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“É importante sabermos onde estamos, o que passamos para aqui estarmos, o que esperamos
para melhor ficarmos. Do contrário, seremos apenas meros expectadores de um futuro que

nunca chegará.”.
ETP

RESUMO

As questões de cuidado com o meio ambiente tem ganhado notoriedade no contexto social,
especialmente porque as ações degradantes do ser humano têm impulsionado tais discussões.
É dentro dessa dimensão que se situa esse trabalho de pesquisa, que consiste em um projeto
de intervenção. O objetivo do trabalho é elaborar material pedagógico direcionado à educação
ambiental formal, através de uma cartilha com informações sobre a realidade ambiental do
município de Orós e orientações sobre práticas de prevenção e de conservação. Os sujeitos
implicados  com  essa  proposta  de  intervenção  serão  os  alunos  das  escolas  públicas  do
município,  que  oferecem  o  Ensino  Fundamental  I.  O  que  se  espera  é  que  indivíduos
informados  possam ser  agentes  de  transformação  socioambiental,  criando  e  reproduzindo
hábitos sustentáveis. Para tanto, o trabalho está estruturado em três unidades, começando com
considerações  sobre  educação  ambiental,  apresentando  experiências  e  informações
importantes sobre o tema, seguida de uma breve descrição da área em estudo. Logo após, tem-
se o projeto de intervenção e suas respectivas etapas, concluindo com o Termo de Referência,
instrumento base para apreciação da administração pública.  
Palavras-chave: Educação. Ambiente. Sustentabilidade. Cartilha.

ABSTRACT

The issues of care for the environment have gained notoriety in the social context, especially
since the degrading actions of the human being have driven such discussions. It is within this
dimension that this research work is located, which consists of an intervention project. The
objective of this work is to elaborate pedagogical material directed to formal environmental
education,  through  a  booklet  with  information  about  the  environmental  reality  of  the
municipality of Orós and guidelines on prevention and conservation practices. The subjects
implicated  in  this  intervention  proposal  will  be the  students  of  the  public  schools  of  the
municipality, who offer Primary Education I. What is expected is that informed individuals
can be agents of socio-environmental transformation,  creating and reproducing sustainable
habits.  For  this,  the  work  is  structured  in  three  units,  starting  with  considerations  about
environmental education,  presenting experiences and important information on the subject,
followed by a brief description of the area under study. Soon after, the intervention project
and  its  respective  stages  are  concluded,  concluding  with  the  Term  of  Reference,  basic
instrument for appreciation of the public administration.
Keywords: Education. Environment. Sustainability. Primer.
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1 INTRODUÇÃO

As questões de cuidado com o meio ambiente têm ganhado notoriedade no contexto

social. A partir da percepção de limitação da natureza e da necessidade de manutenção dos

recursos naturais no sentido de provê-los, não só em quantidade, mas também em qualidade,

as  gerações  presentes  e  futuras  têm movido  grupos  sociais  a  apontarem os  riscos  que  a

humanidade corre pela gestão desordenada desses recursos. 
São recorrentes as ações realizadas no sentido de esclarecer a urgência que se faz em

preservar  os  bens  naturais.  Dentre  essas,  emerge  a  educação  ambiental  como  forma  de

transmitir informações e maneiras de como gerir os recursos naturais de forma sustentável. A

partir disso, nasce o problema a ser solucionado por este projeto de intervenção, norteado pela

inquietação em saber de que maneira a educação ambiental pode contribuir na manutenção e

na preservação dos recursos naturais do município de Orós.
Prover o cuidado com o espaço onde se vive já denota substancial  motivo para se

lançar  propostas de intervir  em conscientização e  sensibilização socioambiental.  Ademais,

desenvolver um projeto dessa natureza faz jus,  inclusive,  por entender que todos os seres

vivos que habitam o planeta  são impactados por ações  antrópicas,  incluindo as de cursos

locais e regionais que ressoam no ecossistema.
Esse  projeto  de  intervenção  reverbera  diretamente  na  sociedade  oroense,  pois  os

resultados desse intento promoverão um novo direcionamento no tocante ao meio ambiente

do município.  Isso  implica  maior  atenção  às  questões  de  utilização  de  recursos  hídricos,

redução do descarte inadequado de resíduos sólidos, podendo alcançar níveis mais avançados,

como no consumo mais  consciente,  na recuperação e  conservação das  matas,  arborização

urbana, culminando com o melhoramento na qualidade de vida.
Para  os  gestores  do  município,  o  projeto  em  apresentação  também  poderá  ser

aproveitado, especialmente como instrumento de implantação e desenvolvimento de políticas

direcionadas ao meio ambiente. É importante que os administradores públicos compreendam

a necessidade de melhor  cuidado do seu espaço,  isso porque um ambiente  salutar  atinge

indistintamente toda a população. Além disso, o município passa a ser melhor percebido por

outros, passando a ter sua atitude replicada.
Para a classe acadêmica e pesquisadora, esse trabalho trará uma perspectiva inovadora,

elevando  a  pesquisa  científica  a  patamares  interventivos,  fazendo  evoluir  as  sociedades.

Especialistas apontam as duas últimas décadas como sendo significativas quanto a produção
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científica no Brasil, porém os impactos dessas pesquisas ainda não acompanham de perto tal

evolução  (MORAES,  2017).  Dessa  forma,  o  projeto  de  intervenção  que  traz  a  educação

ambiental  como cerne para o avanço social,  emerge como oportunidade de construir  uma

comunidade mais próspera e ambientalmente equilibrada.
O que se objetiva com esse trabalho, portanto, é promover a conservação dos recursos

naturais existentes no município de Orós através da educação ambiental,  desenvolvida nas

escolas  por  meio  de  material  didático.  Isso  só  será  possível  através  da  caracterização

socioeconômica,  da configuração socioambiental,  da elaboração de material  didático  e  no

aproveitamento do público envolvido como multiplicadores de uma nova perspectiva sobre os

bens naturais.
Para consecução desse projeto de intervenção, faz-se necessário o delineamento de

procedimentos e a alocação de recursos. Nesse sentido, o projeto é de natureza aplicada, com

procedimentos  que incidem em uma pesquisa bibliográfica,  além de um levantamento  de

dados  sobre  a  realidade  socioambiental  do  lugar.  A  partir  do  material  coletado,  será

constituída  uma  comissão  de  especialistas  que  discutirão  a  estrutura  da  cartilha.  Estando

pronto o protótipo, o projeto será apresentado à administração pública do município de Orós,

para fins de viabilizar a implantação do material nas escolas.

2 BREVE HISTÓRICO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

2.1 Educação Ambiental

O  desenvolvimento  industrial  surge  no  século  XVIII  como  expressão  de  novas

perspectivas  sociais  e  econômicas.  Contudo,  a  sustentabilidade  ambiental  demonstrou-se
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incompatível com a nova lógica de crescimento. Na década de 1960, a população expandia-se

e com ela, as necessidades de consumo de bens. Nesse mesmo embalo, seguem as indústrias,

produzindo  em  larga  escala,  utilizando  recursos  naturais  descontroladamente.  Na  década

seguinte, pesquisas apontam para cenários catastróficos, caso não fossem discutidas políticas

que regulem as  ações  de emissão  de poluentes  e  extração de materiais  da natureza.  Essa

discussão ganha formato na década de 1980, quando surgem leis que passam a regulamentar a

atividade  industrial.  Os anos 1990 foram marcados  pela  conscientização popular  sobre as

questões ambientais e os impactos inferidos na própria população (SEIFFERT, 2014).
As agressões causadas ao meio ambiente começaram a ganhar notoriedade social a

partir  da veiculação de notícias  sobre diversos  cenários  em estado de degradação.  Diante

disso,  a  população  passou  a  observar  com maior  frequência  os  agravos  concebidos  pelo

próprio  ser  humano  à  natureza.  Assim,  urgiu  a  necessidade  em  desenvolver  ações  de

conservação e  preservação,  sendo uma delas  a  educação ambiental,  que  de acordo como

Philippi Jr. (2013) é “considerada essencial para ampliar as bases de uma opinião esclarecida

e de uma conduta responsável  por  parte  do indivíduo,  empresas  e  comunidades  quanto à

proteção e a melhoria do meio ambiente.”. 
As ações que envolvem a Educação Ambiental no município de Orós são infrequentes

e descontínuas.  Restringem-se apenas  a  atividades  alusivas à Semana do Meio Ambiente.

Contudo,  há de se considerar  tais  atividades  como um avanço importante,  visto  que nem

mesmo isso ocorria antes. Em 2017, a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente,

Aquicultura  e  Pesca  realizou  uma  semana  de  movimentos  direcionados  à  Educação

Ambiental,  incluindo distribuição de mudas de árvores nativas,  panfletagem, exposição de

objetos construídos a partir de material descartável, além de passeio por trilhas.
O que se precisa desenvolver,  segundo Freire (1967), é uma educação identificada

com a nossa realidade. Uma educação pautada nas relações dos sujeitos que estão em permuta

constante entre a realidade social e o espaço escolar. Nessa dimensão, não se pode omitir

qualquer elemento envolvido na realidade do discente, especialmente àqueles que prefiguram

com alto grau de importância, como assuntos ambientais. Para tanto, Seiffert (2014, p.269)

destaca que “[...] a educação ambiental deve ser considerada como importante instrumento de

gestão ambiental para materialização da visão do desenvolvimento sustentável.”. 
Cabe, nesse intento, identificar e experimentar meios que tornem efetivos o processo

de educação ambiental,  atingindo o maior  contingente de sujeitos possíveis.  Sendo assim,

materiais didáticos como cartilhas, podem ser aproveitadas para desenvolver referidas ações

de  maneira  prática  e  diretiva.  Essa  perspectiva  ganha  espaço  nos  tópicos  apresentados  a

seguir. 
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2.1.1 A Cartilha como Instrumento Pedagógico 

Cartilha,  de  acordo  com Silva  (2014,  p.2)  “é  um manual  didático  [...]  visando  à

formação  de  um  sujeito  urbano  escolarizado.”.  De  outra  forma,  a  cartilha  remonta  um

instrumento  dotado de informações  diretivas,  fundamentada  em temática  pertinente  e  que

necessite ser discutida dentro de uma realidade, com maior atenção e acurácia, nesse caso,

assuntos que envolvam o meio ambiente. 
A produção e a divulgação de material educativo é uma das orientações declaradas na

Lei Federal nº 9.795/1999, que dispõe sobre a educação ambiental.  O artigo 8º aponta “as

atividades  vinculadas  à  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental  que  devem  ser

desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar [...]”. Na sequência desse mesmo

dispositivo, o artigo 9º conceitua: “entende-se por educação ambiental, na educação escolar a

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicos e privados [...]”

envolvendo todas as etapas educacionais. (BRASIL, 1999) 
Contribuindo para ações pedagógicas escolares, a cartilha emerge, portanto, como um

instrumento  de  promoção  à  educação  ambiental,  especialmente  quando  focalizada  na

realidade de determinado espaço. Realidade que deve ser percebida por vários indivíduos e

que a partir  disso se disponham à construção de um projeto coletivo,  articulando diversos

conhecimentos em função da promoção de uma sociedade com comportamento mais ajustado

a sua realidade. (BACELAR, et. al., 2009)
A  cartilha  tem  sido  utilizada  como  meio  de  alcançar,  de  forma  mais  rápida,

determinado  público-alvo,  em diversos  contextos  em que se torne  vigente  a  instrução de

indivíduos. Oliveira, Lopes e Fernandes (2014) concluem que esse instrumento emerge como

um  novo  material  de  ensino,  contudo,  ressaltam  ser  necessário  avaliar  a  eficácia  desse

recurso, a fim de saber quais os impactos de sua utilização.
Um dos  principais  documentos  que  trazem a  necessidade  de  difusão  da  educação

ambiental  é  a  Conferência  Intergovernamental  sobre  Educação  Ambiental,  elaborado  em

Tbilisi, Geórgia, em outubro de 1977. Nele, são elencadas diversas recomendações, como a

elaboração e utilização de material didático e que estes possam, inclusive, ser de baixo custo,

que contemplem as circunstâncias locais, articulem com outras regiões e que as autoridades

competentes adotem medidas de inserir temas ambientais no sistema de educação formal.

2.1.2 Exemplos de Cartilhas 
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É importante  apontar  alguns exemplos  de cartilhas  já desenvolvidas  no sentido de

enaltecer o quão importante pode sê-la no processo formativo e informativo. Assim, ante o

vasto universo de materiais didáticos, destaca-se a proposta de Ramos e colaboradores (2016),

sobre uma cartilha de apoio à Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória e

à experiência cirúrgica. A ideia desse trabalho é esclarecer aos pacientes como estes devem se

preparar para submeter-se a uma cirurgia.
Outra  experiência  foi  desenvolvida  pela  Agência  Nacional  de  Energia  Elétrica

(ANEEL),  quando  lançou  em  2013  uma  série  de  cartilhas  educativas,  denominadas  de

“Energia do Dia a Dia”, com o objetivo de levar aos seus clientes maneiras de regulação no

consumo  de  energia.  As  cartilhas  tratam  das  tarifas  cobradas  pelos  serviços,  dicas  de

economia e segurança, direitos e deveres do consumidor, uso de energia inteligente etc. 
O  Serviço  Social  do  Comércio  (SESC)  e  o  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem

Comercial (SENAC) junto ao Programa Alimentos Seguros (PAS) desenvolveram Cartilhas

Educativas  do  Programa  Mesa  Brasil.  Trata-se  da  reunião  de  materiais  que  auxiliam no

aproveitamento  máximo  dos  alimentos  no  programa,  desde  a  doação  até  o  consumo  dos

mesmos.  Os volumes estão divididos  por temas como,  transporte  de alimentos,  higiene e

comportamento pessoal, noções básicas sobre alimentação e nutrição, dentre outras. 
Encerrando esse bloco sobre cartilhas educativas, destaca-se no contexto ambiental, o

material  desenvolvido  pela  Companhia  de  Saneamento  Ambiental  do  Distrito  Federal

(CAESB). A companhia tenta apresentar informações importantes sobre o serviço da empresa,

mas  também  orientar  os  cidadãos  sobre  conservação  e  preservação  do  meio  ambiente,

especialmente a água. 
Essas  experiências  apontam  para  a  flexibilidade  da  utilização  de  cartilhas.  As

experiências  abordadas  anteriormente  ilustram essa  ideia  e  confirmam a  possibilidade  de

serem desenvolvidas como instrumento socioeducativo. Evidente que os impactos provocados

pela utilização de referidas cartilhas não foram explicitados, porém, o que se acredita é que os

sujeitos por ela alcançados sejam sensibilizados com a proposta pretendida.

2.2 Temas Importantes 

Percebe-se ainda, a partir dos exemplos anteriores sobre cartilhas educativas, que há

uma quantidade considerável desse tipo de material em articulação nos vários espaços. Nesse

sentido,  a  abordagem  ambiental  realizada  através  de  uma  cartilha  requer  cuidados

importantes,  a  fim  de  contemplar,  no  seu  conteúdo,  elementos  indispensáveis  de  serem

discutidos e tornado público. 
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Cabe, nessa seção, destacar  alguns desses elementos com vistas ao direcionamento

pretendido por este projeto de intervenção. A ideia é contemplar dimensões que abordem o

tratamento  de  águas  residuárias,  a  redução do consumo em detrimento  da diminuição  de

resíduos sólidos, a conservação e o controle dos recursos hídricos.

2.2.1 Águas Residuárias

O tratamento de águas residuárias no Brasil, especialmente em cidades de pequeno

porte, como Orós, ainda é um desafio a ser enfrentado pela gestão pública. De acordo com o

IBGE (2010), apenas 55,2% dos municípios brasileiros possuem Estação de Tratamento de

Águas Residuárias – ETAR. Contudo, segundo mesmo estudo, no Estado do Ceará, 60% dos

municípios possuem tratamento de esgotos. 
O  município  de  Orós  tem  528  quilômetros  quadrados  de  área  territorial.  As

temperaturas oscilam entre 30° e 40°, tendo a caatinga como vegetação local predominante. A

pluviosidade  média  é  de  800mm³  de  precipitação  ao  ano.  A  configuração  geográfica

acidentada do lugar permite escoamento rápido, convergindo na recarga dos diversos açudes

que compõem o aporte hídrico da região.

Na sede, o sistema de esgotamento é constituído, majoritariamente, por um complexo

de  aquedutos  subterrâneos,  onde  são  interligados  a  redes  excretoras  de  águas  residuárias

advindas de residências  e estabelecimentos comerciais,  além de esporadicamente canalizar

águas das chuvas. Essa rede receptora de efluentes desemboca em grandes bueiros, e como a

cidade não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), toda água residuária converge

para o rio Jaguaribe. Ressalta-se, nesse caso, que nem todos os bueiros são cobertos, o que

acaba provocando diversos danos à população.
Philippi Jr. (2013) aponta para o agravo à saúde pública, especialmente à população

desprovida dos serviços de saneamento básico. O contrário também é verdadeiro – continua o

autor. Lugares saneados tendem a ter diminuídas as doenças de veiculação hídrica. Faz-se

necessário, portanto,  a implementação de um sistema de tratamento que vislumbre,  dentre

outras, a proteção da saúde pública e a redução de impactos ao meio ambiente.
De acordo com a FUNASA (2006), o tratamento de águas residuárias pode acontecer

de  forma  individual  ou  coletiva.  Para  pequenos  conglomerados  pode ser  adotada  solução

individual  como  a  fossa  séptica,  que  age  como  tratamento  preliminar  e  primário.  Já  na

dimensão coletiva, que envolve um complexo maior de indivíduos, é possível um tratamento

através do sistema de lagoas de estabilização. Dentre os tipos de lagoas, podem-se destacar as

lagoas  facultativas,  lagoa  aerada  facultativa  e  lagoa  de  maturação.  Diante  de  tais
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possibilidades,  cabe  aludir  a  gestão  pública,  incentivar  e  investir  no tratamento  de águas

residuárias, com vistas a reutilização da água e na reintegração adequada no curso dos rios e

lagos.
 

2.2.2 Resíduos Sólidos

Os  resíduos  sólidos  na  cidade  de  Orós  e  seus  impactos  no  meio  ambiente,

especialmente no Rio Jaguaribe e no próprio Açude Orós, não se configuram como elementos

diretamente poluentes da bacia em questão. Isso pelo fato de o local onde são despejados todo

o lixo produzido pela população desta urbe estarem sete quilômetros a jusante das margens

dos afluentes. 
O fator distância  pode ser considerado uma variável  positiva do ponto de vista da

poluição dos recursos hídricos locais. No entanto, existem alguns problemas que merecem ser

levantados como o formato do local de recebimento dos resíduos sólidos, que se configura

como  um  lixão.  Esse  tipo  de  disposição  final  acumula  rejeitos  e  resíduos  sólidos

conjuntamente. 
É importante destacar que o Brasil ainda tem muito a avançar quanto ao tratamento de

resíduos sólidos  produzidos por sua população.  Para ilustrar  essa afirmativa,  vale  apontar

como alguns países têm atuado nesse sentido.  Na Alemanha,  segundo Domingues (2014),

menos de 1% dos resíduos sólidos acabam indo para aterros sanitários,  o restante  é todo

reaproveitado na cadeia produtiva do país. Na Suécia, a coleta é seletiva e se dá por meio de

tubulações  conectadas  a  lixeiras  eletrônicas,  que  conduzem  todo  o  resíduo  a  centros  de

separação que acabam na reciclagem. Na Califórnia, EUA, a prefeitura apostou na educação

ambiental envolvendo crianças e comerciantes, sensibilizando-os no consumo consciente e na

separação dos resíduos. São cobradas tarifas pela produção de lixo, porém, para aqueles que

adotarem a compostagem, recebem incentivos econômicos, reduzindo o valor dessas tarifas.
No Brasil, o lixão é um local de despejo de resíduos sólidos proibido pela Lei Federal

nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, especificamente abordado

no Art. 47, do Capítulo VI, das Proibições. O texto diz: “São proibidas as seguintes formas de

destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: II - lançamento in natura a céu

aberto [...]” (BRASIL, 2010, p.19).
A coleta dos resíduos sólidos da cidade de Orós, segundo a Secretaria de Obras, é

realizada por 02 (dois) caminhões abertos, com o auxílio de 05 (cinco) garis por transporte.

Ressalta-se, nesse contexto, que os garis não utilizam equipamentos de segurança, tampouco

fardamento adequado para realização das devidas atividades de coleta.  A cidade não possui
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depósitos de lixo comunitário, devido ao acúmulo de resíduos que se fazia, não dentro dos

depósitos, mas no seu entorno.
A quantidade de resíduos produzidos diariamente na cidade perfaz dezoito mil quilos

de lixo aproximadamente, de acordo com o Índice de Geração Per Capta dos RSU-Resíduos

Sólidos  Urbanos.  Desse  volume  produzido,  90%  é  coletado  diariamente,  permitindo  um

prognóstico de 1 (uma) tonelada de resíduos sólidos espalhados por diversas partes da cidade.
Outro problema referente aos resíduos sólidos é a educação ambiental deficiente da

população, especialmente no sentido de que não há separação, inclusive de materiais  com

elementos perigosos à saúde. As empresas locais também contribuem para isso. É comum

encontrar  caixas  de papelão  em várias  partes  da cidade,  sacolas  plásticas,  embalagens  de

produtos etc.  Todas essas ações  só são combatidas  pelos garis,  porém,  nem sempre  estes

conseguem dar conta de toda a demanda de lixo jogado nas ruas. De acordo com o Artigo 14

da  Resolução  CONAMA 358/05,  “é  obrigatório  a  segregação  de  resíduos  na  fonte  e  no

momento da geração [...].” (BRASIL, 2005)
Quanto aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), estes são coletados juntos com os

resíduos  domiciliares,  sem  qualquer  tipo  de  separação.  Segundo  a  Agência  Nacional  de

Vigilância  Sanitária  -  ANVISA  (2006,  p.28)  os  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  (RSS)

“merecem atenção especial em todas as suas fases de manejo (segregação, acondicionamento,

armazenamento,  coleta,  transporte,  tratamento  e  disposição  final)  em  decorrência  dos

imediatos e graves riscos [...]”
Todos  esses  problemas  apontados  quanto  à  gestão  e  o  gerenciamento  de  resíduos

sólidos na cidade de Orós são potenciais agentes de degradação da natureza. Apesar de o local

aonde o lixo é destinado estar afastado dos afluentes e da população, isso não impede que

esses elementos impactem de forma negativa no ambiente local, requerendo da gestão pública

local a tomada de medidas que evitem futuros problemas.
A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) mobilizou municípios da Região

Centro-sul do Estado do Ceará para formação de consórcio para gestão de resíduos sólidos.

Os gestores dos municípios de Baixio, Cedro, Granjeiro, Ipaumirim, Lavras da Mangabeira,

Umari e Várzea Alegre já assinaram o protocolo de interesse (BARBOSA, 2018). A ausência

do município de Orós na formação desses consórcios gera preocupação quanto ao descuidado

das  questões  ambientais,  fato que deve  ser  acompanhado de perto  pela  população e  seus

representantes.
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município  de  Orós  está  localizado  na  região  Centro-sul  do  Estado do Ceará,  a

aproximadamente  350  km  da  capital  Fortaleza,  limitando-se  geograficamente  com  os

municípios de Icó, Iguatu, Jaguaribe e Quixelô. A população do município está estimada em

21 mil habitantes distribuídos entre sede, distritos e comunidades. Sua área territorial abrange

576.269 km², sendo grande parte ocupada com as águas do Açude Orós. O clima do lugar é

quente  e  seco,  com vegetação  correspondente  à  caatinga,  repleta  de  arvoredos arbustivos

(IBGE, 2010).

Figura 1 – Mapa do Município de Orós-Ce
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%B3s

A origem do lugar decorre de dois fatores: primeiro, a existência de uma comunidade

denominada Vila Conceição, submergida na década de 1960 quando da construção da grande

barragem.  De  acordo  Honório  (2000)  derivam  dessa  comunidade,  três  dos  quatro  atuais

distritos do município de Orós: Guassussê, Palestina e Santarém. Noutra ponta, as margens do

Rio Jaguaribe, foram instaladas fazendas de grandes latifundiários, dentre eles, aponta Maia

(2016) afigurou-se a família Monte e Silva.
Ainda de acordo com Maia (2016) dois acontecimentos influenciaram no processo de

crescimento demográfico no município: a construção do açude e a indústria do algodão. Este

último  foi  considerado  entre  as  décadas  de  1960 e  1980,  um dos  principais  produtos  da

economia cearense, impulsionando o surgimento de diversas indústrias de beneficiamento do

algodão, dentre elas a destacada ELIBA S&A. Empresa instalada em 1923, por João Ribeiro

Montenegro, sendo adquirida posteriormente, em 1928, até o encerramento de suas atividades

no final da década de 1990, pela família Batista, tendo à frente dos negócios Eliseu Batista

Rolim, expressivo vulto político, econômico e social do estado do Ceará.
Em paralelo ao desenvolvimento econômico, via indústria algodoeira, consolida-se a

construção do Açude Orós. Esse projeto teve como fato gerador, as mazelas das secas que

afligiam centenas de famílias cearenses. Maia (2016) aponta para as primeiras manifestações

projetadas  sobre  a  construção  de  uma  barragem  naquele  lugar,  como  sendo  no  período

governado por Dom Pedro II. O início das obras da grande barragem se deu no limiar da
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década de 1920, perpassando por diversas dificuldades técnicas e orçamentárias nos anos que

se seguiram. 
Coube ao governo de Juscelino Kubitschek, em 1958, retomar as obras com maior

vigor. Dois anos mais tarde,  intensas chuvas elevaram a um nível inesperado as águas da

barragem, rompendo-a e provocando uma das maiores catástrofes do estado do Ceará. No dia

26 de Março de 1960, diz Maia (1985), às 17 horas, as águas do Jaguaribe desabrigou mais de

cem mil pessoas. Honório (2006) diz que o desastre só não foi ainda maior porque a natureza

se  encarregou  de  proteger  os  moradores  ribeirinhos,  escoando  gradativamente  por  um

percurso que a água mesma traçou, para dizer que não se tratou de arrombamento, mas de

uma superelevação das águas.
Novamente são retomadas as obras e o açude foi inaugurado em 1961, pelo próprio

Presidente da República Juscelino Kubitschek. A barragem que possui aproximadamente dois

bilhões de metros cúbicos de água é uma das maiores riquezas hídricas do país. Além de

abastecer o município de Orós, o reservatório alcança diversos outros municípios do estado do

Ceará e de estados circunvizinhos.
Além do abastecimento, o açude é fonte de economia sob várias formas, como atrativo

turístico,  exibindo belas  paisagens  que misturam cenários  naturais  a  expressivas  obras  de

engenharia, como a parede, o sangradouro e a válvula dispersora. Emergem nessa dimensão

os perímetros irrigados, especialmente os da região de Guassussê com a produção de arroz e,

mais  recentemente,  rompendo  a  forma  rudimentar  de  exploração  pesqueira,  situam-se  os

piscicultores, criadores de peixes em gaiolas.
Outra riqueza natural encontrada no município de Orós é o Rio Jaguaribe, que nasce

na serra da Joaninha,  município  de Tauá,  estado do Ceará,  desaguando no Oceano,  já na

cidade de Aracati. O rio possui 610 km de extensão, configurando-se como principal artéria

de água doce do estado.  Uma de suas  características  é  a  dualidade  de seu curso:  de  sua

nascente  até  o  açude  Orós,  o  rio  é  intermitente.  Por  outro  lado,  a  partir  desse  mesmo

reservatório, o rio torna-se perene até completar sua jornada, encontrando as águas oceânicas.
Demócrito Rocha (2014) descreve poeticamente o Rio Jaguaribe como “uma artéria

aberta por onde escorre e se perde o sangue do Ceará. O mar não se tinge de vermelho, porque

o sangue do Ceará é azul.”. Tamanha a relevância deste veio d’água para os cearenses, povo

marcado pela aridez climática do nordeste brasileiro, e pelos longos períodos de seca. O poeta

e escritor arremata: “depressa, uma pinça homeostática em Orós.”.
 O rio declamado por Demócrito Rocha representava para o Ceará a salvação hídrica,

desde que houvesse uma atitude governamental em barrar suas águas que turbilhavam em

períodos de inverno, mas desapareciam noutros períodos, denotado por muitos estudiosos ao

mesmo tempo a alcunha de maior rio seco do mundo. A solução, acentua Paula (2011), foi
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barrar suas águas na barragem do Orós e tornar possível a perenização do curso de água que

transformaria o cenário geográfico, econômico, social e cultural do estado do Ceará.
Tem-se, portanto, nesses dois grandes ícones hídricos do Ceará, o símbolo de maiores

riquezas do município de Orós. Lugar que reserva, exclusivamente para si, o fortuno emblema

de ser espaço divisor da história do seu estado. É, sem reservas, digna toda e qualquer escrita

que exalte o Rio Jaguaribe e o Açude Orós, ambos, cenários e protagonistas de tantas histórias

de lutas, sofrimentos, mas também de resistências e esperanças.

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1 Identificação do Problema

O consumo acelerado de produtos e a consequente urgência na utilização de recursos

naturais  como  bens  de  manufatura  tem  provocado  um  déficit  significativo  ao  planeta,

especialmente no equilíbrio dos fenômenos naturais. Esse processo não se restringe apenas a

uma  parcela  da  população  mundial,  ela  abrange  dimensões  diferentes,  mas,

incontestavelmente,  todas  as  sociedades  estão  envolvidas  na  exploração  e  no  consumo

crescente. Isso tem exigido um esforço da gestão pública e de empresas privadas no sentido

de melhor gerir os recursos em suas respectivas jurisprudências. Não obstante, o município de

Orós também se insere nesse cenário, sendo inclusive um destaque importante em termos de

recursos hídricos.
É nessa perspectiva dedutiva que emerge a inquietação de ordem global, com traços de

cunho regional. Por ser o município de Orós um espaço com riquezas hídricas abundantes e

por entender  ser necessário cooperar  com a administração pública,  no sentido de torná-la

conhecedora de uma realidade macro, com efeitos coletivos, além de contribuir  na melhor

gestão  dos  recursos  naturais  que  configuram no âmbito  de  sua  circunscrição,  é  que  esse

projeto de intervenção pretende atuar. 
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Diante  disso,  tem-se  no  espaço  escolar  o  local  potencialmente  propício  ao

desenvolvimento  desse  projeto  por  demandar  um  público  significativo,  inclusive  como

possíveis multiplicadores de uma ideia sustentável realizada por meio da educação ambiental.

Essa é a problemática que necessita ser intervinda: educar ambientalmente a população via

ensino formalizado.

4.2 Justificativa

Intervir nos processos de utilização exacerbada ou mesmo de degradação da natureza

torna-se uma ação necessária e inevitável. Isso porque o ambiente é o espaço onde habitam

milhares de espécies vivas, incluindo a própria humanidade, e que necessitam coexistirem de

maneira  harmoniosa,  evento  que  nas  últimas  décadas  vem  sofrendo  cada  vez  mais

perturbações,  dado  a  expropriação  desenfreada  do  ser  humano.  Essa  intervenção  deve

acontecer  de  forma  eficiente  e  contínua,  a  fim de garantir,  se  não  a  reversão  do cenário

degradado, a minimização dos impactos causados. E isso atinge não apenas uma parcela da

população, mas toda ela.
Portanto,  faz-se  necessário  a  execução  desse  projeto  no  sentido  de  entender  o

município de Orós como sendo um dos entes sociais envolvidos no processo de detenção de

recursos naturais importantes. Assim como, no reconhecimento de que nesse mesmo lugar

existem  diversas  atividades  exploratórias  de  bens  naturais  e  que  merecem  ser  melhor

gerenciadas, não apenas pelas autoridades públicas e empresas privadas, mas também pela

própria população.

4.3 Objetivo

4.3.1 Objetivo Geral

Elaborar material pedagógico direcionado à educação ambiental formal por meio de

uma cartilha com informações sobre a realidade ambiental do município de Orós e orientações

sobre práticas de prevenção, preservação e sustentabilidade ambiental.

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Apresentar dados sobre a realidade ambiental do município de Orós;
 Mostrar  a  importância  de  cuidar  do  meio  ambiente  como  fonte  influenciadora  na

qualidade de vida;
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 Indicar orientações que culminem em práticas de conservação e cuidados com o meio

ambiente;
 Evidenciar a educação ambiental formal como meio de construir uma sociedade mais

sustentável. 

4.4 Resultados Esperados

Indivíduos informados são mais propensos a desenvolverem ações conscientes. Sendo

assim,  o  que  se  espera  com  a  implantação  dessa  cartilha  é  que  alunos  das  escolas  do

município de Orós tornem-se sujeitos capazes de desenvolver ações de cuidados com o seu

ambiente natural além de serem potenciais multiplicadores desse processo.
O material será apresentado, a princípio, ao governo municipal, envolvendo o gestor

público, às secretarias de Educação e de Agricultura e Meio Ambiente, com intuito de torná-

los também propagadores da necessidade de melhor cuidar do meio ambiente. Em seguida, a

cartilha será apresentada às escolas, in loco, a fim de que toda a comunidade escolar possa ter

contato com o material. De acordo com o último Censo Escolar (2017), o município de Orós

demanda 09 escolas ofertando Ensino Fundamental I, abrangendo 1.375 alunos. 

4.5 Ações de Intervenção

A distribuição da cartilha será realizada nas escolas que possuem a etapa de Ensino

Fundamental  I¸ preferencialmente  na  semana  em que  se  comemora  o  Meio  Ambiente  –

primeira  semana  do  mês  de  Junho  de  2019.  Serão  envolvidos  nesse  processo,  além  do

pesquisador e coordenador dessa pesquisa, profissionais das Secretarias  de Educação e de

Agricultura.  
A cartilha trará uma proposta de ações que os alunos poderão estar desenvolvendo

pelo período de 01(um) ano. Essas ações são indicadas a se realizar mensalmente, de maneira

que possam se tornar hábitos para eles. A cada mês, os professores poderão avaliar como os

alunos estão desenvolvendo essas práticas, sociabilizar as conquistas alcançadas e os desafios

enfrentados.

4.6 Atores Envolvidos

Para elaboração e implementação de um instrumento  de intermediação pedagógica

exige-se a formação de uma rede de agentes que atuem na completude de suas competências,

com  vistas  na  formulação  do  material  pretendido.  Sendo  assim,  estão  envolvidos  nesse
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projeto:  pedagogos,  especialistas  em  gestão  ambiental,  professores,  direção  da  escola,

coordenadores, discentes, secretaria de educação, gestor público municipal.

4.7 Recursos Necessários

Os recursos  a  serem utilizados  no  projeto  de  intervenção  estão,  majoritariamente,

condicionados  a  serviços  terceirizados:  são  fotografias,  documentos,  desenvolvimento  de

layout,  edição  e  impressões.  Para  auxiliar  na  distribuição  das  cartilhas  será  utilizado

transporte disponibilizado pela administração pública.

4.8 Orçamento

Nº DESCRIÇÃO QTD. UNID. R$ UNIT. R$ TOTAL
01 Fotografia 1 Serv. 1000,00 1.000,00
02 Digitação e formatação 1 Serv. 500,00 500,00
03 Revisão ortográfica 1 Serv. 500,00 500,00
04 Design 1 Serv. 500,00 500,00
04 Serviços de Impressão e Brochura 1500 Unid. 8,00 12.000,00
05 Outras Despesas 1 Diverso 500,00 500,00
TOTAL GERAL............................................................................................ 15.000,00

4.9 Viabilidade

O ato de prevenir  importa  evitar  o dispêndio com esforços  maiores  no sentido de

reconstituir. Esse princípio também vale para as questões de meio ambiente. Um município

que demanda recursos com limpeza pública, despoluição de rios e matas ciliares, incorre em

esforço  financeiro  relevante.  As  ações  propostas  pela  cartilha  sobre  educação  ambiental,

contribuirão também na redução dessas despesas municipais. De outra forma, os custos com o

material educacional empreendido pela gestão pública acontecerão de uma vez só, ao passo

que  os  gastos  com  limpeza  urbana  e  a  despoluição  são  contínuos  e  ainda  podem  ser

aumentados, caso não se estabeleça uma ação de sensibilização e transformação de atitudes na

própria sociedade.
 

4.10 Cronograma

ETAPAS
PERÍODO - 2019

Jan Fev Mar Abr Maio Dez.
1) Formação da comissão organizadora do 
material

X

3) Encontros da comissão organizadora do 
material

X X

3) Apresentação do Projeto à Administração X
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Pública Municipal
4) Edição e impressão X
5) Formação de professores X
6) Apresentação e distribuição na escola X
7) Avaliação X
5 TERMO DE REFERÊNCIA

5.1 Do Objeto

Contratação  da  prestação  de  serviços  gráficos  para  confecção  de  cartilha  sobre

educação ambiental,  a ser utilizada nas escolas da rede pública de ensino fundamental  do

município de Orós-CE.

5.2 Justificativa

A cartilha  é  um instrumento  didático  de  fácil  acesso  e  que  agiliza  o  processo  de

obtenção de informações sobre determinado objeto. Tomando por base o teor desse material,

como sendo de cunho educativo, com vistas à preservação ambiental, é que se faz necessária a

produção desse instrumento, objetivando, dentre outras, o melhoramento da qualidade de vida

da população, bem como da biodiversidade da região.

5.3 Descrição do Objeto

A cartilha  será  produzida  com imagens  e  textos  sobre  o município  de  Orós,  suas

características ambientais, a configuração da gestão de resíduos sólidos, o tratamento de águas

residuárias,  a  distribuição  de  água tratada,  tudo isso ilustrado com imagens  retratando os

diversos cenários. A estrutura do material terá formato 15cm x 21cm (fechada), com capa e

miolo impressos com tinta colorida, sendo utilizado papel couchêt 90g, brochura grampeado.

5.4 Fundamentação Legal 

Os serviços  gráficos  para  produção da  cartilha  obedecerão  a  procedimentos  legais

manifestos  pela  administração  pública.  Para  tanto,  o  instrumento  que  regulamenta  esse

processo é a Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública.  Especialmente  na  Seção  II,  Art.  6º,  parágrafo  II,  onde  serviço  é  toda  atividade

destinada  a  obter  determinada  atividade  de  interesse  para  a  Administração,  tais  como:

demolição,  conserto,  instalação,  montagem,  operação,  conservação,  reparação,  adaptação,
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manutenção,  transporte,  locação  de  bens,  publicidade,  seguro  ou  trabalhos  técnico-

profissionais. A modalidade de licitação adotada para esse serviço será o Pregão Presencial,

do tipo menor preço.

5.5 Da Estimativa de Custos

Para produção de 1.500 (hum mil e quinhentas) unidades da cartilha estima-se o valor

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5.6 Dos Critérios de Julgamento

O processo de julgamento se fará por meio de licitação, aberta a toda empresa que

possua especificações técnicas comprovadas para efetivação dos serviços requisitados.
Em dia e local predefinido, os licitantes participantes do certame deverão comprovar

capacidade  de  representação,  para  prover  a  formulação  de  lances  verbais,  além  da

documentação para credenciamento da empresa. 
Os nomes das empresas e dos seus representantes constarão em ata formulada durante

o processo licitatório. Após serem credenciadas as empresas, segue-se para o recebimento e

abertura de envelopes com as Propostas de Preços. Para  julgamento  e  classificação  das

propostas  será  adotado  critério  de  menor  preço  global,  observado  as  especificações  dos

materiais.
As empresas seguem para fase de lances verbais, no sentido de obter o menor preço

possível.  Terminada  esta  fase,  procede-se  a  abertura  do  envelope  com  documentos  de

habilitação  da  empresa.  Cumprida  todas  as  exigências  de documentos,  será  lavrada  ata  e

requerida a proposta ajustada da empresa vencedora.  Antes da formulação e assinatura do

contrato,  todo  o  processo  licitatório  será  adjudicado  e  homologado  pela  administração

pública, dando veracidade e encerrando o processo de julgamento.

5.7 Prazo, Local e Condições de Entrega

Os  exemplares  da  cartilha  de  educação  ambiental  deverão  ser  entregues  no

Almoxarifado  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Praça  Anastácio  Maia,  S/N,  Centro,

Orós-CE, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de assinatura do contrato. O material

deverá  estar  acondicionado  em embalagem,  de modo que  não apresente  qualquer  tipo de

avaria ou dano. 

5.8 Obrigação das Partes
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5.8.1 São obrigações da empresa de serviços contratada:

a) Entregar o material de acordo com as especificações manifestas nesse Termo de

Referência, na condição adequada, no prazo estabelecido e no local indicado, acompanhado

de Nota Fiscal devidamente preenchida. 
b)  Responsabilizar-se  pela  entrega  dos  materiais  conforme quantidade  e  qualidade

acordada neste contrato.
c) Substituir imediatamente (até 15 dias) os materiais com algum tipo de dano: físico,

ou de conteúdo.
d) Assumir os custos diretos com embalagem, transporte, seguro, impostos e demais

encargos envolvidos na confecção do material e na sua entrega.

5.8.2 São obrigações da empresa contratante:

a) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do material didático.
b)  Informar  a  empresa  contratada  esclarecimentos  pertinentes  ao  objeto  a  ser

contratado.
c) Efetuar  pagamento  pelos serviços prestados pela  Contratada,  cumprindo com os

prazos e valores acordados no instrumento contratual.

5.9 Acompanhamento e Fiscalização

O acompanhamento e a fiscalização do material didático objeto desta proposta será

realizada por profissional designado pela administração pública, cabendo-lhe:

a) Avaliar  se os materiais  correspondem às especificações técnicas apresentadas neste

Termo de Referência, avaliando a qualidade e quantidade dos mesmos;
b) Informar imediatamente à Contratada quaisquer irregularidades identificadas no ato do

recebimento a fim de que se proceda a sua resolução;

5.10 Do Pagamento

O pagamento  pelo  material  recebido  será  realizado  até  o  30º  (trigésimo)  dia,  em

parcela única, via transferência bancária, após a entrega do material, acompanhado de nota

fiscal devidamente atestada.
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5.11 Da Subcontratação

A subcontratação de empresas está condicionada a decisão da empresa que vencer o

certame e ganhar o direito de prestar o serviço. Ficando isenta à administração pública do

município manter contato com empresas subcontratadas.
Para fins de entrega dos materiais  e respectiva nota fiscal,  a administração pública

reconhecerá  exclusivamente  a empresa  vencedora do processo licitatório  e  que prestará  o

serviço solicitado.

5.12 Sanções

Caso  a  Contratada  descumprir  as  obrigações  assumidas,  tornar-se-á  sujeita  as

seguintes sanções:

a) Multa de 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido.

Até o limite de 20% (vinte por cento).
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global do serviço, em caso de recusa de

entrega, sendo tolerado o prazo de até 10 (dez) dias.
c) O  descumprimento  de  qualquer  dos  itens  acima  implicará  no  rompimento

contratual entre a administração pública e a empresa vencedora do certame.

5.13 Das Informações Complementares

É de responsabilidade da empresa licitante a preparação, custos e apresentação dos

documentos de credenciamento, propostas de preço e habilitação.
Após serem entregues as documentações exigidas no processo licitatório, será vedada

a qualquer empresa e a qualquer tempo, a retirada das mesmas, ficando arquivada e sob a

responsabilidade do órgão responsável da administração pública.
A veracidade  da documentação entregue pelas  empresas  licitantes  é  de sua  inteira

responsabilidade, para qualquer fase do processo licitatório.
As empresas licitantes terão direito a cópia da ata do processo e dos respectivos mapas

de lances.
Todas  as  informações  sobre  o  processo  licitatório,  bem  como  as  documentações

necessárias  e  especificações  do  objeto  estarão  dispostos  em  Edital  fornecido  por  órgão

competente da Administração pública municipal.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Terra é o único habitat capaz de fornecer subsídios à sobrevivência do ser humano e

outros milhares de espécies de seres vivos. Cuidar para que esse ambiente esteja em harmonia

e em condições de dispor todo suporte necessário à manutenção da vida, tem-se tornado o

grande desafio da humanidade. Preservar a flora, controlar a caça e a pesca, manjar os solos e

os recursos hídricos de forma equilibrada,  favorecendo as populações atuais e as gerações

futuras, são apenas algumas das maneiras de ter esse espaço mais sustentável. 
Uma das maneiras  de realizar  esse feito é levar informações  às pessoas. Torná-las

conhecedoras da realidade socioambiental que ora se apresenta, buscando sensibilizá-las para

melhor utilizar os recursos que a natureza subsidia. Nesse sentido, acredita-se que o objetivo

desse projeto de intervenção possa concretizar-se, através de ações educacionais escolares,

levando informações aos estudantes que por sua vez, serão multiplicadores dessa proposta.

Isso será possível através da implantação de uma cartilha de educação ambiental.
A própria construção desse projeto de intervenção já configura uma ação importante,

no sentido de levar, de forma continuada, a educação ambiental para o cerne escolar. Além
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disso, diversas informações já podem ser encontradas nesse trabalho, como a configuração

socioambiental do município de Orós e os resultados positivos de outras experiências com a

mesma estrutura. No entanto, ainda são muitos os desafios: a aceitação da empresa pública em

aderir  a cartilha,  a receptividade  das  escolas,  a  reação dos  professores,  a  curiosidade  dos

estudantes, a transformação de atitudes a partir das orientações propostas pelo material e a

sensibilização da população.
A empreitada  que  se pretende com essa intervenção emerge  como instrumento  da

própria  natureza  que  sofre  com a  degradação  de  seus  recursos  e  com o  descaso  do  ser

humano. Há de amplificar na mente das pessoas o sentimento de responsabilidade ambiental,

mesmo que essa missão seja lenta  e  desafiadora.  O que não se pode é fechar  os olhos e

creditar todo o dano causado à ordem natural das coisas, ou mesmo a outros indivíduos. Que

esse  trabalho  sirva  em  sua  essência  para  este  fim,  contribuindo  para  formação  de  uma

sociedade que, sendo conhecedora do seu papel no ambiente, possa desfrutar de um lugar de

riquezas naturais em quantidade e qualidade sustentáveis.
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