerca de 26,8% do 

território do estado do Rio Grande do Norte. (IGARN, 2009).  

 De acordo com o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), 

“na bacia estão presentes 618 açudes, atingindo um volume de 469.714.600 metros cúbicos, 

correspondendo 27,4% e 10,7% dos totais de açudes e volumes acumulados do Rio Grande do 

Norte” (ADECOR, 2009. p. 5). Além disso, o principal rio é o Rio Apodi com 246,85 km, 

seguido do Rio do Carmo com 119,72 km, que juntos somam 366,57 km, conforme Figuras 2 

e 3: 

 

Figura 2: Mapa Altimétrico da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi – Mossoró 

          Fonte: Silva, 2017 
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Figura 3: Mapa da Rede de Drenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi – Mossoró 

Fonte: Silva, 2017  

 

A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros procedimentos 

executados em análises hidrológicas ou ambientais (IGARN, 2009). Para isso, tem sido 

comum a utilização de informações através de mapas e cartas, o que compromete a 

confiabilidade e a reprodução dos resultados. 

 

Com o advento e consolidação dos Sistemas de Informações Geográficas e, 

consequentemente, o surgimento de formas digitais consistentes de representação do 

relevo, como os Modelos Digitais de Elevação (MDEs), métodos automáticos para 

delimitação de bacias têm sido desenvolvidos desde então (GARBRECHT e 

MARTZ, 1999, p. 242) 

 

 

Dessa maneira, foi possível calcular os demais elementos físicos da bacia para que 

possam ser melhor avaliados e trabalhados de acordo com o grau de problemas existentes em 

cada rio ou reservatório pertencente. O emprego de tais procedimento/técnicas metodológicas 

promove o entendimento de forma integrada dos processos que ocorrem nesta bacia 

hidrográfica, embora ela proporcione uma estruturação complexa. 
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 Tabela 1 – Características da bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró-RN. 

Fonte: Silva, 2017 

 

Diante das características físicas apresentadas na Tabela 1, é visível a necessidade de 

realizar a sensibilização das comunidades sobre a importância de preservar os recursos 

hídricos existentes, principalmente porque os recursos hídricos do município de Riacho da 

Cruz estão inseridos na área da Bacia Apodi–Mossoró que é caracterizada por 246,85km e 

com densidade de drenagem de 0,68 km/km².  

 

A densidade de drenagem é um fator importante na indicação do grau de 

desenvolvimento do sistema de drenagem de uma bacia. Sendo assim, este índice, 

fornece uma indicação da eficiência da drenagem da bacia, sendo expressa pela 

relação entre o somatório dos comprimentos de todos os canais da rede; sejam eles 

perenes, intermitentes ou temporários; e a área total da bacia (ANTONELI; 

THOMAZ, 2007. p. 150).  

 

Christofoletti (1969, p. 150), destaca que “os valores menores que 7,5 km/km2 

apresentam baixa densidade de drenagem. Valores entre 7,5 e 10,0 km/km2 apresentam média 

densidade. Já valores acima de 10,0 km/km2, apresentam alta densidade hidrográfica”. A 

partir dos dados apresentados e comparando com os resultados da tabela, pode-se inferir que a 

Bacia Apodi-Mossoró apresenta uma alta densidade de drenagem. Nesse caso, fica claro que a 

rede de drenagem se torna importante para caracterização e o manejo das bacias hidrográficas, 

principalmente devido as suas características de escoamento superficial.  

A região onde se localiza a referida bacia hidrográfica apresenta uma grande 

importância econômica para o Rio Grande do Norte. “Nela se encontram atividades como a 

extração de petróleo, a produção de sal marinho, a fruticultura irrigada, a pecuária extensiva, a 

mineração de calcário, entre outras atividades socioeconômicas de grande vulto”, conforme o 

IDEMA (2004). Por estar localizada em uma região de clima semiárido, sua importância é 

caracterizada pela necessidade de muitas famílias e comunidades ribeirinhas utilizarem as 

águas para as práticas agrícolas e pecuárias.  

Mas, foi somente a partir dos anos 1990 que ocorreram diversos investimentos em 

Características Físicas Unidade de Medidas Resultados 

Área de Drenagem Km² 14.276,00 

Perímetro Km 700,01 

Rio Principal Km 246,85 

Rios Secundários Km 2.745,83 

Coeficiente de Compacidade — 1,64 

Fator Forma — 0,23 

Densidade de Drenagem Km/Km² 0,21 
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programas de captação, armazenamento, tratamento e distribuição de recursos hídricos, a fim 

de garantir o abastecimento das populações e o desenvolvimento das atividades econômicas. 

(OLIVEIRA, BARBOSA & DNATAS NETO, 2013). A Lei Estadual nº 6.908/1996 foi 

importante no sentido de instituir a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Hídricos (SIGERH) que entrou em vigor antes da lei das 

águas1, criada em 8 de janeiro de 1997 e sancionada pela Lei nº 9.433/1997. Para tanto, 

recepcionou os princípios da Carta Magna de 1988 e concebeu o sistema de gestão hídrica 

com base na gestão participativa e descentralizada inserida na bacia hidrográfica, com ênfase 

também na cobrança pelo uso da água e criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FUNERH).  

Em tempos atuais, a área da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró continua 

proporcionando o desenvolvimento de atividades econômicas, desde as mais tradicionais até 

as mais modernas tecnologicamente, a exemplo das grandes empresas de fruticultura irrigada. 

No entanto, a construção de reservatórios, poços e sistemas adutores do país ainda não foram 

suficientes para superar os problemas de abastecimento nas regiões semiáridas. Nesse aspecto, 

há um longo caminho a ser trilhado. “O bom funcionamento e a decisão qualificada dependem 

de capacitação e de bons sistemas de informação, ambos, infelizmente, quase sempre ausentes 

nos comitês em funcionamento no Brasil” (PORTO e PORTO, 2009, p. 50).  

  

2.1.1 Educação ambiental na prática escolar 

 

 As discussões e ações em Educação Ambiental têm sido cada vez mais debatidas não 

apenas nas pesquisas acadêmicas, campanhas e eventos, mas também fora e dentro das salas 

de aulas, principalmente devido as preocupações atuais com a conservação e preservação do 

meio ambiente e a crença materializada de que a natureza existe para servir ao ser humano. 

Nessa perspectiva:  

 

A Educação Ambiental deve atingir todos os cidadãos através de uma intervenção 

pedagógica participativa permanente, procurando incutir no educando uma 

consciência crítica sobre a problemática ambiental, ao tempo em que se constituíra 

numa possibilidade de formar conceitos, atitudes e habilidades novas na relação 

sadia entre o homem e o meio ambiente. (BRITO, et al, 2016, p. 40.). 

 

 

Na verdade, a EA é um processo longo que busca promover a mudança da relação da 

                                                 
1 Baseada nos princípios da descentralização e da participação, a lei das águas garantiu ao segmento dos usuários (detentores da outorga do 

direito de uso das águas) 40% da representatividade nos comitês federais, o que denota o caráter regulatório do sistema de gestão, haja vista 
que as negociações são estabelecidas tendo como foco os usuários da água e não o poder público. 
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sociedade com o meio ambiente, onde cada cidadão precisa cuidar e respeitar o ambiente em 

que vive. Por isso, o processo educativo é uma das ferramentas fundamentais na busca pelo 

desenvolvimento sustentável, tendo em vista que a sensibilização da comunidade pode 

promover as mudanças necessárias tanto para o ambiente, como para a sociedade como um 

todo. 

Segundo Porto (1996, p. 38), “a Educação Ambiental surgiu diante da necessidade de 

se implementar uma educação de caráter interdisciplinar, voltada para os problemas atuais e 

urgentes, que preparasse a população para viver e desenvolver-se em um mundo harmonioso 

com as leis da natureza”. Diante disso, surge a prática da sensibilização que é capaz de 

chamar a atenção da sociedade para os diversos problemas ambientais existentes no mundo e 

a má distribuição no acesso aos recursos naturais, como também, envolver os cidadãos em 

ações sociais e ambientais que visem a melhoria nas suas comunidades. 

 Uma importante ação em nível educacional foi a inclusão da questão ambiental na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96), que passou a considerar a 

temática do Meio Ambiente como fator fundamental para abordar na educação básica, além 

da inclusão da área ambiental como um dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s).  

 Nessa mesma linha de atuação, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Fundamental (BNCC), aprovada em 2018, tornou-se essencial para análise dos espaços e 

inserção da Educação Ambiental (EA) no ambiente escolar. Trata-se de um “documento que 

apresenta os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem orientar a 

elaboração de currículos para as diferentes etapas de escolarização”. (MEC, CONSED, 

UNDIME, 2016, p. 24). Nesse caso, apresenta-se como norteador dos currículos de estados, 

municípios e da rede privada de ensino. 

A BNCC foi redigida para todas as disciplinas e etapas da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Para o Ensino Fundamental, está organizada a partir de “quatro eixos de formação” 

que irão articular os conhecimentos ao longo desta etapa de formação, assim subdividida: 

letramentos e capacidade de aprender; solidariedade e sociabilidade; pensamento crítico e 

projeto de vida; intervenção no mundo natural e social (BNCC, 2016, p.47).  

 Percebe-se, então, que a interatividade da Educação Ambiental com a sociedade ocorre 

principalmente no âmbito escolar, por isso, é na escola que se encontra a principal fonte 

dispersora da compreensão ambiental. Contudo, na maioria das vezes as fragilidades do 

ensino, tanto em seu espaço físico quanto na falta de preparo dos professores, impedem que a 

Educação Ambiental seja aplicada de maneira satisfatória. Para Mendes e Vaz (2009, p. 398), 
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“[...] a Educação Ambiental encontra interface na habilidade dos professores em 

desenvolverem meios de ensinar, atividade por si só complexa e sujeita a situações 

inesperadas”. Nesse sentido Barra (2006, p. 113), acrescenta que “[...] a Educação Ambiental 

deverá priorizar os objetivos que concorram para a formação de cidadãos ambientalmente 

responsáveis, cidadãos capazes de se sensibilizar e valorizar o meio ambiente [...]”. A 

valorização do meio ambiente, especialmente no âmbito escolar, só ocorrerá com a utilização 

de práticas voltadas para a Educação Ambiental que estejam bem embasadas, e que despertem 

nos alunos um comprometimento com o meio onde eles vivem.  

 Assim, quanto mais amplo o conhecimento dos educadores sobre as questões 

ambientais, mais satisfatória será a assimilação pelos alunos. O desafio é de formular uma 

educação ambiental que seja crítica e inovadora, devendo ser, acima de tudo, um ato político 

voltado para uma transformação social. Os princípios e objetivos da Educação Ambiental 

estão em conjunto com os princípios gerais da Educação contidos na Lei 9.394, de 20/12/1996 

(LDB - Lei de Diretrizes e Bases) que, em seu artigo 32, assevera que o ensino fundamental 

terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: “[...] II – a compreensão do 

ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade” (BRASIL, 1996). Todo este contexto fortalece o reconhecimento do 

papel transformador da Educação Ambiental. 

 
Apesar de representar uma conquista histórica, a menção à Educação Ambiental nas 

diversas legislações educacionais, especialmente na LDB, no Plano Nacional de 

Educação – PNE e em diversas Diretrizes Curriculares da Educação Básica e 

Superior, nota-se que estas normas ainda não contemplam a inclusão da Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e em todas as modalidades (MEC, 2017).  

 

 Nessa abordagem, as legislações ligadas a educação regulamentadora (decretos, 

resoluções e portarias) ainda não explicam como se dará, na prática, a aproximação desta 

temática nos estabelecimentos de ensino. Portanto, apesar de algumas deficiências na 

legislação, é perceptível que educação ambiental tem assumido cada vez mais uma função 

transformadora na qual a responsabilidade dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para 

promover o desenvolvimento sustentável. Entende-se, que ela é uma condição necessária para 

modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, mas não suficiente. O educador 

precisa ter a função de mediador na construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los 

envolvendo os alunos nos instrumentos essenciais para o desenvolvimento de uma prática 

social centrada no conceito da natureza. 
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2.2 Descrição da área de estudo  

 

 Para se buscar soluções viáveis é necessário conhecer adequadamente o complexo 

geográfico e social do Nordeste que, segundo Ab’Saber, (1999), são carregados de limitações. 

O Nordeste, por exemplo, dos quais vivem 53.081.950 habitantes, é a segunda região mais 

populosa do território brasileiro, marcada por uma estrutura agrária particularmente perversa 

(IBGE, 2017). Além disso, a distribuição geográfica no território da população da região 

ocorre de maneira irregular. Há uma grande disparidade populacional: enquanto existem áreas 

densamente povoadas, como a Zona da Mata e Agreste, em outras a densidade demográfica é 

muito baixa, como no Sertão e no Meio-Norte. Por isso, nenhuma solução dirigida para a 

resolução dos problemas hídricos na região poderá abstrair o comportamento do seu meio 

ambiente, inclusive no que diz respeito à fisiologia da paisagem, aspectos econômicos e 

políticos, bem como à utilização adequada dos escassos recursos hídricos disponíveis 

(AB’SABER, 1999).  

 É o caso do Município de Riacho da Cruz, que foi emancipado em 09 de maio de 

1962, desmembrando-se do município serrano de Portalegre e passando a pertencer a 

Microrregião de Pau dos Ferros no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com o 

IBGE (2016) “o município em estudo apresenta atualmente uma população estimada de 3.656 

habitantes, com 2 674 habitantes que viviam na zona urbana (84,49%) e 491 na zona 

rural (15,51%)”. “A sede do município tem uma altitude média de 163m, distando da capital 

cerca de 378 km, sendo seu acesso, a partir de Natal, efetuado através das rodovias 

pavimentadas BR-304, BR-405 E RN-177”. (CPRM, 2005).  
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Figura 04: Localização do Município de Riacho da Cruz – RN 

 Fonte: Plano Municipal de Agricultura Familiar, 2017 

 

 

No tocante a geologia, “o município de Riacho da Cruz está localizado sobre o 

embasamento cristalino, caracterizado por predominância de rochas metamórficas herdadas 

da estrutura pré-cambriana e cretácea”. (MOLLE & CADIER, 1992). A geomorfologia da 

região está inserida nos domínios da Depressão Sertaneja, que compõe 50% do território 

estadual, característico de áreas baixas entre as partes altas do Planalto da Borborema e da 

Chapada do Apodi, com altitudes de 100 a 200 metros (MAIA; AMARAL; GURGEL, 2013).  

A vegetação predominante é a caatinga hiperxerófila, característica de regiões com clima 

semiárido.  

 

É um complexo vegetacional seco, com a presença de plantas de baixo porte, onde 

as espécies que mais se destacam são jurema preta (Mimosa tenuiflora), mufumbo 

(Combretum laxum Jacq), faveleiro (Cnidoscolus quercifolius), marmeleiro 

(Cydonia oblonga) e xique-xique (Pilosocereus polygonus) (IDEMA, 2008).  

 

 

 De acordo com o IBGE (2010), a maior parte da área está ocupada pela vegetação que 

é aproveitada com pecuária extensiva e a pequena parte é cultivada com milho e feijão. A 

principal limitação ao uso agrícola destes solos diz respeito à falta d’água e susceptibilidade a 

erosão. Vale salientar que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é 

considerado baixo, de acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento, mas conforme a Estatística do CEMPRE – IBGE (2013), Riacho da Cruz 

possuía trinta unidades (empresas) locais, todas atuantes.  

 O serviço de abastecimento de energia elétrica em Riacho da Cruz é a Companhia 

Energética do Rio Grande do Norte (COSERN), e a empresa responsável pelo abastecimento 

de água do município é feito pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN). Em 2010, o município possuía 88,78% de seus domicílios com água 

canalizada, 100% com eletricidade e 87,61% possuíam coleta de lixo (IBGE, 2010).  

   Com relação aos aspectos hidrológicos, o município está situado no Aquífero 

Cristalino, onde o armazenamento da água subterrâneos somente é possível quando a geologia 

local encontra fratura associadas a coberturas de solos residuais. Isso porque a média de 

precipitação anual de chuvas é de 711,5 mm/ano (milímetro/ano), e apresenta temperaturas 

médias que variam entre a mínima de 21,0 Cº e a máxima de 30,0 Cº (CPRM, 2005). 

Atualmente, devido às estiagens prolongadas, é comum a perfuração de poços que contribuem 

significativamente em alternativas para abastecimento, mas a água apresenta um alto teor 

salino e torna-se impróprio para consumo humano e plantações. Nestes poços, geralmente, 

encontra-se água a partir de profundidades, em média, de 60 metros.  

 

O Aquífero Aluvião apresenta-se disperso, sendo constituído pelos sedimentos 

depositados nos leitos e terraços dos rios e riachos de maior porte. Estes depósitos 

caracterizam-se pela alta permeabilidade, boas condições de realimentação e uma 

profundidade média em torno de 7 metros. A qualidade da água geralmente é boa e 

pouca explorada. (ADCON, 2008, p. 10) 

 

Este aquífero depende, basicamente, das cheias de rios que se encontram sob a bacia 

do rio Apodi-Mossoró, onde possui no seu leito os principais reservatórios, o Açude de 

Riacho da Cruz II. A construção de grandes reservatórios tornou-se, ao longo do tempo, 

importante para a administração do recurso água, principalmente onde sua distribuição se dá 

de maneira desigual. Segundo Barros (2000). O fenômeno da seca ainda é o responsável por 

“castigar” o sertanejo que depende das precipitações sazonais e temporárias, na esperança de 

armazená-la em reservatórios artificiais, principalmente em pequenos barreiros. 

O reservatório público (Figura 05) abastecia não somente o município de Riacho da 

Cruz, mas também os municípios de Viçosa e Portalegre, pois “o Açude foi planejado e 

construído a partir de um projeto do DNOCS tendo sua conclusão no ano de 1957”. 

(SEMARH,2015).
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Figura 05: Mapa de Pontos D’água no Município de Riacho da Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: CPRM, 2005
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Segundo dados da CAERN (2013, p. 3): 

 

“O abastecimento de água com volume total tratada e distribuída por dia, 

correspondia a 208.785 metros cúbicos, enquanto o tratamento da água convencional 

era de 67.701 metros cúbicos. Já o abastecimento de água referente ao tratamento 

simples de desinfecção (cloração e outros) no município apresentava em média 

141.084 metros cúbicos. ” 
 

Partindo da realidade atual dos problemas hídricos que afetaram a população, o 

município de Riacho da Cruz agora depende unicamente da Barragem de Apodi através da 

Adutora Alto Oeste em parceria com o Governo do Estado que distribui a água nas residências 

pela unidade da ETA – Estação de Tratamentos de Águas. Isso porque de 2003 a 2016, as 

secas e estiagens levaram 2.783 municípios a decretarem Situação de Emergência (SE) ou 

Estado de Calamidade Pública (ECP), sendo que 1.409 cidades do Nordeste (78,5% da região) 

tiveram que declarar SE ou ECP.  

Portanto, a partir dessa caracterização observa-se que é preciso buscar alternativas de 

melhoria que possam atender a toda população e possibilitar estratégias de convivência com o 

semiárido, como também há uma necessidade maior de promover ações de sensibilização com 

ênfase na importância da preservação e conservação dos recursos hídricos, sendo um dos 

elementos essenciais em todas as suas áreas de abrangências. O reservatório Riacho da Cruz II 

(Figura 6) encontra-se localizado no município de Riacho da Cruz - RN que foi construído no 

ano de 1957, situado à 15 km da cidade de Portalegre na propriedade do DNOCS.  

 
Figura 6: Nível Baixo do Açude Público Riacho da Cruz II 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 
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Figura 7: Situação Crítica do Açude Público Riacho da Cruz II 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2016 

 

Os problemas hídricos afetaram a população que dependia da água e agora os bairros 

principais dependem da Barragem de Apodi que, pela adutora em parceria com o governo do 

Estado distribui a água nas residências. Percebe-se que várias outras situações negativas são 

evidenciadas em outros municípios que englobam a bacia hidrografia Apodi – Mossoró. 

É possível analisar que a bacia hidrográfica do rio Apodi-Mossoró, tem sido submetida 

a efeitos antrópicos constantes, tais como ocupação desordenada, uso inadequado do solo e 

lançamento de resíduos sólidos e efluentes sem tratamento prévio, que acabam constituindo 

fonte de contaminação das reservas hídricas e ameaça à saúde pública (ALMEIDA, 2005). 

Vale salientar que o território potiguar é banhado por dezesseis bacias hidrográficas, 

sendo quatro delas de domínio federal, que são as bacias dos rios Piancó-Piranhas-Açu, Jacu, 

Curimataú e Guaju (Figura 8), responsáveis pela drenagem de 20.258,1 km² que é equivalente 

a 38% do território potiguar. O volume total de águas superficiais dessas quatro bacias é de 

aproximadamente 3,296 bilhões de metros cúbicos, o que representa 67,5% das águas 

superficiais do estado. Pode-se constatar que é necessário o planejamento dos órgãos 

estaduais responsáveis pela implementação das políticas federal e estadual de recursos 

hídricos para atuação nessas duas realidades distintas (bacias estaduais e federais), tendo em 

vista que a aplicação dos princípios da participação e da descentralização em bacias federais 

apresentam maior nível de complexidade face à diversidade dos arranjos institucionais que 

englobam atores de outras unidades federativas. 
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Figura 08: Unidades Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos 

 Fonte: ANA, 2010 

 

 

 Nesse caso, o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Rio 

Grande do Norte foi instituído pelo Decreto nº 13.284/1997, que definiu os objetivos, a 

estrutura organizacional e a forma de atuação do SIGERH, mediante "articulação coordenada 

dos órgãos e entidades que o constituem e a sociedade civil".   

 “A estrutura organizacional do SIGERH é composta por três órgãos: Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CONERH), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH) e Comitês de Bacia Hidrográfica”. (OLIVEIRA, BARBOSA e 

DANTAS NETO, 2013). O organograma do SIGERH, representado na Figura 9, apresenta a 

disposição dos órgãos que o constitui e mostra suas inter-relações. Já a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos é o órgão central do SIGERH e responsável pelo 

gerenciamento da política hídrica estadual (órgão gestor). Na verdade, “a SEMARH resultou 

da transformação da antiga Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos (SERHID) por força 

da Lei Complementar nº 340, de 31 de janeiro de 2007”. (OLIVEIRA, BARBOSA e 

DANTAS NETO, 2013). 
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Figura 09: Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANA, 2016 

 

 Nessa abordagem é comprovado que o estado do Rio Grande do Norte apresenta 

condições de oferta natural d'água desfavoráveis, decorrentes da associação de um regime 

pluviométrico irregular que dificulta a existência de disponibilidade hídrica. Consciente da 

situação, e em atendimento à uma das metas fundamentais de seu programa, o Governo do 

Estado decidiu elaborar, através da então Subsecretaria de Recursos Hídricos e Projetos 

Especiais - SRHPE, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Finanças - SEPLAN, da 

forma mais apropriada, um plano de recursos hídricos para o Estado.  

 O Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH tiverem seus trabalhos iniciados em 

outubro de 1996 e concluídos em dezembro de 1999. Como finalidade principal, “o PERH 

teve a missão de fornecer todos os elementos que possibilitassem praticar uma política 

consistente e eficiente na gestão dos recursos hídricos do Estado” (SEMARH, 2014). Dentre 

as diversas ações realizadas, foram elaborados vários estudos visando fornecer dados e 

informações que permitissem determinar as potencialidades e analisar as alternativas de 

infraestrutura hídrica apropriada para o desenvolvimento das atividades produtivas. 

 É preciso mencionar que após a Lei nº 6.908, de 1º de julho de 1996 que dispõe sobre 

a Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Hídricos (SIGERH), foram criados vários decretos como: o Decreto nº 13.283, de 22 de 
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março de 1997, que regulamenta a Outorga de Direito de Uso da Água e Licenciamento de 

Obra Hídrica; o Decreto nº 13.284, de 22 de março de 1997, que regulamenta o Sistema 

Integrado de Gestão de Recursos Hídricos e o Decreto nº 13.285, de 22 de março de 1997, 

que aprova o Regulamento da Secretaria de Recursos Hídricos. 

 Já o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) foi criado pela Lei nº 6.908, 

de 1º de julho de 1996, e regulamentado pelo Decreto nº 13.284/1997. Além do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH) que foi criado pela Lei nº 6.908, de 1º de julho de 

1996, e regulamentado pelo Decreto nº 13.836, de 11 de março de 1998. O órgão gestor dos 

recursos hídricos é o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

(IGARN), criado pela Lei Ordinária nº 8.086, de 15 de abril de 2002, o mesmo atua, ainda, na 

gestão de recursos hídricos a Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH/RN). 

 Portanto, a eficiência do sistema depende da implementação dos comitês de bacia, das 

agências de bacia e da implementação dos instrumentos de gestão. A antecipação da 

promulgação da lei hídrica estadual em relação à federal contribuiu para o avanço da gestão 

das águas no território potiguar na medida que estabeleceu os objetivos, as diretrizes e os 

instrumentos da política hídrica, bem como determinou a criação do Sistema Integrado de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos e seus respectivos órgãos (Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Comitês 

de Bacias Hidrográficas).  

 Não obstante, a existência de apenas dois comitês de bacia em funcionamento e dois 

em implantação no âmbito das 16 bacias hidrográficas, denota o caráter incipiente da gestão 

hídrica sistêmica do estado. As principais limitações para uma gestão participativa e 

descentralizada das águas no Rio Grande do Norte estão relacionadas aos instrumentos de 

gestão, às condições de funcionamento dos órgãos do SIGERH, à centralização nos 

procedimentos de concessão de outorga e de licenciamento e ao caráter centralizador presente 

na administração do fundo estadual de recursos hídricos.   

 Dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 

(SEMARH) contabilizam atualmente 51 reservatórios principais (incluindo açudes, barragens 

e lagoas), responsáveis pelo abastecimento das populações, sendo que 21 desses reservatórios 

têm capacidade superior a 5.000.000 metros cúbicos e estão distribuídos em 19 municípios do 

semiárido potiguar.  

 
Com relação ao clima, no extremo sudoeste da bacia, onde ficam as suas nascentes, 

é tropical chuvoso. Na maior parte da bacia, as chuvas anuais são em torno de 700 
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mm, onde os meses compreendidos entre janeiro e julho são considerados períodos 

de grande pluviosidade e os meses compreendidos entre agosto e dezembro são de 

baixa pluviosidade (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009, p. 99).  

 

 

 No que concerne à geologia, o sistema Apodi/Mossoró é dividido em duas regiões: a 

área cristalina e a área sedimentar. Segundo o IGARN (2010), a região meridional desta bacia 

é composta pela Depressão Sertaneja e Planaltos Residuais. A primeira possui um relevo 

predominantemente tabular e poucas áreas com relevo aguçado. A segunda compõe as feições 

mais elevadas da bacia e se caracteriza por superfícies tabulares, limitadas por escarpas 

erosivas, com topos planos de origem sedimentar. Por estar localizada em uma região de 

clima semiárido, sua importância é acentuada pela necessidade de famílias e comunidades 

ribeirinhas utilizarem suas águas para as práticas agrícolas e pecuárias.  

 É comprovado que “essa região foi um espaço de estabelecimento de grupos 

populacionais indígenas que, mais tarde, foram dizimados pelos colonizadores para 

estabelecer currais de gado” (MONTEIRO, 2000, p. 100). Entretanto, a poluição do rio 

Apodi/Mossoró e a devastação da mata ciliar tem chamado a atenção de toda sociedade, onde, 

em Mossoró, o segundo maior município do Rio Grande do Norte, apresenta nítidos 

problemas ecológicos e altos índices de degradação que se acentua na área urbana dessa 

cidade. 

 No sentido de oferecer mais controle, a Bacia Apodi/Mossoró está inserida na Política 

Estadual de Recursos Hídricos que se fortaleceu e instituiu o Sistema Integrado de Gestão de 

Recursos Hídricos - SIGERH com objetivo principal de planejar e gerenciar de forma a 

conservação, proteção e preservação dos recursos hídricos, principalmente assegurando que a 

água possa utilizada em padrões de quantidade e qualidade satisfatórios por seus usuários 

atuais e pelas gerações futuras. Vale salientar que a Lei Complementar nº 483, de 03 de 

janeiro de 2013 que criou o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte 

(IGARN) veio para dar suporte ainda mais nas ações de preservação dos recursos hídricos. O 

IGARN por exemplo, foi criado pela Lei Estadual n.º 8.086, de 15 de abril de 2002 para ser 

uma entidade estadual responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos do 

Estado do Rio Grande do Norte, e atualmente apoia o Sistema Integrado de Gestão dos 

Recursos Hídricos (SIGERH). 

 O problema maior refere-se ao que acontece na ponta da bacia e acaba afetando o 

corpo d’água principal, ou seja, um município que despeja esgoto sem nenhum tratamento nos 

rios e riachos da cabeceira prejudicará a qualidade da água nos açudes, até chegar ao rio 

principal. Pensando nisso, criou-se o Comitê de Bacia Hidrográfica que consiste em um órgão 
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colegiado com funções deliberativas (toma decisões), normativas (estabelece normas), e 

consultiva (emite pareceres) composto pelos poderes públicos: federal, estadual e municipal, 

usuários de águas e sociedade civil com o objetivo principal de gerenciar as águas na bacia 

onde atua. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró (Figura 10) foi criado por 

Decreto Governamental Nº 21.881, de 10/09/2010, instalado em 21 de fevereiro de 2013 e a 

Eleição da 1ª Diretoria ocorreu em 22 de fevereiro do mesmo ano. 

 Vale salientar que por meio da Deliberação Nº 01/2011 criou o Grupo de Apoio para a 

referida Diretoria. Dentre as atribuições do Grupo de Apoio, destacam-se: executar as 

diretrizes da Diretoria Provisória com vistas à organização e realização do processo de 

instalação do Comitê, com ampla participação de todos os segmentos legalmente habilitados 

ao processo; apoiar o processo de mobilização dos segmentos dos usuários de águas, 

sociedade civil e poder público que atuam na bacia; e, elaborar e encaminhar para aprovação 

da Diretoria Provisória proposta de Regimento Interno do Comitê.  

 No caso da bacia hidrográfica do rio Apodi/Mossoró, localizada no semiárido, 

percebe-se que há uma urgente necessidade de promover uma gestão integrada, com vista ao 

uso sustentável dos recursos hídricos. As condições da qualidade ambiental ao longo da 

referida bacia requerem, conforme já discutido, cuidados no sentido de se recuperar e/ou 

manter a qualidade da água para os seus diversos fins. Portanto, a consolidação do comitê da 

referida bacia poderá indicar caminhos mais viáveis para o uso e o manejo da água, a exemplo 

de outros comitês de bacias já consolidados no Brasil. 
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Figura 10: Comitê de Bacia Hidrográfica Apodi – Mossoró 

 Fonte: Blog CBH, 2013 

 

  Segundo o Comitê da Bacia, após a realização de mapeamento e o levantamento dos 

principais problemas encontrados, verificou-se em escala maior a presença de desmatamento 

das matas ciliares, assoreamentos, despejo de resíduos sólidos, contaminação por agrotóxicos, 

lançamento de efluentes domésticos, industriais e pluviais, e principalmente dos usos 

desordenados das águas e degradação da biodiversidade. Foi a partir dessas problemáticas que 

se realizou a deliberação Nº 01/2011 que dispõe sobre a criação de Grupo de Apoio para 

Apoiar à Diretoria Provisória do CBH Apodi-Mossoró. 

 A diretoria provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Apodi – Mossoró, no uso 

das suas competências previstas na Resolução CNRH nº 05 de 10/04/2000, e considerando a 

instituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Apodi – Mossoró pelo decreto nº Nº 21.881, 

de 10 de setembro de 2010, considerou a necessidade de apoiar o processo de mobilização dos 

segmentos usuários de águas, da sociedade civil e do poder público que atua na Bacia 

Hidrográfica do Apodi – Mossoró, que passou a denominar CBH Apodi – Mossoró. 

 O Comitê desde sua criação vem atuando na região de forma positiva, realizando 

encontros, seminários, 16ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró, Audiências Públicas nos municípios inseridos e universidades, além de mobilização 

da transposição do Rio São Francisco. 

 

2.3 Proposta de Intervenção 
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2.3.1 Identificação do problema 

 

 A água é um recurso natural essencial para melhoria da qualidade de vida, tendo em 

vista que é um bem insubstituível para o desenvolvimento de todos os seres vivos. A falta de 

sensibilização e conscientização da população e, muitas vezes, do poder público, quanto à 

preservação dos recursos hídricos tem proporcionado vários problemas ambientais e sociais 

em todo o mundo. Por isso, uma das soluções seria o gerenciamento adequado dos recursos 

hídricos. 

 Deve-se notar que o gerenciamento de águas é uma função ampla que exige 

conhecimento mais detalhado da hidrologia regional e um aparato jurídico adequado. 

Principalmente porque “os papéis das administrações federais, estaduais e municipais que 

lidam com o problema devem ser bem definidos, sob pena de indesejáveis conflitos” 

(CAMPOS e VIEIRA, 1993, p.84.). Nesse contexto, a fiscalização e colaboração da sociedade 

civil torna-se fundamental. É ideal que a comunidade local tenha conhecimento da situação de 

seus recursos hídricos para que possa fortalecer a autoconfiança de tal forma a intensificar a 

participação dos mesmos nas atividades comunitárias.  

 Considerando que o município de Riacho da Cruz está localizado no interior do Alto 

Oeste no estado do Rio Grande do Norte e, assim como a maioria dos municípios do 

semiárido brasileiro enfrentaram grandes períodos de estiagem, especialmente nos últimos 

cinco anos por um longo período de secas, faz-se necessário desenvolver um projeto de 

educação ambiental voltado para o gerenciamento dos recursos hídricos para que se possa 

identificar as políticas já existentes, traçar novas metas e caminhos a serem seguidos, 

inclusive favorecendo ao fortalecimento e desenvolvimento de iniciativas voltadas para a 

melhoria da convivência com o semiárido.  

 O estudo realizado por Freitas; Guedes e Costa (2016) aponta que os problemas 

hídricos no município tiveram impactos maiores no ano de 2016 com a escassez de chuvas e 

falta de consciência ambiental por parte da população e do poder público que utilizava as 

águas do Açude Riacho da Cruz II em ritmo desenfreado. O Açude, desde 1957, abastecia a 

cidade e também os municípios de Viçosa e Portalegre - RN, mas ficou completamente seco, 

trazendo sérios prejuízos para toda população que dependia da água para consumo humano e 

irrigação na agricultura. Além disso, o acúmulo de lixo, o desmatamento da vegetação nativa 

em margens de rios são fatores ainda preocupantes que necessitam de ações urgentes para 

minimização dos impactos. 

 Atualmente, a população depende unicamente da adutora Alto Oeste que traz água da 
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Barragem localizada em Santa Cruz/RN. No entanto, a questão a ser enfatizada não é apenas 

os problemas no açude, mas também a necessidade constante de sensibilização, 

gerenciamento e monitoramento de outros recursos e atrativos naturais locais para 

conservação dos mesmos no futuro, antevendo o cenário de escassez. Para isso, “o processo 

de gerenciamento ambiental, de uma forma geral, deve ser orientado pela participação 

coletiva. A água não pode ser vista somente como um recurso estratégico e de mercado 

(PICCOLINI et al, 2016, p. 798)”. 

É preciso estabelecer um controle social efetivo sobre a água e a biodiversidade. 

Diante desse cenário, a educação torna-se mecanismo principal pelo qual se dá este processo, 

como um caminho propulsor da mobilização e da participação com vistas ao controle social 

sobre os recursos hídricos. A “participação social por sua vez, só é possível com a população 

empoderada, mobilizada pela importância da água e dos outros componentes do saneamento” 

(PICCOLINI et al, 2016, p. 799). 

 Portanto, a criação de um projeto de preservação dos recursos hídricos com os alunos 

do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Camila de Léllis, através de ações educativas, 

poderão ser soluções viáveis se trabalhadas de forma articulada, visto que o município já 

possui uma lagoa de estabilização e estação de tratamento que atende 57% das residências; 

aterro sanitário controlado que atende 100%; limpeza pública diária e trabalhos ativos 

relacionados ao turismo ecológico. Nota-se que a educação ambiental trabalhada nas escolas 

com estudantes pode contribuir consideravelmente para amenizar os problemas hídricos 

existentes. 

 O que ocorre no município de Riacho da Cruz - RN ainda continua acontecendo em 

muitos outros da nossa região, principalmente porque o Nordeste que é caracterizado pela 

escassez de chuvas e existem muitos locais onde não há medidores de água nas residências, 

um convite ao consumo exacerbado de água. Dessa forma, o Projeto Escolar de Preservação 

dos Recursos Hídricos será desenvolvido ao longo de dois anos, com ações rotineiras e/ou 

semanais, onde os 120 estudantes do 8º A e B e posteriormente do 9º ano A e B, do Ensino 

Fundamental II serão o público-alvo, tendo em vista a melhor capacidade de articulação e 

interação diária com os professores. 

  Essa iniciativa deve-se ao fato do município localizar entre duas cidades serranas de 

Martins e Portalegre/RN, com presença de trilhas ecológicas, nascentes, riachos e o açude 

público, como também toda estrutura da escola se localizar na zona urbana há mais ou menos 

1 km de distância dos recursos hídricos. No entanto, para iniciar o processo de 

conscientização será necessário apresentar os problemas existentes para os alunos e 
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comunidade local, para que juntos possam desenvolver os trabalhos de compressão das 

problemáticas e possíveis soluções, visando o alcance de metas do projeto. 

 Outro fator relevante diz respeito a inserção dos professores das disciplinas de 

Ciências, Geografia e Português que serão os pilares desse conhecimento, aliado com equipes 

técnicas da Prefeitura Municipal, ligadas as Secretarias de Meio Ambiente e Educação que 

possam dar subsídios às ações, principalmente com a execução dos trabalhos educativos no 

município, priorizando como resultado a maior participação da comunidade nas ações, 

controle do uso da vegetação e dos recursos hídricos, inserção de lixeiras na escola, coleta 

seletiva e criação da Cartilha Municipal de Educação Ambiental que será fruto dos resultados 

adquiridos no projeto e proporcionará uma base de conhecimento para o município e região. 

 Contudo, será necessário a realização de reuniões com o poder público, poder 

legislativo, órgãos ambientais, diretores e professores da escola, no sentido de criar estratégias 

e buscar a aceitabilidade do projeto e a inclusão em disciplinas, trabalhos e projetos 

educativos durante os anos letivos. Assim, o projeto buscará o apoio teórico no sentido de 

compreender a respeito do meio ambiente e a influência da sociedade, como também apoio 

financeiro que ofereça um espaço físico, trabalhos de mídia impressa/eletrônica e demais 

ações que venham a colaborar para que a população e o poder público tomem conhecimento 

da real necessidade de cuidar do bem natural que é água. 

 

2.3.2. Justificativa 

 

 A criação do Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos envolvendo alunos do 

Ensino Fundamental II da Escola Municipal Camila de Léllis seria uma das soluções 

relevantes para mudar a realidade local em Riacho da Cruz - RN, tendo em vista tratar-se de 

um município de pequeno porte, com cerca de 3.656 habitantes de acordo com o IBGE (2016) 

e considerado o 22º município menos populoso do RN, o que facilitará na articulação dos 

alunos com a comunidade local.  Nessa abordagem, os alunos através do sistema formal de 

ensino, teriam uma grande capacidade mobilizadora e de abrangência, pois, apenas 

sensibilizar adultos, donos de hábitos insustentáveis, já a anos adquiridos, não tem se 

mostrado suficiente. 

  Dessa maneira, sensibilizar os alunos se mostra um bom caminho. Conhecer o 

contexto social dos alunos, as características do grupo como um todo é de fundamental 

importância para o processo de ensino. A partir delas, o educador trabalhará valores, 

conceitos, linguagens e atitudes. À Escola compete, portanto, preparar o aluno para não 
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apenas "mover-se na sociedade", seguindo "o que e como deve sentir e fazer", mas para ter 

condições de mover-se, de modificar esse mesmo ambiente. Toda a energia, aliada a uma boa 

orientação na escola, se apresenta com um grande potencial para imprimir na sociedade 

sensibilidade ambiental, desenvolvendo novos hábitos e ações que garantam a preservação e 

conservação dos recursos hídricos no futuro. Desse modo, o desenvolvimento de projetos 

escolares integrando a comunidade e o poder público, com a participação de alunos 

proporcionará o surgimento de ações ambientais que podem minimizar os impactos 

provocados aos recursos hídricos existentes no município de Riacho da Cruz - RN.  

 Se a Educação Ambiental for trabalhada de forma interdisciplinar, a mesma poderá 

auxiliar em diferentes atividades escolares, influenciando de maneira positiva no aspecto de 

formação dos alunos, já que contribui para a conscientização dos mesmos. Nesse caso, as 

disciplinas de Ciências, Geografia e Português poderão ser trabalhadas em conjunto 

identificando as características ambientais, hídricas e técnicas presentes no município para 

que se possa elaborar métodos eficazes no sentido de preservar e conservar o bem natural que 

é água. Devido a visão crítica e mais desenvolvida dos alunos do Ensino Fundamental II, bem 

como a relação de faixa etária presentes nas salas de aulas, pressupõe-se que os 120 alunos 

matriculados poderão repercutir na difusão dos conhecimentos e conscientização 

proporcionados pelo projeto em suas famílias e comunidades. 

 É preciso frisar que os professores e os profissionais da administração pública do 

município de Riacho da Cruz serão os agentes mediadores nesse processo de aprendizagem, 

tendo em vista que a elaboração do projeto de preservação dos recursos hídricos, as atividades 

em campo, as ações com a comunidade local e a elaboração da Cartilha Municipal de 

Educação Ambiental necessitará de apoio técnico e financeiro. Com relação a cartilha, os 

alunos, sob a orientação dos professores, serão os principais responsáveis por coletar e 

registar as informações que serão necessárias para produzir todo o material. Será um 

documento de 50 páginas que abrangerá informações relevantes e claras ao leitor, oferecendo 

um breve relato histórico do município, além das características físicas e naturais, mapas 

temáticos, fotos e demais informações complementares que abordem a importância de 

preservar o meio ambiente e os recursos hídricos existentes, como também uma visão geral 

das ações que foram realizadas aos longos dos dois anos no sentido de amenizar esses 

impactos. 

 Dessa forma, a realização do presente Projeto buscará proporcionar um novo olhar e 

um outro caminho a seguir, tendo em vista que os alunos passarão a entender mais sobre a 

área ambiental, no tocante aos recursos hídricos e terão ferramentas de conhecimento e 
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conscientização abrindo caminho para transformar os problemas ambientais e sociais 

existentes. Além disso, é através do apoio dos professores e do poder público que se buscará 

soluções para melhorar os espaços naturais e, consequentemente, os recursos hídricos. No 

entanto, é preciso pensar além da escassez, pois apesar do Açude Público Riacho da Cruz II 

ter recuperado seu aporte hídrico após as fortes chuvas ocorridas no primeiro semestre de 

2018, é necessário promover constantemente a conscientização da população sobre os 

desperdícios de água e trabalhar de forma articulada e interdisciplinar a manutenção e 

preservação desses recursos, nas margens de rios, nascentes e demais atrativos ecológicos que 

estão interligados com o reservatório. 

 Para isso, é necessário que os alunos possam trabalhar dia-a-dia a conscientização, 

conservação e fiscalização dos recursos hídricos com comunidade local através de atividades 

que envolvam o contato direto com o meio ambiente como: economizar água, limpar as ruas, 

terrenos e quintais, jogar lixo nos locais adequados, colaborar com a arborização de ruas e 

praças, participar de ações, projetos e atividades voltados para a educação ambiental. Assim, 

acredita-se que a conscientização do público-alvo poderá dar sustentabilidade ao 

desenvolvimento dos trabalhos, na medida em que os alunos passarem a sentir e a entender 

que são também corresponsáveis pelo gerenciamento e preservação dos recursos naturais 

existentes e disponíveis na região, pelo uso racional da água e, finalmente, pela melhoria das 

suas próprias condições de vida. 

 Portanto, é preciso estabelecer contatos com órgãos estaduais como CAERN, IDEMA, 

IGARN, SEMARH ou Programas direcionados ao RN SUSTENTÁVEL que poderão 

proporcionar apoio e melhor direcionamento dos trabalhos, além de mobilizar a população 

nos trabalhos desenvolvidos, ofertar cursos de educação ambiental para as famílias dos alunos 

e dentre outras atividades de mobilização e parceria com o Poder Público que exigirão a 

disponibilização de recursos financeiros e comprometimentos de todos com o projeto. 

 

2.3.4 Objetivo 

 

Objetivo geral 

Implantar o Projeto Escolar para Preservação dos Recursos Hídricos no Município 

de Riacho da Cruz – RN. 

 

Objetivos específicos 
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 Conscientizar os alunos a respeito da importância da valorização e preservação dos 

recursos naturais em Riacho da Cruz - RN.  

 Elaborar estratégias de educação ambiental com direcionamento as disciplinas de 

Ciências, Geografia e Português;  

 Identificar e implementar ações de sensibilização ambiental voltadas para preservação 

e conservação dos recursos hídricos; 

 Elaborar uma Cartilha Ambiental Municipal sobre o tema de Recursos Hídricos. 

 

2.3.5 Resultados e Impactos esperados 

 

 O desenvolvimento de projetos escolares integrados com os alunos e com a 

participação de professores, funcionários públicos, gestores, bem como a sociedade de um 

modo geral, proporcionará o surgimento de atividades e alternativas ambientais que buscará 

soluções para minimizar os impactos nos recursos hídricos do município de Riacho da Cruz - 

RN. Assim, acredita-se que o desenvolvimento das populações-alvo poderá dar 

sustentabilidade ao desenvolvimento dos trabalhos, na medida em que elas passem a sentir e a 

entender que são também corresponsáveis pela gestão e preservação dos recursos naturais e 

físicos existentes e disponíveis na região, pelo uso racional da água e, finalmente, pela 

melhoria das suas próprias condições de vida. 

 Portanto, compreende-se que é fundamental o compromisso dos professores com os 

alunos para o melhor desenvolvimento das ações ligadas ao projeto. Acredita-se que a 

mobilização da comunidade local para participar das ações e a realização de atividades ligadas 

a educação ambiental já será um grande caminho trilhado. Quanto a viabilidade do Projeto de 

Preservação dos Recursos Hídricos é importante também que se realize estudos mais 

detalhados sobre as características hídricas e ambientais, compreendendo sobre a 

disponibilidade de água existente no sentir de promover alternativas sustentáveis. Para isso, é 

necessária uma equipe técnica qualificada ligada a Prefeitura Municipal ou órgãos municipais 

ambientais que darão suporte para realização os trabalhos, além de auxiliar os professores e 

estudantes neste processo.  

 

2.3.6 Ações de intervenção 

 

 A educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na qual a 

responsabilidade dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para promover o 
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desenvolvimento sustentável. Entende-se, portanto, que a educação ambiental é condição 

necessária para modificar um quadro de interferência negativa dos recursos hídricos, mas ela 

ainda não é suficiente. Os professores precisam ser capacitados para se tornarem mediadores 

na construção de referenciais ambientais e usá-los envolvendo os estudantes e comunidade 

local nos instrumentos essenciais para o desenvolvimento sustentável. 

 Tendo em vista os problemas hídricos que afetam o município de Riacho da Cruz 

ocasionados pela falta de conscientização da população e o uso desenfreado da água, o Projeto 

de Intervenção tem a proposta inicial de buscar a melhoria para toda a comunidade, onde 

envolverá a implantação do Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos na Escola 

Municipal Camila de Léllis, com enfoque na Educação Ambiental. Dessa forma, será 

necessário unir a base teórica e colocar em prática através das reuniões de planejamento, 

organização de trabalhos educativos e ações rotineiras com os alunos envolvidos, criando uma 

maior aproximação com a temática. 

 Nesse caso, o Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos desempenhará um 

importante papel na orientação, reflexão e construção de alternativas que almejem a 

sustentabilidade. Assim, propicia-se a oportunidade de se ressaltar o bom exemplo das 

práticas e experiências exitosas em sala de aula. Diante dos objetivos apresentados, destaca-

se, as seguintes ações que contribuirão com o estudo: 

• Realizar reuniões com a escola, poder público e comunidade local para apresentação 

da proposta do Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos da Escola Municipal 

Camila de Léllis para o Município de Riacho da Cruz - RN; 

• Promover reuniões e audiências com Poder Legislativo Municipal para apresentação e 

aprovação do Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos que será trabalhado 

anualmente nas turmas do Ensino Fundamental II; 

• Buscar o apoio do Comitê Municipal e Estadual responsável pelo monitoramento do 

referido açude público e envolvê-lo nas ações de educação ambiental; 

• Planejar com os estudantes do Ensino Fundamental II a realização de trabalhos 

educativos ligados a preservação dos recursos hídricos no município; 

• Realizar Audiência Publica com a população em geral para apresentação do Projeto e 

cronograma das ações que serão desenvolvidas durante todo o ano; 

• Executar trabalhos com palestras na escola municipal de ensino, visando alçancar o 

entendimento coletivo dos demais alunos, minicursos na área da educação ambiental 

para as famílias dos alunos envolvidos, plantio de mudas de árvores nativas em torno 
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das margens de rios, açude público e atrativos ecológicos, divulgações em rádio 

comunitária, blogs e demais meios de comunicação, projetos escolares que envolvam 

apresentações culturais, trabalhos de maquetes, pesquisa em campo e outras atividades 

em sala de aula; 

• Criar a Coleta Seletiva de Lixo Reciclável na escola; 

• Criar a Cartilha Municipal de Educação Ambiental com enfoque para a Preservação 

dos Recursos Hídricos no município de Riacho da Cruz; 

• Avaliar mensalmente as ações realizadas com os alunos. 

 Vale salientar que os trabalhos estarão inseridos nas disciplinas de acordo com Plano 

Político Pedagógico – PPP da referida escola, onde todos os coordenadores, professores, 

auxiliares e alunos do Ensino Fundamental II da escola devem se envolver nas ações e 

melhoria do ambiente de aprendizagem em sala de aula, buscando definir os caminhos, as 

intervenções pedagógicas e os responsáveis por desenvolvê-las de forma positiva.   

 Para a execução do projeto, a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz - RN contará 

com o apoio da Escola Municipal Camila de Léllis que atende atualmente 120 alunos do 

Ensino Fundamental II e 700 de outras turmas que dispõe de toda estrutura física com salas de 

aulas climatizadas, sala de computação com internet, quadra de esportes e professores 

concursados e capacitados. Além disso, os Grupos de Escoteiros José Fernandes Filgueira e 

RN Do Ar 14 – Bis, as Secretarias Municipais de Educação, Turismo, Saúde e Agricultura, 

localizadas na sede do Centro Administrativo, contribuirão com parcerias em campanhas 

educativas e projetos afins, proporcionando os trabalhos e ações interdisciplinares.  

  Outro ponto relevante diz respeito aos serviços básicos de saúde, limpezas de espaços 

públicos e ambientes naturais que são realizados diariamente no município, no entanto os 

trabalhos ainda exigem cuidados maiores com a preservação do meio ambiente, é por isso que 

o Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos estabelecerá ações que envolvam diretamente 

os alunos, pais e comunidade em geral que auxiliarão no controle dos problemas relacionados 

ao meio ambiente, recursos hídricos e melhoria da qualidade de vida de toda população 

riachocruzense.  

 

2.3.7 Atores envolvidos 

 

Para desenvolver o projeto será necessário contar com participação de parceiros que poderão 

trazer importantes contribuições tanto do ponto de vista financeiro quanto do metodológico, 

pedagógico e operacional. A saber: 
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• Diretora, Coordenadores, Professores e Estudantes da Escola Municipal Camila 

de Léllis de Riacho da Cruz – RN; 

• Representantes do Poder Público (Prefeita, Secretários e Técnicos Municipais 

de Administração, Educação, Turismo, Comunicação, Saúde e Meio Ambiente); 

• Representantes do Poder Legislativo Municipal; 

• Representantes das áreas de Comunicação (Fotográfos, Blogueiros e 

Radialistas do município de Riacho da Cruz - RN); 

• População da Zona Urbana e Rural (Sitío Aracajú) de Riacho da Cruz/RN. 

 

2.3.8 Recursos necessários  

 

2 ANOS DE PROJETO 

AÇÃO/ATIVIDADE/ETAPA DESCRIÇÃO 

1 - Elaboração de 

Cartilha Municipal de 

Preservação dos 

Recursos Hídricos; 

✓ Cartilha elaborada pelos alunos da Escola 

Municipal Camila de Léllis com apoio da 

Coordenação Pedagógica, Professores e 

Auxiliares, e revisada pelo Poder Público que 

aborde o tema de Recursos Hídricos e ajude na 

difusão da educação ambiental para o uso e 

administração racional da água; 

Cadernos 

Canetas 

Computadores 

Impressora 

Material em Gráfica 

 

 

 

 

2- Criação e execução 

de Projetos 

Ambientais e Hídricos 

na Escola; 

✓ Reuniões na Escola Municipal Camila de 

Léllis com os 120 estudantes do Ensino 

Fundamental II, 8º e 9º ano para planejamento 

e realização de trabalhos educativos no 

município ligados a preservação dos recursos 

hídricos no município. 

Computadores 

Data Show 

Impressoras 

Papel A4; 

Cartolinas; 

Pincéis; 

Canetas e Lápis 

✓ Realização de palestras educativas na escola 

para outros alunos, ligados a preservação do 

meio ambiente e gerenciamento adequado dos 

recursos hídricos; 

Computador 

Data Show 

Palestrantes da área 

ambiental 

Lanches 

Caixa de Som 

 

✓ Minicursos na área ambiental com enfoque 

para a preservação dos recursos hídricos, 

ofertados aos pais e/ou responsáveis dos 

alunos envolvidos; 

✓  

Computador 

Data Show 

Palestrantes da área 

ambiental; 

Lanches 

Som 

✓ Criação de projetos ambientais em sala de aula 

com exposição de maquetes temáticas e 

Computadores 

Data Show 
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apresentações culturais mostrando a realidade 

do município e proporcionando a 

conscientização ambiental para a comunidade 

local e poder público municipal. 

Impressoras 

Papel A4; 

Cartolinas; 

Pincéis; 

Canetas e Lápis  

Isopor 

Colas 

Tintas 

✓ Limpezas do açude público, riacho forquilha, 

nascentes e trilhas ecológicas; 

Bonés e Camisetas; 

Carro de Som; 

Luvas e Sacos plásticos 

Lanches 

✓ Plantio de mudas de árvores nativas e 

frutíferas (Mangueiras e Cajueiros) doados 

pela EMATER em parceria com a SEMARH. 

Mudas de Plantas; 

3 -Implantação de 

Coleta Seletiva na 

Escola; 

✓ Implantação de lixeiras na Escola Municipal 

Camila de Léllis para Coletiva Seletiva 

realizada pelos alunos e posterior incentivo ao 

Lixo Reciclável; 

Compras de Lixeiras 

para Coleta Seletiva; 

Sacos Plásticos; 

Panfletos educativos; 

Carro de Som; 

4- Conscientização e 

preservação dos 

recursos hídricos com 

a população 

riachocruzense. 

✓  

✓ Caminhadas na zona urbana e rural com alunos 

e profissionais da educação, saúde, agricultura 

e turismo realizando campanha de 

conscientização ambiental casa a casa; e bate 

papo bairro com a comunidade sobre a 

preservação dos recursos hídricos; 

 

✓  

Computadores; 

Impressoras; 

Folhas A4; 

Carro de Som; 

Panfletos; 

Camisas e Bonés; 

Pranchetas; 

Canetas e Lápis; 

Cartazes; 

Faixas; 

Lanches 

✓ Participação e realização de eventos locais 

com os alunos do Ensino Fundamental II 

referente a datas comemorativas como o Dia 

Nacional do Meio Ambiente; Dia Mundial da 

Água; Dia da Árvore e entre outras. 

Tendas 

Carro de Som 

Cartazes; 

Grupos Culturais; 

✓ Campanhas de divulgações em rádio 

comunitária, blogs e demais meios de 

comunicação como Facebook e Instagram;  

Computadores com 

Internet. 

✓ Avaliação das ações com os alunos através de 

rodas de conversa, questionários e relatórios 

apresentados com gráficos ilustrativos. 

Folhas A4 

Computadores 

Impressora 

 

2.3.9 Orçamento anual 

 

RECURSOS QUANTIDADE 
VALOR 

ESTIMADO (R$)  
TOTAL (R$) 

• Caderno 150Un 10,00 1.500,00 
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• Caneta 300 Un 0,70 210,00 

• Computador e Impressora 12 Un Existente - 

• Material em Gráfica - Panfletos 1.000 Un 5,00 5.000,00 

• Papel A4 10 Caixas 125,00 1.250,00 

• Cartolina 150 Folhas 5,00 750,00 

• Pincel 150 Un 2,00 300,00 

• Isopor 200 Un 4,20 840,00 

• Cola Branca 120 Un 3,00 360,00 

• Tinta 80 Un 5,75 460,00 

• Carro de Som; 20 Vezes Existente - 

• Prancheta 60 Un 4,30 258,00 

• Faixa 10 Un 25,00 250,00 

• Boné 150 Un 6,00 900,00 

• Luva  400 Un 2,50 1.000,00 

• Saco plástico 20 Pacotes (50 Un) 2,25 450,00 

• Mudas de árvores nativas 200 Mudas 10,00 2.000,00 

• Lixeira para Coleta Seletiva 32 Un 150,00 4.800,00 

• Tenda 10 Un 100,00 1.000,00 

• Camisa 200 Un 15,00 300,00 

• Lanche 5.000 Un Existente - 

• Cartilha 2.000 Un 15,00 30.000,00 

• Caixa de Som 1 Un 1.000 1.000,00 

TOTAL 52.228,00 

 

2.3.10 Viabilidade 

 

 De acordo com a realidade do município de Riacho da Cruz – RN, que depende 

unicamente da água da Adutora Alto Oeste de Apodi para o consumo humano, nota-se que 

existem também outros problemas ambientais como o desmatamento e acúmulo de lixo em 

espaços naturais, como trilhas ecológicas e riachos, bem como também não existem ações que 

despertem a população para preservação dos recursos hídricos existentes e de todo meio 

ambiente que integra o município.  Nesse caso, o direcionamento do projeto por meio da 

escola poderia ser utilizado para implantar no futuro uma política municipal de meio ambiente 

e recursos hídricos, exigível mediante legislação específica ou com alteração do código de 

Postura do Município e Plano Diretor.  

 Quanto a viabilidade do projeto de intervenção, acredita-se, em relação ao 

aspecto técnico, o Projeto de Educação na Escola: Preservação dos Recursos Hídricos no 

município de Riacho da Cruz/RN, se desenvolverá através de ações implementadas na escola 

com os referidos alunos e que terão como resultados esperados a conscientização, preservação 

e multiplicação de conhecimentos sobre os recursos hídricos do município. Para isso, é 
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necessários acompanhamentos dos professores que darão suporte para realização os trabalhos 

ligados ao Projeto, além de auxiliarem os estudantes neste processo.  

 Sob os aspectos econômicos, o projeto de Educação Ambiental trará inúmeros 

benefícios para os munícipes relacionados a proteção e preservação dos recursos hídricos e 

demais atrativos naturais e ecológicos existentes, principalmente com a melhoria na qualidade 

de vida da população, melhoria da consciência ambiental da comunidade local, melhor 

direcionamento das políticas municipais relacionadas ao meio ambiente e recursos hídricos 

pelo poder público e, principalmente, a preservação dos recursos hídricos que garantem o 

acúmulo de águas em reservatórios e poços para consumo humano, atividades agrícolas e/ou 

lazer.  

 O Projeto prevê custos mínimos para sua implantação, visto que os gastos serão 

ocasionados em torno de dois anos, quando as ações serão desenvolvidas. Isso porque já que 

existem prédios públicos na cidade para realização de reuniões e disponibilidade de equipes 

de comunicação, fotografia, carro de som e rádio comunitária na cidade. No entanto, é preciso 

ainda a oferta de internet gratuita com equipamentos tecnológicos (computadores e 

impressoras) modernas destinados aos estudantes e professores da escola, alimentação durante 

as reuniões e eventos, compras de lixeiras recicláveis para serem instaladas na escola e 

elaboração da cartilha municipal de educação ambiental que serão produzidas pelos alunos a 

partir das aulas de campo e visitas técnicas nos recursos hídricos. A cartilha irá conter diversas 

informações inseridas em textos e imagens, facilitando assim leitura do público-alvo. Além 

disso, serão produzidos inicialmente 1.000 exemplares após a jornada de 2 anos letivos, onde 

os resultados serão apresentados mediante orientação dos professores e demais equipes 

envolvidas. 

 Portanto, devido ao benefício ambiental e de preservação dos recursos hídricos, 

espera-se que o Projeto da Escola Municipal Camila de Léllis seja executado de forma 

positiva para a população e que a gestão municipal possa buscar novas alternativas de 

convivência com o semiárido, amenizando a situação crítica que o município enfrenta. 

 

2.3.11 Riscos e Dificuldades 

 

 Tendo em vista a Criação do Projeto Escolar de Preservação dos Recursos Hídricos na 

Escola Municipal Camila de Léllis em Riacho da Cruz – RN, nota-se que os problemas 

hídricos e ambientais existentes podem ser amenizados através de ações desenvolvidas de 

forma articulada entre os alunos com a comunidade local e poder público.  
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 Vale salientar que as preocupações coletivas referentes à Educação Ambiental revelam 

não somente o desrespeito do ser humano perante a natureza, mas também a falta de estrutura 

para tratar desta temática. Diante disso, as discussões e ações com enfoque na Educação 

Ambiental têm sido cada vez mais inflamadas, onde as campanhas educativas, criação de 

projetos de lei, conselhos e planos municipais, reuniões palestras, limpezas e plantio de 

árvores nativas são algumas das alternativas viáveis e sustentáveis que necessitam envolver 

população no processo. 

 No entanto, o Projeto de Intervenção a ser desenvolvido sugere uma problematização 

sobre a relação entre educação e o meio ambiente. Nesse caso, a educação e a problemática 

ambiental são, antes de tudo, questões políticas e que envolvem diretamente interesses e 

concepções de mundo diferentes, assumindo direções mais conservadoras ou emancipatórias. 

Para isso, é preciso dialogar de forma harmoniosa com o poder público, no sentido de 

apresentar as propostas e todo trâmite burocrático, já que o projeto tem custo variável em 

torno de 52.628,00 (cinquentas e dois mil, seiscentos e vinte e oito mil reais). 

 Entende-se também que após inserir as ações no Projeto Político Pedagógico da 

escola, há uma quase que obrigatoriedade em se desempenhar atividades de Educação 

Ambiental com as disciplinas. Contudo, é necessário que haja cautela por parte dos 

aplicadores, uma vez que, a E.A. não deve ser empregada de forma impositiva e sim como 

ferramenta de transformação e mudança de comportamentos lesivos ao ambiente. 

Principalmente porque os trabalhos que serão desempenhados envolvem diretamente a 

Diretora, Coordenadores, Professores e Estudantes do Ensino Fundamental II, aliados aos 

representantes do Poder Público e Poder Legislativo Municipal. 

 Nesse caso, a Educação, deverá estar acompanhando de perto todo esse processo 

ambiental, ficando à frente das discussões e ações que se desenrolaram no decorrer do ano 

com a população. No entanto, é compreensível que a comunidade local poderá se limitar a 

entender a dimensão do que acontece, ou seja, precisam de um melhor entendimento e 

direcionamento para contribuírem com a preservação e manutenção dos recursos hídricos 

existentes. Outra barreira que pode ser encontrada é disponibilidade dos profissionais para 

participar dos encontros pedagógicos e de elaboração de um planejamento ambiental, tendo 

em vista o cumprimento de horários de trabalhos, para isso a gestão administrativa terá que 

flexibilizar e indicar dias para os referidos trabalhos com professores e alunos. É fundamental, 

que paremos para refletir sobre as nossas escolhas pessoais e coletivas, sobre nossas 

responsabilidades perante as atuais e futuras gerações.  

 Portanto, em meio aos problemas de falta de água e ausência de práticas ambientais no 
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município, os alunos, com apoio do Poder Público, serão disseminadores de informações para 

a família e população, tornando-os conscientes de suas ações. Com base nisso, espera-se que o 

Projeto possa sensibilizar as gerações futuras que serão capazes de atuar como atores sociais 

no Município de Riacho da Cruz - RN, bem como na região do Alto Oeste Potiguar. 

 

2.3.12 Cronograma  

 

AÇÕES COM ALUNOS  

 

 

 

LOCAL 

 

CRONOGRAMA  

 

2 ANOS 

 

 

2018 

 

2019 

Realizar reuniões com os alunos, 

professores e pais para 

apresentação da proposta do 

Projeto de Preservação dos 

Recursos Hídricos na Escola 

Municipal Camila de Léllis em 

Riacho da Cruz. 

 

 

Quadra da Escola 

Municipal Camila de 

Léllis 

 

X 

 

Promover audiências públicas com 

Poder Legislativo Municipal e 

Poder Público para apresentação e 

aprovação do Projeto de 

Preservação dos Recursos Hídricos 

que será trabalhado anualmente nas 

turmas do Ensino Fundamental II 

da Escola Municipal Camila de 

Léllis 

 

 

Câmara Municipal de 

Riacho da Cruz 

 

 

X 

 

Buscar o apoio do Comitê 

responsável pelo monitoramento do 

referido açude público e envolvê-lo 

nas ações de educação ambiental 

 

Escola Municipal 

Camila de Léllis 

 

X 

 

Realizar trabalhos com palestras na 

escola municipal; minicursos na 

área de educação ambiental para a 

família dos alunos envolvidos; 

limpezas no açude público, riachos 

locais, poço da vaca e trilhas 

ecológicas, arborização e plantio de 

mudas de arvores nativas; 

divulgações em rádio comunitária; 

blogs e demais meios de 

comunicação da cidade; projetos 

escolares que envolvam 

apresentações culturais, exposição 

de maquetes, pesquisa de campo, 

visitas técnicas e outras atividades 

 

 

 

 

 

 

Município de Riacho 

da Cruz 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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em sala de aula e para casa. 

Realizar Audiência Pública com a 

população em geral para 

apresentação do Projeto e ações que 

estão sendo desenvolvidas 

 

Câmara Municipal de 

Riacho da Cruz 

 

 

X 

 

 

X 

Criar a Coleta Seletiva de Lixo 

Reciclável na escola 

Escola Municipal 

Camila de Léllis 

 X 

Elaboração de Cartilha Municipal 

que aborde a Educação Ambiental e 

a Preservação dos Recursos 

Hídricos 

Escola Municipal 

Camila de Léllis 

  

X 

Avaliar mensalmente as ações 

realizadas com os alunos. 

Escola Municipal 

Camila de Léllis 

X X 

 

2.3.13 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

  O projeto de intervenção será organizado e executado pela direção e coordenação da 

Escola Municipal Camila de Léllis no município de Riacho da Cruz com total apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SMECD e do Conselho Municipal de 

Educação, que já são responsáveis por planejarem e avaliarem a implementação de diversos 

projetos escolares já existentes como a Semana do Livro, Racismo é Crime, Mostra da Saúde, 

Historia Local, Faça Bonito e outros. O projeto de Educação Ambiental terá como público-

alvo os alunos do 8º A e B e 9º ano A e B, do Ensino Fundamental II, onde envolverá 

professores, comunidade local e poder público no processo de planejamento, desenvolvimento 

e execução dos trabalhos.  

 Os alunos das referidas turmas estudam no turno vespertino e terão os horários 

programados para atividades e ações a serem realizadas em prol da proteção e preservação 

dos recursos hídricos no município. Conforme apresentado, o valor total previsto para o 

projeto será de 52.628,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais) de custo 

variável. Os custos fixos não foram levados em conta, pois a escola possui toda a estrutura 

física e de recursos humanos. Os custos variáveis estão dispostos nas despesas de custeios. O 

ciclo de vida do projeto terá 10 meses, tendo o início apenas em 4 de março de 2019 quando 

retorna as aulas e finalizando em 13 de dezembro de 2019.  

 

3 TERMO DE REFERÊNCIA 
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 Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para 

o Projeto Escolar de Preservação dos Recursos Hídricos para o Município de Riacho da Cruz, 

Rio Grande do Norte. 

 

3.1 Objeto 

 

 Adquirir para a Escola Municipal Camila de Léllis em Riacho da Cruz, materiais e 

equipamentos destinados ao projeto de Preservação dos Recursos Hídricos a serem 

trabalhados com 120 alunos do Ensino Fundamental II e docentes nas disciplinas de Ciências, 

Geografia e Português valorizando, incentivando e executando atividades, projetos e ações de 

educação ambiental com a comunidade local. 

 

3.2. Justificativa 

 

 O Município de Riacho da Cruz, através da Prefeitura Municipal e Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desporto – SMECD, desenvolve anualmente o trabalho 

direcionado aos processos de aquisição de bens com objetivo de atender, de forma igualitária, 

as escolas municipais por meio de equipamentos modernos destinados aos professores e 

demais alunos. Nesse sentindo, propõe garantir também os materiais necessários para aulas de 

campo e visitas técnicas, envolvendo a comunidade local nos projetos e ações. Vale salientar 

que este trabalho será inédito no município e poderá apresentar bons índices de aprendizado e 

comportamentos positivos dos alunos em casa e na escola, tendo em vista que os pais ou 

responsáveis também fazem parte desse processo.  

O Projeto será norteado por reuniões e disponibilidade de equipes de 

comunicação, fotografia, carro de som e rádio comunitária que o município dispões através de 

parceria com a Prefeitura Municipal. No entanto, a disponibilidade da internet com 

equipamentos tecnológicos (computadores e impressoras) destinados aos estudantes e 

professores, alimentação para reuniões e eventos, materiais para serem trabalhados em 

atividades e projetos em sala de aula são relevantes para que o Projeto seja executado de 

forma positiva, fazendo com que a população e a gestão municipal possam contribuir também 

com as ações executada. 

 Convém destacar o trabalho de plantio de mudas de árvores nativas nas margens do 

açude público, riachos, trilha ecológica poço da vaca, visando a melhoraria da paisagem e 
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qualidade de vida, como também a instalação de lixeiras para coleta seletiva na escola, 

visando atender mais de 800 alunos e criar, futuramente, um projeto de reciclável dentro das 

ações de educação ambiental já estabelecidas.  

 No estágio atual tem-se mais um desafio referente a criação da Cartilha Municipal de 

Educação Ambiental que será um grande caminho para promover a conscientização da 

população com a preservação dos recursos hídricos. Trata-se de um documento com 50 

páginas que abrangerá informações relevantes e claras ao leitor, como breve relato histórico 

do município, características físicas e naturais, mapas temáticos, fotos e conteúdo que 

abordem a importância de preservar o meio ambiente e os recursos hídricos existentes, como 

também uma visão geral das ações que devem ser realizadas pela população para amenizar 

esses impactos.  

Nesse caso, se Educação Ambiental for trabalhada de forma interdisciplinar, a 

mesma poderá influenciar de maneira positiva no aspecto de formação dos alunos, já que 

contribui para a conscientização dos mesmos. Nesse caso, as disciplinas de Ciências, 

Geografia e Português poderão ser trabalhadas em conjunto identificando as características 

ambientais, hídricas e técnicas presentes no município para que se possam elaborar métodos 

eficazes no sentido de preservar o bem natural que é água. Portanto, o Projeto proporcionará 

um novo olhar e um caminho adequado para seguir, tendo em vista que os alunos passarão a 

entender mais sobre a área ambiental, no tocante aos recursos hídricos e terão ferramentas de 

conhecimento e conscientização abrindo caminho para transformar os problemas ambientais e 

sociais existentes.  

 

3.3 Descrição do objeto 

 

 Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos para 

o Projeto Escolar de Preservação dos Recursos Hídricos para o Município de Riacho da Cruz, 

Rio Grande do Norte, cujas especificações e quantitativos constam neste termo. 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

CADERNO 

Caderno decorado escolar da marca Neon Colors com capa 

plástica em polipropileno e composto de 200 folhas 

pautadas. Varia de 10x1 em papel 60g/m2, com acessórios 

de porta documento e elástico com fechamento em espiral 

cor amarelo e vermelho. 

 

150 UN 
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CANETA 

Caneta esferográfica azul personalizada de metal e do 

tipo escrita média. Possui um clipe diferenciado, com a 

impressão do brasão, nome da Instituição e nome do 

evento, escrita em dourado.  

 

300 UN 

PLANFETOS 

Panfletos produzidos em papel coche, liso 120 gramas e 

com impressão frente e verso em policromia do tamanho 

15 por 21 cm.  

2.000 UN 

PAPEL A4 

O papel sulfite chamex office é inserido no pacote dispõe 

de 500 folhas. Seu tamanho, a4, é tradicionalmente usado 

em documentos para diversas finalidades, dos mais 

simples aos mais elaborados. Além disso, o pacote de 

sulfite, da marca chamex, é considerado o melhor papel 

para uso profissional e é produzido com florestas 100% 

plantadas e renováveis, algo que o permite fazer as 

impressões necessárias, mas com responsabilidade 

ambiental.  

 

 

 

10 CAIXA 

CARTOLINA 

Cartolina de cores brancas, amarelas e rosas para trabalhos 

escolares em geral e produção de outros materiais. As 

dimensões/gramatura variam, mas o mais utilizado é de 

50x66 e 150g da marca Realce. 

 

150 UN 

PINCEL 

Pincéis de utilidades artísticas, com P-27 (ponta 

achatada) e marca Western de melhor qualidade. Os 

modelos são variáveis e a composição se baseiam em 

Madeira, Alumínio e Pelo. Além disso, são 7 pincéis nos 

tamanhos: 1 a 6 que podem ser utilizados para diversos 

tipos de pinturas em diferentes materiais. 

120 UN 

ISOPOR 

Chapa de Isopor F1 1000x500x25mm – Styroville. Placa 

de isopor Espessura: 25mm. Medidas: 50x100cm. 

200 UN 

COLA BRANCA 

Cola Líquida Branca, modelo Pritt Tenaz, 110g Henkel. 

120 UN 

TINTA 

A tinta da marca Acrilex, auxiliam no desenvolvimento 

da criatividade, coordenação motora e percepção visual 

das cores.  Cores vivas e brilhantes podem ser aplicadas 

em Papel, Cartolina, Gesso, Madeira, Cerâmica e outros 

tipos de embalagens. A Caixa possui 10 potes de 15ml e 

podem ser manuseadas por crianças. 

80 UN 

PRANCHETA 

Prancheta da Marca: Carrhel. A mesma fixa em qualquer 
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superfície lisa e possui as medidas total de 20cm x 8cm.  

60 UN 

FAIXA 

Faixa em lona, calculado em m² e com impressão em 

policromia. O acabamento é do tipo tubetes nas partes 

laterais e com cordão para melhor suspensão. 

10 UN 

BONÉ 

Bonés em brim (100% algodão) com regulador, de 

tamanho único e com estampas com transfer digital. As 

cores são variadas e nomes a serem estampadas de 

acordo com o pedido do contratante. 

150 UN 

LUVA 

Luva de cor preta fabricada de algodão com banho 

nitrílico e alta resistência. A Luva é indicada para coleta 

de Lixo Nitrílica e oferece maior resistência mecânica e 

química no manuseio de peças secas ou oleadas. Os 

níveis de desempenho variam de 0 a 4 para abrasão, 

rasgamento e perfuração e 0 a 5 para corte, sendo 0 

(zero) o pior resultado. Além disso, possui segurança 

referência "MULTIFLEX VIC11410" e obteve resultado 

de níveis de desempenho positivo.  

 

 

 

 

 

 

400 UN 

SACO PLÁSTICO 

Saco de uso institucional para recolhimento de lixo, 

composto pela matéria-prima: Polietileno e com ótima 

resistência, mesmo quando utilizado em espessuras mais 

finas. O plástico não possui cheiro forte, além de ser 

pigmentado e não transparente. A embalagem prática é 

de fácil manuseio e com boa apresentação do produto. 

 

 

20 PACOTES (50UN) 

LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA 

As lixeiras para coleta seletiva de 50 litros foram 

desenvolvidas para obter uma solução ao armazenamento 

de lixo de maneira funcional e com alta qualidade. Elas 

são de material metálico com alta resistência para 

conjuntos seletivos de 2, 3, 4, 5 e até 6 lixeiras. As 

estruturas anti ferrugem são fabricadas em aço carbono 

1010 - 1020 e tratado com tinta eletrostática em pó 

hibrido. Cores disponíveis: Azul, Amarelo, Verde, 

Vermelho, Cinza, Laranja, Preto, Marrom, Branco. 

Possui as dimensões (Altura x Diâmetro) (mm): 2710 a 

1100 x 350.  

 

 

 

32 UN 

TENDA 

Tendas com lona branca e adaptável em diversos 

tamanhos, como por exemplo 5×5, 10×10 e que podem 

ser fixadas em praças e asfaltos. 

10 UN 

CAMISA  
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Camisetas da malha PV (POLIVISCOSE), cores 

variadas a definir pelo contratate: personalizada com a 

impressão da programação policromia visual do evento a 

ser definida, modelo tradicional: BABY 

LOOK/P/M/G/GG. 

200 UN 

CARTILHA 

Cartilha com 50 páginas em formato aberto: A4 – 30 x 

21 cm ou formato fechado: A5 –15 x 21 cm. A capa é 

composta por papel couchê fosco de 120 gramas. Já o 

acabamento é grampeado, vinco e dobrado.  

 

 

2.000 UN 

MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS 

Mudas de árvores nativas e frutíferas (Mangueiras e 

Cajueiros) adquiridos através de parcerias no projeto 

com a EMATER por meio da SEMARH. 

200 UN 

CAIXA DE SOM 

Caixa de Som Amplificada do modelo Ecopower EP-

1292 com Controle Remoto para longa distância (50 

metros). Possui as dimensões de 67cmx40cmx35cm, 

além da disponibilidade de leitor USB, SD. Rádio FM e 

Bluetooth. Vem acompanhada de 2 Microfones sem fio 

VHF e com Bateria interna 12V x 7ª; entrada auxiliar 

12v. 2 e entradas P10 e 1 RCA estéreo. Possui controle 

de graves e agudos e entrada P10 com Leitor USB.  

 

 

 

1 UM 

 

3.4 Fundamentação legal 

 

3.4.1 Comum a todos os itens: será exigido uma garantia de no mínimo 12 meses para todos 

os materiais. Saliente-se que todas as dimensões destacadas neste Termo de Referência podem 

variar em 5% para mais ou para menos. 

3.4.2. Os bens a serem adquiridos deverão ser materiais modernos e adequados a todas as 

necessidades das atividades a serem desenvolvidas. 

3.4.3. Somente serão aceitos equipamento novos, sem imperfeições ou defeitos, e de linhas 

normais de produção em série, de modo a evitar dificuldades futuras com a manutenção ou 

reposição constituintes dos materiais mencionados neste Termo de Referência. 

3.4.4. Nos preços propostos para todos os grupos/itens descritos neste Termo de Referência, 

deverão estar inclusos todas as despesas para fornecimento dos Materiais do Projeto de 

Preservação dos Recursos Hídricos (transportes, tributos, carregadores, embalagens e envio de 

amostra para aqueles grupos/itens que apresentam esta recomendação). 
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3.4.5 A Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMECD 

de Riacho da Cruz realizará uma avaliação de todos os itens apresentados na proposta, de 

modo a verificar se atendem as especificações descritas neste Termo de Referência. 

Observação: O Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos exige que os materiais 

sejam adequados aos alunos do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Camila de Léllis, 

tendo em vista necessitar de materiais específicos para as referidas ações com a comunidade 

local. 

Para tanto se faz necessário que a arrematante apresente, para aprovação prévia, 

catálogos contendo especificação técnica dos referidos materiais, amostra para os grupos/itens 

indicados e atestado de capacidade técnica da empresa. A entrega dos catálogos poderá ser 

realizada por: SEDEX, no endereço Centro Administrativo, situado a Avenida Camila de 

Léllis, 285, CEP 59820-000, Riacho da Cruz - RN, na Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto - SMECD, telefones: (84) 3351-0002, Coordenadoria Técnica da 

Educação, Térreo ou para o e-mail: semecdrc@gmail.com, para que seja realizada 

avaliação técnica. Recomenda-se especial cuidado para os grupos/itens que apontam a 

necessidade de se pedir amostras para Avaliação Técnica. 

 

3.5 Estimativa de custos 

 

 Valor total de 52.628,00 (cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e oito reais) pelos 

materiais a serem adquiridos. 

 

3.6 Critérios de julgamento 

 

3.6.1. Quando do recebimento dos serviços, a CONTRATANTE efetuará testes visando 

constatar a qualidade dos equipamentos e a observância às cláusulas do termo de referência. A 

equipe técnica da SMECD analisará, item a item do produto apresentado pela 

CONTRATADA, de modo a verificar se o mesmo atende, plenamente, as especificações 

descritas neste Termo de Referência. As avaliações serão realizadas pela equipe técnica da 

SMECD, que emitirá um Laudo Técnico de aceitação ou não de cada GRUPO licitado. 

Quando algum bem apresentar falhas na inspeção ou teste, para o atendimento das 

Especificações, a SMECD poderá rejeitá-lo, e o Fornecedor devera trocar os bens rejeitados, 

no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificação da existência do (s) vicio (s), ou 
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efetuar as alterações necessárias para atender os requisitos exigidos pela Especificação 

Técnica, sem qualquer custo adicional para a Contratante, podendo aplicar as penalidades e 

sanções previstas ou rescindir o contrato. 

 

3.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

3.7.1. Os prazos de vigência e de execução contratual serão definidos pelo (s) órgão (s) 

/entidade (s) participante (s) do SRP (Sistema de Registro de Preços).   

3.7.2. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações 

estabelecidas neste instrumento, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto (SMECD) - Centro Administrativo – Av. Camila de Léllis – 285 – 

Riacho da Cruz/RN – Térreo, no horário de 8:00 às 12:00, conforme descrito neste Termo de 

Referência, no prazo de até 30 dias contados a partir da data de emissão da Ordem de 

Fornecimento a ser expedida pela Coordenadoria Administrativa. A (s) contratada (s) deverá 

(ão) comunicar à coordenação geral do projeto, com antecedência de até 15 (quinze) dias, o 

provável dia de chegada dos bens no referido endereço de entrega. Ressaltamos que não serão 

admitidas entregas parciais. 

3.7.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 

contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

Quanto ao recebimento: 

3.7.4. Será PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para posterior verificação da 

conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela 

contratante. 

3.7.5. Será DEFINITIVAMENTE, expedido com termo de recebimento definitivo, após 

verificação da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se assim de que todas as 

condições necessárias aos materiais forma adequadas. 

 

3.8 Obrigação das partes 

 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

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

limitadas ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por 

base o valor contratual. 

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

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

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

fiscalização ou acompanhar a execução contratual. 

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

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

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

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

aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual. 

3.8.5. Conceder informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela 

contratante, salvo quando forem de caráter técnico, pois devem ser respondidas no prazo de 

24 horas. 

3.8.6. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de 

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

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

notificação. 

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

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

Administração. 

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

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

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

neste Termo de Referência. 

3.8.11. Entregar os materiais para execução do Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos 

em perfeitas condições de uso, conforme condições exigidas neste Termo de Referência, sem 

quaisquer ônus adicionais para esta Secretaria. 
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3.8.12. É necessário ressarcir, caso ocorra danos ou prejuízos à contratante e terceiros, 

provocados por omissão ou irregularidade de seus empregados envolvidos na execução do 

contrato, bem como assumir a responsabilidade por qualquer prejuízo. 

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

expressa anuência da Contratante. 

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

cumprimento das condições de execução dos serviços contratados. 

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

solicitados pela contratante. 

3.8.16. Atender à solicitação de envio de amostras quando a Contratante solicitar. 

 

3.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

3.9.1. O processo será acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto (SMECD) - Centro Administrativo – Av. Camila de Léllis – 285 – Riacho da 

Cruz/RN – Térreo, sob a gerência do Gerente de Contratos, Fabio Maxmiliano, Matrícula nº. 

CPF nº 000.000.000-00, telefone: 84 – 99843-9060, tendo como suplente Kennedy 

Francelino, CPF nº 000.000.000-00, tendo por base este Termo de Referência e o Contrato a 

ser firmado com o licitante vencedor. 

 

3.10 Pagamento 

 

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

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

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

mediante crédito em conta corrente em nome da contratada, exclusivamente no Banco do 

Brasil. 

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

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

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

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

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.10.13. É proibido a realização do pagamento antes da execução do objeto. 
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 Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 

comprovantes: 

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

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

II. Toda a documentação deverá ser entregue (original e autenticada em cartório). Caso tenha 

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

III. O pagamento deverá ser feito pela CONTRATANTE somente a entrega total dos bens no 

almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) - 

Centro Administrativo – Av. Camila de Léllis – 285 – Riacho da Cruz/RN – Térreo, no horário 

de 8:00 às 12:00, conforme descrito neste Termo de Referência, e será efetuado pela SMECD 

após a devida comprovação da entrega dos bens, através de um Termo de Recebimento 

atestado pelo responsável pelo recebimento. 

 

3.11 Subcontratação 

 

 A Contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar até 30% (trinta por cento) dos serviços, objeto deste Termo de Referência, 

observadas a necessidade de previa anuência do gestor do contrato, associada à apresentação 

da documentação necessária à comprovação da regularidade fiscal e qualificação técnica da 

subcontratada;  

3.11.1. É vedada a subcontratação de empresa declarada inidônea ou suspensa de licitar com 

órgão da Administração Pública;  

3.11.2. Em qualquer hipótese permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão das atividades desempenhadas 

pela subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais. 

 

3.12 Sanções 

 

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

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

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

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

equivalente. 

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

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

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

prevista na alínea anterior. 

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

instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas 

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

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

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

cancelamento do registro de preço. 

3.12.2. Caso a CONTRATADA tenha alguma punição, haverá impedimento para licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de até 5 anos, ficando descredenciada no cadastro 

de fornecedores da Secretaria Municipal de Administração, até que seja promovida a 

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

previstas neste instrumento. 

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

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

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

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

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

da lei. 

 

3.13 Informações complementares 

 

        Materiais e equipamentos para o Projeto de Preservação dos Recursos Hídricos que 

garantam a melhoria das ações a serem realizadas pelos 120 Alunos do Ensino Fundamental II 

e professores da Escola Municipal Camila de Léllis em Riacho da Cruz, mais informações: 

E-mail: pmriachodacruz@gmail.com 

Telefone:  (84) 3374-0002 / 99843-9060 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A escola é o espaço social responsável pelo processo de formação dos alunos. Os 

comportamentos ambientalmente corretos devem ser trabalhados desde cedo com os alunos e 

devem fazer parte do dia-a-dia quando passam a conviver no ambiente escolar. Diante disso, 

fica claro que a melhor forma de abordar a Educação ambiental nas escolas é o trabalho 

desenvolvido de forma interdisciplinar por meio de projetos, que integram os alunos e 

permitem que estes exercitem sua criatividade e raciocínio junto as famílias e comunidade 

local. 

 Nessa perspectiva, o Projeto será importante para propiciar aos 120 alunos do Ensino 

Fundamental II os conhecimentos necessários sobre meio ambiente a fim de que eles possam 

vivenciar o que se tem e colocar em práticas ações que visem a preservação desses recursos 

no município de Riacho da Cruz - RN. Nesse sentido, a Educação Ambiental atuará como 

uma importante ferramenta para a conquista da sensibilização e contribuir para uma melhor 

qualidade de vida de todos. A pretensão deste Projeto será de alertar sobre a importância da 

água através de diversas atividades que proporcione uma nova consciência, evitando assim o 

desperdício e a contaminação dos recursos existentes como o açude público, riachos e poços. 

 Pode-se considerar que os resultados desse projeto serão de grande importância no 

processo de conscientização dos estudantes acerca dos recursos hídricos, como também 

responsáveis por proporcionar uma grande mudança no município, tendo em vista que os 

recursos e os materiais estarão disponíveis para apoiar a realização dos diversos trabalhos. 

Vale salientar que o Projeto acontecerá no decorrer de dois anos e envolverá de forma direta 

todos os setores da educação e meio ambiente, criando diversas possibilidades de 

disseminação do conhecimento, como a Cartilha Municipal de Meio Ambiente e incentivando 

as práticas sustentáveis como a instalação de lixeiras para a coletiva seletiva.  

 Portanto, é necessário que a escola esteja sempre buscando alternativas para trabalhar 

o tema Meio Ambiente nas disciplinas de Geografia, Ciências e Português, dando ênfase ao 

desenvolvimento de novas atitudes onde professor e aluno sejam participantes efetivos na 

realização de ações que contribuam para a sensibilização e, consequentemente, 

conscientização da população e poder público que podem contribuir a favor da conservação 

dos recursos hídricos e do meio ambiente de uma forma geral. 
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