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RESUMO  

 

Um dos grandes desafios da gestão ambiental pública é a falta de percepção da população 

quanto às consequências de suas ações individuais para a degradação do meio ambiente 

como um todo. Exemplo disso é a destinação inadequada de lixo no entorno dos rios, que 

polui, não somente as matas ciliares, mas também as águas do manancial. Os rios das 

Bacias PCJ também sofrem este tipo de poluição, especialmente o Ribeirão Quilombo, 

que atravessa o centro urbano do município de Americana/SP, local deste estudo. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho é observar uma mudança na consciência ambiental da 

população americanense por meio da educação, que poderá ser refletida na preservação 

das águas e matas ciliares do Ribeirão Quilombo. A metodologia da pesquisa tem caráter 

exploratório e descritivo, com procedimentos documentais e bibliográficos. Como 

proposta de intervenção, será desenvolvido um Programa de Educação Ambiental, por 

meio da realização de cursos de aprimoramento profissional aos educadores da rede 

municipal de ensino fundamental, tendo como eixos principais a água, o solo e as 

florestas. Os educadores multiplicarão os conhecimentos adquiridos aos alunos, 

fomentando a criação de ferramentas didáticas, como vídeos e maquetes, para exposição 

aos familiares e toda a comunidade escolar. Como resultado, espera-se capacitar 110 

educadores e 3.300 alunos, além de conscientizar toda a comunidade, de forma a 

reaproximá-la com o ambiente que a cerca, começando pelos rios urbanos. Sendo assim, 

conclui-se que a educação ambiental pode assumir um importante papel na 

conscientização da população quanto à necessidade da destinação mais adequada dos 

resíduos sólidos, o que, por consequência, irá propiciar a conservação das matas ciliares 

e das águas do Ribeirão Quilombo, melhorando a qualidade de vida de toda população do 

município de Americana/SP.  

 

Palavras Chave: Educação Ambiental. Gestão pública. Rios urbanos.
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ABSTRACT 

 

One of the great challenges of public environmental management is the population's lack 

of awareness of the consequences of their individual actions for the degradation of the 

environment as a whole. An example of this is the inadequate disposal of garbage around 

the rivers, which pollute not only the riparian forests, but also the waters of the rivers. 

The rivers of the PCJ Basins also suffer from this type of pollution, especially the Ribeirao 

Quilombo, which crosses the urban center of Americana, Sao Paulo. Therefore, the 

objective of this study is to observe a change in this lack of environmental awareness of 

the population of the city of Americana through education, which may be reflected in the 

preservation of riparian waters and riparian forests. The methodology of the research is 

exploratory and descriptive, with documental and bibliographic procedures. As a proposal 

for intervention, an Environmental Education Program will be developed, with courses 

of professional improvement that will be given to municipal teachers from elementary 

education, having as main axes the water, the soil and the forests. Educators will multiply 

the knowledge acquired to students, encouraging the creation of didactic tools, such as 

videos and mockups, for exposure to family members and the whole school community. 

As a result, 110 teachers and 3,300 students will be formed in addition to the community, 

that be made aware in order to reunite it with the environment that surrounds it, starting 

with urban rivers. It is hoped, therefore, to observe a gradual evolution in the adequate 

disposal of solid wastes, which, consequently, will promote the conservation of the 

riparian forests and the waters of the Ribeirao Quilombo, improving the quality of life of 

all the population of Americana, Sao Paulo. 

 

Keywords: Environmental Education. Public Management. Urban Rivers.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema 

 

Um dos grandes problemas enfrentados pelos municípios das Bacias dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) é a qualidade da água dos seus rios, 

principalmente aqueles que atravessam grandes áreas urbanas (COMITÊS PCJ, 2012). A 

poluição das águas superficiais pode ser definida como o lançamento de qualquer matéria 

que venha a alterar as propriedades do corpo receptor, afetando, ou podendo afetar, por 

isso, a saúde ambiental das espécies animais ou vegetais que dependem ou tenham contato 

com esse meio. A poluição das águas origina-se de várias fontes, entre as quais se 

destacam os efluentes domésticos, os industriais, o deflúvio superficial urbano e o 

deflúvio agrícola, resíduos de mineração, dentre outras, estando, portanto, associada ao 

tipo de uso, ocupação do solo e atividade humana (CETESB, 1993). As fontes de poluição 

podem ser pontuais (relacionadas a um ponto de lançamento de esgoto, por exemplo) ou 

difusas (não relacionadas a um ponto específico de contribuição, tal qual no caso de 

escoamento superficial urbano). 

A diminuição do descarte inadequado de efluentes de forma pontual vem sendo 

extremamente combatida nos últimos anos, configurando-se como uma das prioridades 

de investimentos do Plano de Bacias Hidrográficas da região (COMITÊS PCJ, 2012). Já 

o descarte irregular de resíduos domésticos tem se mostrado um dos grandes desafios da 

gestão ambiental municipal nos últimos anos (CONSIMARES, 2013). Regiões 

inabitadas, longe dos centros urbanos e dos órgãos fiscalizadores, são os espaços 

preferidos pela população para o descarte inadequado desses resíduos. Infelizmente, as 

áreas de proteção permanente (APPs) não escapam dessa realidade – a exemplo das matas 

ciliares, que margeiam os córregos, rios e mananciais da região. 

A proteção das matas ciliares poderia gerar uma melhora considerável da 

qualidade das águas em áreas urbanas, além de contribuir com o aspecto paisagístico do 

município como um todo. Porém, o que se observa é um total descaso da população com 

esse ambiente, que muitas vezes é confundido com um local para descarte de materiais 

inutilizados, como móveis usados, resíduos de construção civil e outros tipos de lixos 

domésticos, que vão sendo carregados para os rios em decorrência das chuvas. 

Assim, a pergunta que este trabalho espera responder é: quais são as 

consequências da falta de educação da população para a conservação das matas 
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ciliares e das águas dos rios urbanos? Ou seja, será que pessoas mais educadas 

ambientalmente são capazes de agir de forma mais correta, visando a preservação do meio 

em que vivem, em especial dos rios que cortam os grandes centros urbanos?  

 

1.2 Justificativa 

 

Um dos grandes desafios da gestão ambiental pública é a falta de percepção da 

população quanto às consequências de suas ações individuais para a degradação do meio 

ambiente como um todo. Exemplo disso é a destinação inadequada de lixo no entorno dos 

rios, que polui, não somente as matas ciliares do entorno, mas também as águas do 

manancial. Sendo assim, a proposta deste estudo é observar uma mudança nesta falta de 

consciência ambiental da população por meio da educação, de forma a reaproximar as 

pessoas com o ambiente que as cerca, começando pelos rios urbanos, garantindo assim a 

conservação desses espaços e a melhoria da qualidade de suas águas. 

A educação é vista por alguns autores como de extrema importância para a 

realização das transformações que desejamos no mundo, visto que a falta de educação da 

população pode ser considerada um dos principais motivos para a postura de indiferença 

com o meio ambiente e de dependência quanto às decisões tomadas pelos gestores 

públicos no uso dos recursos naturais (JACOBI, 2003; QUINTAS, 2008). Desta forma, 

mais estudos sobre o papel da educação ambiental como ferramenta de conscientização 

da comunidade para a preservação do meio ambiente devem ser realizados para uma 

melhor compreensão do seu potencial transformador, evidenciando assim a relevância 

científica do tema.  

O estudo em questão está diretamente relacionado com a área de atuação da 

pesquisadora, cujo objetivo também é o de aprimorar o trabalho de fomento às ações de 

preservação do meio ambiente que sejam realmente efetivas. Por ser uma atividade de 

baixo custo, pesquisas e trabalhos sobre educação ambiental são cada vez mais 

pertinentes, podendo ser o início de um processo que começa na academia e estende seus 

reflexos para a realidade socioambiental. Além do seu aspecto prático, de auxiliar na 

preservação dos rios e das áreas de proteção ambiental das Bacias PCJ, a maior produção 

de conteúdos sobre educação ambiental é de inegável relevância para o meio acadêmico. 

Outro ponto importante que deve ser considerado é o agravamento da degradação 

do meio ambiente nos grandes centros urbanos, apesar da realização de diversas ações 

pontuais, ditas de conscientização ambiental, pelos municípios. O aumento populacional 
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tem ampliado o uso e a ocupação irregular do solo, a disposição inadequada dos resíduos 

sólidos, o uso irracional dos recursos naturais, dentre outras ações insustentáveis. Tais 

ações impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas, provocam doenças, e 

impedem a sobrevivência de muitos seres vivos. Desta forma, encontrar maneiras de 

reverter essa situação é de total interesse e relevância social. 

 

1.3 Objetivos 

 

O objetivo geral do projeto é estimular a conservação das matas ciliares e das 

águas do Ribeirão Quilombo, principal rio urbano do município de Americana/SP, por 

meio da educação ambiental.  

Já os objetivos específicos são: 

- Realizar um levantamento do estado de conservação das matas ciliares e da 

qualidade das águas do Ribeirão Quilombo no seu trecho urbano; 

- Avaliar o nível de conhecimento da população quanto à importância das matas 

ciliares e seu papel na proteção dos rios; 

- Conhecer as políticas voltadas à gestão do meio ambiente e as práticas de 

educação ambiental existentes no município; 

- Comparar a realidade local com a de outros municípios da região, tentando 

relacionar os investimentos em educação com a qualidade ambiental, 

- Desenvolver um Programa de Educação Ambiental voltado à conservação dos 

rios urbanos. 

 

1.4 Metodologia 

 

A pesquisa, de caráter exploratório, busca encontrar relações entre o nível de 

conhecimento da população e o estado de conservação do meio ambiente, visando o 

aprimoramento de ideias sobre a importância da conscientização e o seu papel na gestão 

ambiental municipal. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 51), a pesquisa 

exploratória tem como finalidade: “[...] facilitar a delimitação do tema da pesquisa; 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo 

de enfoque para o assunto [...]”.  

Segundo Findlay et al. (2006, p.16): "Existem duas abordagens de pesquisa, a 

qualitativa e a quantitativa. A primeira aborda o objeto de pesquisa sem a preocupação de 
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medir ou qualificar os dados coletados, o que ocorre essencialmente na quantitativa.". O 

método de pesquisa utilizado neste estudo terá abordagem qualitativa, sendo: 

bibliográfico, pois identifica os principais autores que relacionaram as matas ciliares com 

a proteção dos rios, assim como a educação com as práticas de conservação ambiental; 

documental, visto o levantamento de relatórios, estudos e demais trabalhos técnicos 

elaborados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e parceiros sobre o Ribeirão 

Quilombo; e telematizado, já que boa parte dos materiais utilizados será obtida por meio 

de pesquisas na internet (GIL, 2002). A principal fonte de dados será o poder público, 

tanto do município de Americana (executivo e legislativo), como do governo do Estado 

de São Paulo (Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos). 

A pesquisa também utilizará técnicas de levantamento de dados, buscando 

constatar in loco, mesmo que de forma subjetiva, o estado de conservação das matas 

ciliares e da água do Ribeirão Quilombo, por meio de registros fotográficos e anotações 

gerais quanto ao aspecto paisagístico do entorno, coloração e odor da água. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentos da educação ambiental  

 

Desde a década de 70, com a realização da Conferência de Estocolmo, a Educação 

Ambiental tem sido reconhecida como de extrema importância para a formação de uma 

consciência ecológica do futuro cidadão (DILL GOI; SPAREMBERGER, 2010). Em 

1975, foi iniciado o Programa Internacional de Educação Ambiental, organizado pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) com 

colaboração do PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(CZAPSKI, 1998).  

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dedicou o Capítulo 

VI ao Meio Ambiente, e no Art. 225, Inciso VI, determina ao “... Poder Público, promover 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino...”. Em decorrência dessas ações, em 

1995 foi criada a Câmara Técnica temporária de Educação Ambiental no Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), culminando com a promulgação da Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. 

De acordo com a referida lei, entende-se por educação ambiental os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 

de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Como 

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

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.  

A sociedade como um todo também deve manter atenção permanente à formação 

de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada 

para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Já os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua 

jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados 

os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.  

O município de Americana/SP, em sua Política Municipal de Meio Ambiente (Lei 

nº 3.392/2000) considera a educação ambiental um instrumento indispensável para a 

consecução dos objetos de preservação ambiental estabelecidos na legislação. Em seu 

artigo 2º, a participação comunitária na defesa do meio ambiente, a proteção dos 

ecossistemas, com a preservação e manutenção de áreas representativas e a educação 
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ambiental em todos os níveis de ensino, incluindo a educação da comunidade, são 

considerados princípios fundamentais. 

 

2.2 A problemática socioambiental e a gestão da água 

 

Apesar da educação ambiental estar prevista na legislação e ser reconhecida por 

sua importância, boa parte de suas ações ainda estão sob uma ótica conservadora. De 

maneira geral, os educadores possuem dificuldade em implementar práticas educativas 

capazes de discutir de forma mais complexa a problemática socioambiental (VIÉGAS, 

2005). Tal perspectiva complexa é comprometida com uma visão mais crítica da 

realidade, mostrando sua força libertária ao permitir qualquer tipo de questionamento em 

relação às ações humanas e das diversas instituições sociais, políticas e econômicas. A 

educação ambiental crítica e emancipatória aponta para a construção de uma sociedade 

democrática cujas instituições, processos e âmbitos de formação da vontade política e da 

tomada de decisão sejam constantemente permeáveis à participação dos cidadãos 

(TAVOLARO, 2005). 

Acima dos interesses particulares, a educação ambiental defende que os recursos 

naturais são bens comuns do povo, sendo de interesse geral da humanidade que cuidemos 

bem da nossa herança. É necessário discutir que os países que mais poluem estão fazendo 

crescer a desigualdade, visto que são as populações mais pobres que sofrem os impactos 

de um desenvolvimento que destrói a elas junto com a natureza. A educação ambiental 

tem que mostrar que a luta pelo meio ambiente é uma luta pela igualdade, e que a luta 

pela igualdade é uma luta pela democracia (LEROY; PACHECO, 2005). 

Essa luta pela igualdade pode ser transposta para a problemática da água. De 

acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), a água é um 

bem de domínio público, cuja gestão deve ser descentralizada e contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Ainda segundo esta legislação, a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os usos múltiplos da água, tendo 

a bacia hidrográfica como unidade territorial para a implementação do sistema de 

gerenciamento. 

O município de Americana/SP está localizado na Unidade de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos (UGRHI) de nº 05, que representa a área de abrangência das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ). A área de 
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abrangência das Bacias PCJ compreende uma área de 15.303,67 km2, sendo 92,6% no 

estado de São Paulo e 7,4% no estado de Minas Gerais (FIGURA 1).  

 

Figura 1: Localização das Bacias PCJ, com destaque ao município de Americana/SP. 

 

Fonte: Comitês PCJ (2012) 

 

2.3 Impactos do crescimento populacional nas matas ciliares dos rios urbanos 

 

As Bacias PCJ vêm passando por um forte crescimento, sendo a agropecuária e a 

produção industrial as principais atividades econômicas (COMITÊS PCJ, 2017). A 

pressão populacional e econômica causa impactos negativos para o meio ambiente da 

região, a começar pela vegetação nativa, que atualmente ocupa somente 13,5% da área 

da Bacia PCJ (COMITÊS PCJ, 2017). Tais pressões antrópicas tendem a ser mais 

acentuadas nos grandes centros urbanos, devido, principalmente, à ocupação desordenada 

e falta de planejamento das cidades (COLOMBO, 2002). 

A floresta constitui uma fonte de riqueza ambiental, econômica e social para o 

homem, não só pela sua multiplicidade de funções, mas também pelos serviços e bens 

que proporciona (AFN, 2009). O ciclo da água, por exemplo, é influenciado pela 

existência de árvores e pela sua densidade. Já a mata ciliar, vegetação que acompanha os 

cursos de água, nascentes e reservatórios, é de extrema importância para a proteção desses 
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mananciais, visto que atuam como os “cílios” dos nossos olhos (DURIGAN; SILVEIRA, 

1999).  

A quantidade de água em contato com o solo é um dos fatores determinantes no 

processo de erosão (FIGURA 2). As margens dos rios sem a proteção da mata ciliar são 

extremamente vulneráveis, o que pode causar danos severos, como o assoreamento e a 

perda de solo para a agricultura. Além de serem importantes na prevenção do processo 

erosivo, as matas ciliares também atuam como um filtro natural para eventuais resíduos 

de produtos químicos, fertilizantes e agrotóxicos (CONSÓRCIO PCJ, 2009). 

 

Figura 2: Diferenças entre um solo com e sem cobertura vegetal 

 

 

Fonte: Consórcio PCJ (2009) 

 

A sensibilização da população quanto ao seu papel na preservação das áreas que 

margeiam os rios pode ser um fator fundamental para a mudança deste cenário. Por meio 

de orientações técnicas, estudos do meio, dinâmicas e oficinas ambientais, visando a troca 

de saberes e a criação de uma rede de multiplicadores, a comunidade do entorno do 

Ribeirão Quilombo poderá mudar o seu olhar em relação ao ambiente que os cerca. Além 

disso, nos locais onde a vegetação primitiva foi eliminada, é possível reverter a situação, 

por meio de diversos processos de recuperação de florestas. Embora a mata recomposta 
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dificilmente atinja a mesma diversidade da mata original, a revegetação tem a capacidade 

de diminuir uma série de efeitos e impactos ambientais, como a erosão do solo, o 

assoreamento do leito do rio e até mesmo a poluição, visto que as raízes das árvores 

ajudam a filtrar a água e a aprimorar a sua qualidade antes da chegada dos fluxos de 

escoamento superficial aos mananciais (CONSÓRCIO PCJ, 2009).  

 

2.4 Impactos do crescimento populacional nas águas dos rios urbanos 

 

Apesar de a humanidade ser altamente dependente de água, suas atividades vêm 

degradando rios e córregos em todo o mundo, provocando danos quantitativos e 

qualitativos, levando espécies à extinção e diminuindo a valiosa capacidade da água de 

desempenhar funções ecossistêmicas. Uma ampla gama de atividades afeta a qualidade 

da água, sendo que a falta de tratamento e de disposição adequada de esgotos domésticos 

constitui uma das maiores fontes de poluição hídrica (ANA, 2013). 

Nas Bacias PCJ, esse cenário não é diferente. Embora o índice de saneamento 

básico (esgotamento sanitário) venha apresentando melhor desempenho ano a ano 

(TABELA 1), tendo ultrapassado o valor de 73%, sua eficiência ainda permanece em 

situação “regular”, atingindo o patamar de 64,9% em 2016 (COMITÊS PCJ, 2017). Por 

mais que esta situação esteja longe do ideal, a realidade do nosso país ainda consegue ser 

bem pior. De acordo com o Ministério das Cidades, somente 44,9% dos esgotos do Brasil 

são tratados (SNIS, 2018). 

 

Tabela 1: Situação do esgotamento sanitário nas Bacias PCJ 

Parâmetros 2012 2013 2014 2015 2016 

Esgoto coletado (%) 88,5 91,0 92,3 93,0 91,0 

Esgoto tratado (%) 59,8 65,1 72,7 72,6 73,1 

Eficiência do sistema (%) 51,0 55,3 62,7 64,6 64,9 

Fonte: Comitês PCJ (2017) 

 

Quanto à situação do manejo de resíduos sólidos, nos últimos dois anos nota-se 

um decaimento no percentual dos resíduos sólidos urbanos destinados aos aterros 

adequados nas Bacias PCJ (COMITÊS PCJ, 2017; TABELA 2). De acordo com o 

Ministério das Cidades, estima-se um montante de 161,4 mil toneladas de resíduos 

domiciliares e públicos coletados por dia, sendo que 66,8% da massa total coletada no 
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País é disposta de forma adequada, em aterros sanitários, sendo o restante distribuído por 

destinações em lixões e aterros controlados (SNIS, 2018). 

É urgente reconhecermos o intenso impacto causado pela poluição no solo, sendo 

que sua contaminação pode começar com a inadequada disposição do resíduo domiciliar. 

Embora caiba às prefeituras coletar e destinar o seu lixo domiciliar, público e comercial, 

a maioria dos municípios ainda não o faz adequadamente – o que nos leva a constatar que 

muitos dos atuais problemas socioambientais incidam no fato da responsabilidade sobre 

a gestão de resíduos não ser assumida nem pelo cidadão nem pelas empresas e governos 

(5 ELEMENTOS, 2009) 

 

Tabela 2: Destinação dos resíduos sólidos domésticos por região do Brasil (em %) 

Regiões Coleta Reutiliza  Queima  Recicla  Joga em outra área  

Norte 6 4 24 2 15 

Nordeste 33 12 50 8 77 

Sudeste 36 18 13 35 4 

Centro Oeste 8 3 4 4 1 

Sul 17 63 9 51 3 

Fonte: WWF (2006) 

 

Embora conceitualmente a política de saneamento básico contemple a gestão de 

resíduos sólidos, a problemática dos resíduos urbanos, dada sua complexidade, riscos 

ambientais associados e dispersão dos efeitos do manejo inadequado, e principalmente, 

por requerer mudança de padrões de consumo, necessita de um sistema de gestão 

diferenciado, que requer um alto grau de participação e comprometimento da sociedade 

civil (AGEMCAMP, 2009). 

Para que haja envolvimento do cidadão e da indústria, as prefeituras devem 

implementar programas de educação ambiental que tornem a limpeza urbana 

consequência de um transparente e democrático debate com a sociedade sobre a gestão 

dos resíduos sólidos. Neste caso, a educação ambiental não deve limitar‑se a ações 

pontuais. Para ser eficaz precisa de ser um processo contínuo, de longo prazo, metódico 

e bem definido, que tenha relevância para a vida real das pessoas (AFN, 2009). 
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2.5 Cidadania ambiental ativa por meio da educação 

 

Se o consumo atual, em nível global, já se encontra em um nível 25% superior ao 

suportável pelo planeta, imaginemos a situação em 2050, quando a produção de bens de 

consumo terá dobrado. A capacidade da Terra de renovar seus próprios recursos e de 

absorver resíduos já se encontra bastante comprometida por este padrão de vida que, além 

de insustentável, é injusto, por isso a urgência para a sensibilização da população (5 

ELEMENTOS, 2009). 

A educação ambiental não se deverá limitar à aquisição de conhecimentos sobre 

o mundo natural e a interação do homem com este, mas abarcar também o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais, de forma a promover um processo 

de autoeducação que perdure ao longo da vida. Ela deve desenvolver as competências e 

a motivação que conduzam ao exercício de uma cidadania ambiental ativa, capaz de 

responder a novos desafios ao longo da vida. Essa postura crítica face ao que se observa 

é fundamental para que o cidadão não se limite a aceitar indiferente e inconscientemente 

o que a realidade lhe propõe (AFN, 2009).  

Porém, não basta só orientar a população quanto às atitudes ambientalmente 

corretas que devem ser tomadas. É necessário dar condições para que as pessoas possam 

dispor de forma correta os seus resíduos e preservar as matas ciliares. Durante as ações 

de educação ambiental, a população também deverá ser informada sobre os programas 

ambientais do município, mostrando que é possível agir de forma correta contando com 

o apoio da prefeitura. Com o aumento do cuidado da população com o ambiente, será 

possível garantir uma maior proteção às matas ciliares do Ribeirão Quilombo e, por 

consequência, às suas águas, que receberão menos detritos provenientes da poluição 

difusa causada pela disposição incorreta dos resíduos sólidos urbanos.  
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

As Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacias PCJ) 

compreendem um território econômico e urbano dos mais importantes do Brasil. Sua 

produção econômica é diversificada, com um moderno parque industrial, largo 

desenvolvimento do agronegócio e um setor terciário avançado, representando cerca de 

5% do Produto Interno Bruto Nacional. De acordo com o último Plano de Bacias PCJ 

(COMITÊS PCJ, 2012), mais de 90% do seu território total está situado no estado de São 

Paulo, ocupado por cerca de 5,5 milhões de habitantes. 

O município de Americana, localizado no Estado de São Paulo, está a cerca de 

120 km da capital. Pertencente à Região Metropolitana de Campinas (RMC), faz divisa 

com os municípios de Limeira, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis e 

Paulínia. Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015), a densidade demográfica do município é de 1.593 hab./km2, possuindo uma taxa 

de urbanização de 99,8%, e cerca de 230 mil habitantes. 

O principal curso de água que atravessa a área urbana do município de 

Americana/SP é o Ribeirão Quilombo (FIGURA 3). A bacia do Ribeirão Quilombo 

abrange um total de seis municípios: Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, 

Paulínia e Campinas. O curso de água percorre 50 km desde sua nascente em Campinas 

até seu final em Americana, cuja ocupação é majoritariamente urbana, de modo que não 

é respeitada uma Área de Proteção Permanente (APP) adequada (SOUZA, 2015).  

O Ribeirão Quilombo é um dos mananciais mais poluídos da região das Bacias 

PCJ (COMITÊS PCJ, 2012). Este manancial possui elevado grau de poluição devido ao 

lançamento de efluentes não tratados por todo o seu curso d’água, além da disposição 

inadequada de resíduos sólidos em suas margens, como pode ser observado in loco 

(FIGURA 4). A secretaria municipal de meio ambiente realiza continuamente a 

identificação das áreas críticas onde ocorre o descarte irregular de resíduos sólidos em 

áreas de preservação permanente (APP) do Ribeirão Quilombo, realizando ações de 

limpeza, cercamento, instalação de placas informativas, manutenção e recuperação da 

mata ciliar por meio do plantio de árvores nativas.  

Porém, para que as áreas críticas recuperadas não voltem ao seu estado anterior, é 

necessário sensibilizar a população do entorno quanto aos problemas causados pela 

disposição incorreta dos resíduos sólidos. O município de Americana possui 100% de 

coleta seletiva, mas nem todos os cidadãos sabem disso, visto que existe um cronograma 
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específico para retirada do material reciclado porta a porta. Além da coleta seletiva nas 

residências, existem ecopontos espalhados pela cidade, que recebem diversos tipos de 

materiais, como os de construção civil.  

 

Figura 3: Mapa hidrográfico do município de Americana/SP 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana (2011) 

 

Figura 4: Descarte irregular de resíduos domésticos às margens do Rib. Quilombo 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018) 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

4.1 Identificação do problema 

 

O descarte irregular de resíduos domésticos tem se mostrado um dos grandes 

desafios da gestão ambiental municipal nos últimos anos. De acordo com o Ministério 

das Cidades, mais de 30% dos resíduos domésticos gerados no país são dispostos em 

estabelecimentos controlados ou inadequados (SNIS, 2018), ou seja, acabam poluindo os 

solos e as águas urbanas. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) define gestão 

integrada como um “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 

sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 

social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. Porém o 

que se vê em grande parte dos municípios é o foco nas questões políticas e econômicas.  

O viés socioambiental é pouco explorado, apesar de sua importância ser de senso 

comum entre os gestores públicos. Investimentos na conscientização ambiental da 

população são raros, o que contribui para a poluição do meio ambiente pela destinação 

irregular dos resíduos domésticos. O comportamento inadequado da população quanto ao 

lixo gerado degrada o meio ambiente, especialmente os rios, que acabam sendo o destino 

final de boa parte dos resíduos lançados no ambiente urbano. Logo, é necessária a adoção, 

pelos municípios, de uma abordagem sistêmica, de modo a atender a todos esses aspectos 

no contexto territorial.  

Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos estar em vigor desde 2010, os 

municípios ainda possuem inúmeras dificuldades em propiciar uma gestão pública 

integrada. Para tentar contornar esse problema, é necessária uma estratégia de intervenção 

voltada para a elaboração de um programa de educação ambiental visando a mudança de 

comportamento da população.  

 

4.2 Justificativa 

 

Em Americana/SP, é possível observar diversos pontos, inclusive áreas de 

preservação permanente (APP), com disposição de resíduos de diversos tipos, lançados 

pelos próprios munícipes. Os resíduos lançados nas áreas de APP acabam poluindo os 

corpos d’água, cuja situação é agravada nos períodos de chuva.  
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É de extrema importância a adoção de um programa de educação ambiental nos 

centros urbanos capaz de discutir com a população o conceito de consumo consciente, 

fazendo com que o primeiro passo seja a redução da geração de lixo. As pessoas devem 

ser capacitadas quanto às consequências da disposição inadequada dos resíduos 

domésticos na degradação do meio ambiente. Todos devem compreender que boa parte 

do lixo lançado nos centros urbanos tem como destino final os rios que percorrem o 

município, o que causa prejuízos para conservação das matas ciliares e para a qualidade 

das águas. Caso contrário, a população irá sofrer cada dia mais com a poluição dos 

recursos hídricos e dos solos e, consequentemente, com a baixa disponibilidade de água 

própria para o consumo humano. 

Apesar dos benefícios ambientais alcançados por meio das práticas educativas 

serem difíceis de mensurar em curto prazo, a criação de uma nova cultura por meio da 

educação ambiental, capaz de formar cidadãos conscientes de suas ações e 

responsabilidades, pode contribuir para reverter o processo de degradação do ambiente 

urbano (AFN, 2009).  

 

4.3 Objetivos 

 

O objetivo geral é elaborar Programa de Educação Ambiental voltado para a 

conservação das matas ciliares e das águas do Ribeirão Quilombo, no município de 

Americana/SP. 

Já os objetivos específicos são:  

- Capacitar educadores sobre as relações existentes entre o rio, o solo do entorno 

e as matas ciliares; 

- Informar sobre a importância da preservação dos rios urbanos para garantir água 

em quantidade e qualidade para a população; 

- Sensibilizar quanto à necessidade do consumo consciente e da disposição 

adequada dos resíduos sólidos para combater a poluição do ambiente urbano; 

- Divulgar os pontos de coleta seletiva existentes no município, assim como as 

datas e horários de coleta dos resíduos domésticos de porta a porta; 

- Informar quais são as formas de participação cidadã nos processos decisórios 

para uma efetiva e eficiente gestão ambiental municipal. 
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4.4 Ações de intervenção 

 

Serão realizados cursos de aprimoramento profissional aos educadores da rede 

municipal de ensino fundamental, tendo como eixos principais a água, o solo e as 

florestas. Para que os educadores compreendam as relações existentes entre o rio, o seu 

entorno e as matas ciliares, serão produzidas maquetes (FIGURA 5) e realizadas 

dinâmicas (FIGURA 6) que exemplifiquem como ocorre a percolação da água no solo e 

qual é a função das raízes das plantas nesse processo, além do papel das árvores como 

barreira natural à poluição (da mesma forma como os cílios são para os nossos olhos). 

 

Figura 5: Dinâmica do “Ecofutebol” 

 

Fonte: WWF (2006). 

 



24 
 

Figura 6: Maquete “Experiência sobre erosão do solo” 

 

Fonte: MARQUES, A. L (2015) 

 

Para informar sobre a importância da preservação dos rios urbanos para garantir 

água em quantidade e qualidade para a população, serão realizadas visitas técnicas aos 

rios e córregos do município, assim como às estações de tratamento de água e esgoto. 

Além das visitas, será trabalhado com os educadores o conteúdo do Plano das Bacias PCJ, 

que apresenta a situação da qualidade dos rios da região, a disponibilidade de água 

existente e as demandas necessárias para o abastecimento de água para o setor agrícola, 

industrial e urbano. 

Estudos do meio também serão realizados aos espaços públicos que são 

regularmente poluídos com resíduos domésticos dispostos de forma irregular, assim como 

aos ecopontos e aterros existentes no município, mostrando que todos podem contribuir 
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para a destinação correta do lixo. Na visita ao aterro, será abordada a necessidade da 

redução do consumo, assim como da reciclagem e reutilização de materiais, com objetivo 

de diminuir a geração de lixo, sensibilizando assim os educadores sobre a disposição 

adequada dos resíduos para combater a poluição do ambiente.  

Ainda em relação à disposição correta dos resíduos sólidos, os responsáveis pelas 

cooperativas de materiais recicláveis do município serão convidados a ministrar palestra 

aos educadores, divulgando quais são os pontos de coleta, as datas e os horários da 

realização do serviço porta a porta, e quais materiais podem ser reciclados. 

Por fim, os educadores farão parte de uma reunião do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente, para que compreendam de que forma podem colaborar com 

as políticas públicas ambientais existentes no município, começando a participar 

ativamente dos processos decisórios. 

Tais ações visam formar educadores que possam contribuir com a multiplicação 

dos conhecimentos, não somente para seus alunos, mas também para toda a comunidade 

escolar. Os educadores serão incentivados a replicar as visitas técnicas com os educandos, 

mesmo que seja a alguns locais no entorno da própria escola.  

Para que as ações educativas ultrapassem o ambiente escolar, os alunos serão 

estimulados a desenvolverem vídeos, cartilhas, maquetes, dentre outros materiais que 

permitam a conscientização de seus amigos, vizinhos e familiares. Por meio dessas 

atividades, será possível divulgar como é feita a gestão dos resíduos sólidos pela 

prefeitura, e de que forma cada cidadão pode fazer a sua parte para a preservação do meio 

ambiente, em especial, os rios urbanos. 

 

4.5 Atores envolvidos 

 

O Programa de Educação Ambiental pretende alcançar inicialmente os 

professores da rede municipal de ensino, e, por consequência, alunos, familiares e demais 

membros da comunidade escolar. 

Para que o programa possa ter continuidade e viabilidade, é indispensável a 

participação de técnicos da Prefeitura Municipal, sendo eles das secretarias de educação, 

meio ambiente e limpeza urbana. 

Além dos gestores municipais, outros atores deverão ser envolvidos, como o 

Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos (CONSIMARES), associações 

de bairro, ONGs, escolas, veículos de imprensa (rádio, jornal), entre outros. 
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4.6 Resultados esperados  

 

Espera-se elaborar um Programa de Educação Ambiental capaz de conscientizar 

a população local, de forma a reverter a situação de degradação do Ribeirão Quilombo 

causada pela disposição inadequada de resíduos domésticos. 

Como resultado das ações de educação ambiental, espera-se, no mínimo: 

- Realizar 10 encontros com os educadores, com duração de 4 horas cada (total: 40 horas), 

sendo que os encontros deverão ser compostos de atividades teóricas e práticas; 

- Capacitar 110 educadores (10 por escola de ensino fundamental existente no município), 

por meio de equipe técnica qualificada, de forma que os educadores passem a 

compreender as relações existentes entre o rio, as matas ciliares e o solo do entorno; 

- Realizar 1 (uma) visita técnica aos rios e córregos do município, percorrendo a calha 

principal do Ribeirão Quilombo, assim como 1 (uma) visita às estações de tratamento de 

água e esgoto, de forma que os educadores compreendam a importância dos rios urbanos 

para o abastecimento de água da população; 

- Realizar 1 (um) estudo do meio a áreas críticas do município quanto à disposição 

irregular de resíduos sólidos (de preferência na mata ciliar do Ribeirão Quilombo), 

finalizando com a visita ao aterro sanitário, para que os educadores saiam do encontro 

sensibilizados quanto à importância do uso consciente e racional dos recursos naturais; 

- Produzir, diagramar e imprimir 11 mil cartilhas (1 mil por escola), para distribuição 

entre os membros da comunidade escolar, visando multiplicar os conhecimentos 

adquiridos pelos professores quanto à disposição correta dos resíduos sólidos e sua 

importância para a preservação ambiental ao maior número de pessoas possível. As 

cartilhas serão elaboradas após a realização da palestra pela cooperativa de recicláveis, 

que irá divulgar as datas, horários e locais corretos para coleta dos resíduos no município; 

- Dar apoio técnico para a elaboração de 1 vídeo e 1 maquete por escola, que serão 

produzidos pelos alunos durante as atividades de multiplicação dos conhecimentos. Os 

vídeos deverão abordar quais são as formas de participação da população nos processos 

decisórios, a começar pelas reuniões do COMDEMA. Com isso, espera-se observar um 

aumento do número de pessoas nas reuniões – tanto de professores, como de alunos e 

seus familiares; 

- Apoiar a realização de eventos em locais públicos de grande circulação de pessoas no 

município, com exposição das maquetes produzidas nas escolas e apresentações culturais 

realizadas pelos próprios alunos, ampliando assim a multiplicação dos conhecimentos. 
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Espera-se envolver, no mínimo, 3.300 alunos (30 alunos para cada educador capacitado 

pelo Programa de Educação Ambiental). 

Após a aplicação do Programa de Educação Ambiental, espera-se observar uma 

redução na quantidade de resíduos sólidos urbanos dispostos de forma inadequada no 

município (especialmente em áreas de matas ciliares), assim como uma melhora na 

qualidade da água do Ribeirão Quilombo. Para tanto, serão realizadas ações de 

monitoramento antes e após a realização das atividades propostas, permitindo assim uma 

avaliação mais objetiva dos resultados alcançados. 

 

4.7 Recursos necessários  

 

Serão necessários recursos humanos e financeiros da Prefeitura Municipal de 

Americana para a execução das atividades de educação ambiental previstas. Quanto aos 

recursos humanos, é importante a mobilização e/ou contratação de uma equipe técnica 

qualificada, com experiência em práticas pedagógicas e profundo conhecimento na área 

ambiental. Além disso, deve ser envolvido profissional com ampla liderança, tanto para 

a formação de uma rede de educadores quanto para a mobilização da população em geral. 

Caso não seja identificado profissional com esse perfil na estrutura administrativa, será 

necessário fazer sua contratação por meio de edital específico. 

Quanto aos recursos financeiros, a Prefeitura deverá viabilizar o pagamento das 

horas técnicas desses profissionais, que auxiliarão na organização logística 

(disponibilização de espaço adequado para realização das capacitações, aluguel de 

ônibus, elaboração dos roteiros das visitas técnicas, contratação de lanche, elaboração dos 

materiais educativos, entre outros detalhados no Quadro 1) e capacitação dos educadores.   

O apoio técnico dos gestores públicos, de diferentes secretarias de governo, 

também é essencial para dar viabilidade logística ao Programa de Educação Ambiental. 

Será necessário obter a aprovação da Secretaria de Educação, visando a liberação dos 

educadores para a realização das práticas educativas, assim como em relação ao conteúdo 

que será trabalhado com educadores e educandos. Espera-se o apoio da Secretaria de 

Meio Ambiente, para auxiliar na criação do conteúdo das cartilhas e demais materiais 

educativos, e na viabilização de possíveis parcerias com a iniciativa privada, buscando 

viabilizar recursos financeiros para abatimento das despesas da própria Prefeitura 

Municipal. 
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Quadro 1: Recursos necessários (continua) 

 Descrição Responsável 

Coordenação geral  Seleção e/ou contratação de 

profissional qualificado e com 

experiência. 

Prefeitura Municipal de 

Americana 

ETAPA 1 – CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES 

Contratação de 

palestrantes 

Para cada um dos encontros teóricos, a 

coordenação irá indicar especialistas 

para ministrar a aula aos educadores. 

Prefeitura Municipal de 

Americana 

Aluguel de ônibus Serão necessários 3 veículos com 40 

lugares para cada visita técnica, num 

total de 12 ônibus a serem contratados. 

Prefeitura Municipal de 

Americana, com apoio de 

parceiros (empresas de ônibus 

locais) 

Elaboração do material 

didático 

Para cada encontro teórico será 

elaborada uma apostila, com sugestões 

de leituras complementares. 

Palestrantes contratados 

Elaboração dos roteiros 

de visita 

Para cada visita técnica será elaborado 

um roteiro, com informações 

detalhadas sobre os locais visitados. 

Coordenação geral 

Elaboração dos 

certificados  

Deverá ser elaborada uma arte para os 

certificados dos educadores, com carga 

horária de 40 horas, que será entregue 

via e-mail (somente formato digital). 

Equipe interna das 

secretarias de educação e/ou 

meio ambiente. 

Contratação de 

lanche/café 

Para cada um dos encontros, serão 

disponibilizadas bebidas, frutas e 

biscoitos para os educadores consumirem 

durante o intervalo das aulas. 

Prefeitura Municipal de 

Americana, com apoio de 

parceiros (padarias, 

mercados). 

ETAPA 2 – CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS (MULTIPLICAÇÃO) 

Elaboração de vídeo 

educativo 

Serão elaborados vídeos educativos, com 

os celulares dos próprios alunos ou 

professores, visando conscientizar sobre a 

problemática em questão. 

Professores e alunos. 

Elaboração de maquete 

didática 

Serão elaboradas maquetes visando 

conscientizar sobre a problemática em 

questão. 

Professores e alunos, sendo 

que o material para a 

elaboração das maquetes 

pode ser viabilizado por meio 

de parceiros (papelaria) ou 

recursos da própria escola. 

Orientação nas escolas Apoio aos professores e alunos na 

elaboração dos vídeos e maquetes. 

Coordenação geral. 

ETAPA 3 – CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE (MULTIPLICAÇÃO) 

Criação de conteúdo das 

cartilhas 

Compilação de informações sobre a 

destinação de resíduos sólidos no 

município, apresentando a problemática e 

divulgando os locais e horários de 

funcionamento da coleta seletiva. 

Coordenação geral, com 

apoio da equipe interna das 

secretarias de educação, 

meio ambiente e limpeza 

urbana. 

Elaboração de cartilhas Deverá ser elaborada uma arte para as 

cartilhas, de forma a chamar a atenção do 

público. 

Equipe interna das 

secretarias de educação e/ou 

meio ambiente. 

Impressão de cartilhas Impressão, em papel semente, de 11.000 

cartilhas para distribuição nas escolas de 

ensino fundamental (1 mil por escola) 

Prefeitura Municipal de 

Americana 
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Quadro 1: Recursos necessários (conclusão) 

 Descrição Responsável 

ETAPA 3 – CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE (MULTIPLICAÇÃO) - continuação 

Contratação de monitores Seleção e contratação de 

estudantes do ensino superior 

para apoio nas atividades que 

serão realizadas pelas escolas 

nos espaços públicos do 

município. 

Prefeitura Municipal de 

Americana 

ETAPA 4 – MAPEAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E DIV. DOS 

RESULTADOS 

Amostragem da qualidade da 

água  

Amostragem da água para 

análise da qualidade (parâmetros 

IQA), no início do Programa de 

Educação Ambiental, repetindo 

ao final das atividades.  

Prefeitura Municipal de 

Americana, podendo contar 

com o apoio da CETESB e/ou 

vigilância sanitária. 

Levantamento do estado das 

matas ciliares 

Levantamento do estado de 

conservação da mata ciliar, de 

acordo com o código florestal, 

antes e após as ações de 

educação ambiental. 

Equipe interna da Secretaria de 

Meio Ambiente 

Verificação de descarte 

irregular de lixo 

Levantamento dos pontos de 

descarte de resíduos sólidos nas 

matas ciliares, antes e depois das 

atividades do Programa de 

Educação Ambiental. 

Equipe interna da Secretaria de 

Meio Ambiente, com apoio do 

departamento de limpeza 

urbana. 

Divulgação dos resultados Realização da avaliação quali-

quantitativa do Programa de 

Educação Ambiental pela 

coordenação geral e pelas 

equipes internas das secretarias 

municipais, que será compilada 

em um relatório para divulgação. 

Prefeitura Municipal de 

Americana, com apoio dos 

veículos de imprensa. 

 

4.8 Orçamento 

 

Estima-se o valor de R$ 230.800,00 (duzentos e trinta mil e oitocentos Reais) para 

a realização desta proposta de intervenção, considerando a realização de 4 (quatro) etapas, 

num período de 8 meses, conforme detalhamento apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Previsão orçamentária (continua) 

Coordenação geral    

 Valor unitário Quantidade Total 

Profissional especializado R$ 40.000,00 1 R$ 40.000,00 

 R$ 40.000,00 

Etapa 1 – Capacitação dos educadores (multiplicação) - continua 

 Valor unitário Quantidade Total 

Contratação de palestrantes R$ 2.000,00  6 R$ 12.000,00 

Aluguel de ônibus R$ 1.200,00 4 R$ 4.800,00 

Elaboração do material didático R$ 1.000,00 10 R$10.000,00 
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Quadro 2: Previsão orçamentária (conclusão) 

Etapa 1 – Capacitação dos educadores (multiplicação) 

 Valor unitário Quantidade Total 

Elaboração dos roteiros de visita R$ 500,00 4 R$ 2.000,00 

Elaboração dos certificados (arte) R$ 300,00 1 R$ 300,00 

Contratação de lanche/café R$ 2.220,00  10 R$ 22.200,00 

   R$ 51.300,00 

Etapa 2 – Capacitação dos alunos (multiplicação) 

 Valor unitário Quantidade Total 

Elaboração de vídeo educativo R$ 10.000,00 1 R$ 10.000,00 

Elaboração de maquete didática R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00 

Orientação nas escolas R$ 2.000,00 11 R$ 22.000,00 

 R$ 37.000,00 

Etapa 3 – Capacitação da comunidade (multiplicação) 

 Valor unitário Quantidade Total 

Criação de conteúdo das cartilhas R$ 10.000,00 1 R$ 10.000,00 

Elaboração de cartilhas (arte) R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 

Impressão de cartilhas R$ 1,50 11.000 R$ 16.500,00 

Contratação de monitores (apoio) R$ 100,00 40 R$ 4.000,00 

 R$ 32.500,00 

Etapa 4 – Mapeamento, monitoramento, avaliação e divulgação dos resultados 

 Valor unitário Quantidade Total 

Amostragem da qualidade da água  R$ 100,00 50 (antes e depois) R$ 5.000,00 

Levantamento do estado das matas 

ciliares 

R$ 20.000,00 2 (antes e depois) R$ 40.000,00 

Verificação de descarte irregular de lixo R$ 10.000,00 2 (antes e depois) R$ 20.000,00 

Divulgação dos resultados R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00 

 R$ 70.000,00 

TOTAL = R$ 230.800,00 

 

4.9 Viabilidade 

 

O projeto de intervenção possui viabilidade técnica, visto que a Prefeitura 

Municipal já possui profissionais qualificados para o desenvolvimento das atividades de 

capacitação, conscientização, avaliação e monitoramento previstas. Além disso, já foi 

demonstrado por alguns autores que a educação ambiental pode ser decisiva para a gestão 

integrada dos resíduos sólidos, por meio da parceria entre os munícipes e a administração 

pública na destinação adequada do lixo e na fiscalização, individual e coletiva, das ações 

(VIEIRA; ECHEVERRÍA, 2007).  

Quanto à viabilidade econômico-financeira do projeto, cabe destacar que os gastos 

em educação pública geram desdobramentos muito positivos tanto em termos de 

crescimento quanto de distribuição de renda. Ressalta-se também que 56% do valor dos 
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gastos sociais voltam para o caixa do tesouro, depois de percorrido todo o processo de 

multiplicação de renda que este mesmo gasto social gerou (IPEA, 2011). 

Enquanto o Brasil investe com educação cerca de US$ 5,6 mil por cada aluno, a 

média dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

é de US$ 10,8 mil (OCDE, 2017). Apesar de estarem abaixo do valor esperado, os gastos 

do poder público com educação é o que mais geram crescimento do PIB (Produto Interno 

Bruto), de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ao gastar R$1,00 em 

educação pública, o PIB aumentará em R$1,85, pelo simples processo de multiplicação 

da renda que esta atividade propicia (IPEA, 2011). 

Desta forma, apesar do custo considerável do projeto, pode-se considerar sua 

execução viável, devido à sua expressiva taxa de retorno. De maneira geral, as ações 

podem ser realizadas com o orçamento da Secretaria Municipal de Educação (de R$ 163 

milhões em 2018) e por meio da efetivação de parcerias com a iniciativa privada.  

 

4.10 Riscos e Dificuldades 

 

Qualquer projeto que possua como demanda o envolvimento de diversos atores é 

passível de riscos e dificuldades durante a sua execução. Para esta proposta de intervenção 

específica, devem ser considerados alguns pontos importantes para o bom planejamento 

das atividades, conforme exemplificado no Quadro 3, a seguir: 

 

Quadro 3: Riscos e dificuldades associados à execução das ações de educação ambiental. 

RISCOS  

- Não obter o apoio das secretarias de educação e meio ambiente para a execução 

do projeto durante todo o período, 

- A comunidade do entorno pode não gostar das intervenções propostas; 

- Não conseguir mobilizar o público esperado. 

DIFICULDADES 

- Número restrito de pessoal qualificado para a realização das atividades; 

- Envolvimento e mobilização dos diversos atores; 

- Convencimento dos diversos atores sobre a importância do projeto. 

 

4.11 Cronograma  

 

Deverão ser empregadas: 
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- 160 horas técnicas na mobilização dos atores e planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas, divididas em 8 meses; 

- 40 horas técnicas na capacitação dos educadores, divididos em 2 meses; 

- 80 horas técnicas para multiplicação dos conhecimentos adquiridos pelos educadores 

em suas escolas, com o envolvimento dos alunos e da comunidade do entorno, divididas 

em 4 meses; 

- 80 horas técnicas no mapeamento, monitoramento, avaliação e divulgação dos 

resultados alcançados, sendo de 1 mês para cada atividade. 

 A carga total de trabalho (aproximadamente 360 horas) deverá ser empregada 

num período máximo de oito meses, de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 3: Cronograma de atividades do Programa de Educação Ambiental. 

ETAPAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

Planejamento         

Capacitação         

Multiplicação         

Mapeamento         

Monitoramento         

Avaliação         

Divulgação         

* cada quadrante corresponde a 20 horas de atividades 

 

4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

De acordo com o apresentado no Quadro 1, a gestão do projeto será feita por 

pessoa com qualificação técnica e experiência na área de educação ambiental. O 

acompanhamento deve ser feito por gestores municipais das secretarias de educação e 

meio ambiente, além de possíveis parceiros, como de organizações não governamentais 

(ONGs) e da iniciativa privada, durante todo o período do projeto. Para que seja possível 

corrigir possíveis desvios de finalidade do projeto, é sugerida a realização de reuniões 

quinzenais com toda a equipe envolvida.  

 A avaliação dos resultados será realizada de forma quali-quantitativa, por meio 

da elaboração de questionários com professores e alunos, assim como por meio de 

mapeamento, monitoramento e avaliação do ambiente no entorno do Ribeirão Quilombo. 

Apesar do curto período de atividades, a ideia é que a proposta possa ser replicada todos 
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os anos pelo município, tornando-se parte da grade curricular das escolas. A perspectiva 

é ter um resultado pouco expressivo no primeiro ano de aplicação do projeto de 

intervenção, porém, com a replicação das atividades aos demais alunos, professores e 

comunidade, inclusive de outros municípios da região, existe uma grande possibilidade 

do projeto viabilizar uma efetiva mudança na atual situação de degradação do Ribeirão 

Quilombo. 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1 Objeto 

 

Contratação de serviço de assessoria técnica para planejamento e execução de 

atividades de educação ambiental no município de Americana/SP, voltadas à preservação 

dos mananciais por meio do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 

5.2 Justificativa 

 

O principal curso de água que atravessa a área urbana do município de 

Americana/SP é o Ribeirão Quilombo. Este manancial possui elevado grau de poluição 

devido ao lançamento de efluentes não tratados por todo o seu curso d’água, além da 

disposição inadequada de resíduos sólidos em suas margens. A diminuição do descarte 

inadequado de resíduos em suas matas ciliares poderia gerar uma melhora considerável 

da qualidade de suas águas, além de contribuir com o aspecto paisagístico do município 

como um todo.  

A secretaria municipal de meio ambiente realiza continuamente a identificação 

das áreas críticas onde ocorre o descarte irregular de resíduos sólidos em áreas de 

preservação permanente (APP) do Ribeirão Quilombo, realizando ações de limpeza, 

cercamento, instalação de placas informativas, manutenção e recuperação da mata ciliar 

por meio do plantio de árvores nativas. Porém, para que as áreas críticas recuperadas não 

voltem ao seu estado anterior, é necessário sensibilizar a população do entorno quanto 

aos problemas causados pela disposição incorreta dos resíduos sólidos.  

No entanto, não basta orientar a população quanto às atitudes ambientalmente 

corretas que devem ser tomadas. É necessário dar condições para que as pessoas possam 

dispor de forma correta os seus resíduos. O município de Americana possui 100% de 

coleta seletiva (CONSIMARES, 2013), mas nem todos os cidadãos sabem disso, visto 

que existe um cronograma específico para retirada do material reciclado porta a porta. 

Além da coleta seletiva nas residências, existem ecopontos espalhados pela cidade, que 

recebem diversos tipos de materiais, como de construção civil, papelão, plástico, 

lâmpadas, dentre outros. Desta forma, um dos objetivos das ações de educação ambiental 

é informar a população sobre o programa municipal de coleta seletiva, mostrando que é 

possível agir de forma correta contando com o apoio da prefeitura. 
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Por meio de financiamentos público-privados e parcerias com comerciantes 

locais, é possível ampliar o número de pontos de coleta, facilitando ainda mais a 

disposição correta dos resíduos sólidos pela população. Assim, espera-se que um dos 

legados do projeto de intervenção seja propiciar a formação de uma rede de 

colaboradores, capaz de criar uma nova cultura baseada no cuidado com o meio ambiente. 

 

5.3 Descrição do objeto 

 

Para que as ações de educação ambiental possam ser realizadas, é necessário 

contar com o envolvimento de diversos atores. Com o apoio da Prefeitura Municipal, por 

meio de suas secretarias de educação, meio ambiente e limpeza urbana, será necessário 

fazer o planejamento das ações, definindo um cronograma e os responsáveis por cada 

atividade. Além dos gestores municipais, outros atores deverão ser envolvidos, como o 

Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos (CONSIMARES), associações 

de bairro, ONGs, escolas, veículos de imprensa (rádio, jornal), enfim, toda a comunidade 

para que seja alcançado o maior número de pessoas possível.  

Após o planejamento das atividades, será necessário realizar diversas ações de 

educação ambiental, com orientação dos moradores por meio de palestras e debates, 

apresentações artísticas e musicais, instalação de cartazes nas escolas e áreas de grande 

circulação de pessoas, exibição de vídeos, dentre outras intervenções voltadas à 

sensibilização das pessoas quanto à importância do gerenciamento dos resíduos sólidos 

para a preservação dos mananciais. 

Com o aumento da conscientização da população quanto ao seu papel na proteção 

ambiental, as áreas de preservação permanente do município estarão resguardadas do 

descarte inadequado dos resíduos sólidos, propiciando uma melhoria na qualidade das 

águas dos rios da região. Somente com a conscientização e o apoio da população será 

possível reverter o descaso com o meio ambiente que, infelizmente, ainda ocorre nas 

cidades da região das Bacias PCJ. 

Deverão ser empregadas 160 horas técnicas na mobilização dos atores e 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas, 120 horas técnicas na realização das 

ações de educação ambiental, e 80 horas técnicas no mapeamento dos resultados 

alcançados, totalizando 360 horas de trabalho. A carga de trabalho total deverá ser 

empregada num período máximo de oito meses. 
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5.4 Fundamentação legal 

 

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de 

Administração, torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, com as alterações posteriores, Decreto Federal 3.931/01, Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2.002, Lei Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, as Leis 

Complementares 123/06 e 147/14 e as Portarias 8.145/16 e 8.590/17. A presente licitação 

é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, e será integralmente conduzida pelo pregoeiro, 

assessorado por sua equipe de apoio.  

 

5.5 Estimativa de custos 

 

Estima-se o valor global desta licitação em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil 

Reais), com base nos parâmetros dispostos no Termo de Referência. O valor estimado 

encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e disponível para consulta 

na Prefeitura Municipal de Americana, das 09h00 às 16h00. O valor estimado indicado 

será considerado como critério de aceitabilidade do preço a ser ofertado, não vinculando 

as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e 

economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento 

estabelecidos pelo ato convocatório. 

 

5.6 Prazo, local e condições de entrega da proposta 

 

O recebimento e abertura dos envelopes contendo proposta e documentação 

ocorrerá no dia XX de julho de 2018, às 10hs (horário de Brasília), no Auditório “Villa 

Americana”, no Paço Municipal, à Av. Brasil, n.º 85, Centro – Americana/SP. Licitantes 

que desejem enviar seus envelopes via postal com Aviso de Recebimento deverão remetê-

los ao endereço constante do preâmbulo deste edital, aos cuidados do pregoeiro. Em 

hipótese alguma serão recebidos envelopes após a data estabelecida. Não poderão 

participar as interessadas que se encontrem sob o regime falimentar, empresas 

estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas 

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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5.7 Critérios de julgamento 

 

No dia, hora e local designados, o pregoeiro receberá, em envelopes distintos e 

devidamente fechados, as propostas comerciais e os documentos exigidos para 

habilitação. Abertos os envelopes com as propostas, será verificada a conformidade das 

propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no ato convocatório, sendo 

desclassificadas as que estiverem em desacordo.  

Será então, selecionada pelo pregoeiro a proposta de menor preço e as propostas 

em valores sucessivos e superiores até 10%, relativamente à de menor preço. Não 

havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o 

pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes às que efetivamente já tenham sido 

por ele selecionadas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias. 

 Será vencedora da etapa dos lances verbais aquela que ofertar o menor preço. A 

desistência em apresentar lance verbal, quando convidada pelo pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante apenas da etapa de lances verbais. Após esse ato, será encerrada a 

etapa competitiva e serão ordenadas as propostas, em ordem crescente, exclusivamente 

pelo critério de menor preço. O pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e 

valor, da primeira classificada, conforme este edital e seus anexos, e decidirá 

motivadamente a respeito.  

Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 

habilitatórias somente da licitante que tiver formulado. Constatado o atendimento pleno 

às exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora do certame, sendo-lhe 

adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente 

fase recursal. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a 

ela adjudicado o objeto, para o qual apresentou proposta, após o transcurso da competente 

fase recursal. Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas todas 

as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes. 

 

5.8 Obrigação das partes 

 

À CONTRATADA compete:  
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a) Cumprir as obrigações contidas no termo de referência; 

b) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE e/ou terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato;  

c) A fiscalização pelo CONTRATANTE exercida por força do Contrato, não exime a 

responsabilidade da CONTRATADA por seus atos;  

d) Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as normas técnicas aplicáveis, 

com estrita observância à legislação em vigor, bem como oferecer sugestões alternativas 

quando as apresentadas não forem aceitas pelo CONTRATANTE, justificando-as;  

e) Guardar absoluto sigilo acerca de todas as informações relativas ao objeto, recebidas 

pelo CONTRATANTE, bem como aquelas levantadas no decorrer dos trabalhos, as quais 

não poderão ser utilizadas para finalidades outras que não para o cumprimento do presente 

instrumento;  

f) Entregar Nota Fiscal correspondente ao serviço executado e aprovado pela 

CONTRATANTE;  

g) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

no processo, em especial com relação à regularidade junto ao INSS e FGTS;  

h) Cumprir pontualmente os prazos combinados com a CONTRATANTE, exceto quando 

justificada e aprovada a prorrogação.  

Ao CONTRATANTE compete:  

a) Fornecer todos os dados, especificações e informações necessárias à completa e correta 

da execução dos serviços contratados;  

b) Fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA e no decorrer dos serviços, 

quaisquer outros dados e informações de seu exclusivo conhecimento, que se fizerem 

necessários à execução dos serviços;  

c) Credenciar pessoas para verificação e acompanhamento dos serviços junto a 

CONTRATADA;  

d) Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos neste instrumento;  

e) Emitir solicitação de serviços específicos à CONTRATADA dentro do objeto do 

presente. 
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5.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

A Prefeitura Municipal de Americana constituirá membro de sua equipe como 

Gestor do Contrato, para vistoriar a execução do contrato e prestar toda a assistência e 

orientações que se fizerem necessárias. O acompanhamento será realizado por meio de 

reuniões quinzenais com toda a equipe envolvida, e visitas esporádicas às escolas 

participantes do projeto, visando observar in loco a realização das atividades de 

multiplicação dos conhecimentos adquiridos pelos professores com seus alunos. 

 

5.10 Pagamento 

 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com as disposições contidas no Termo 

de Referência. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da nota fiscal e 

respectiva aprovação dos serviços realizados pelo Coordenador e Gestor do Contrato, a 

ser designado pela Prefeitura Municipal de Americana, e depositados no banco e conta 

corrente indicados pela CONTRATADA, desde que entregues em tempo hábil para o seu 

processamento. Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou 

pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente, sem 

qualquer incidência de correção monetária. Caso a CONTRATANTE, eventualmente, 

atrase os pagamentos, estes deverão ser corrigidos com base no INPC/IBGE, conforme 

legislação pertinente. 

 

5.11  Subcontratação 

 

Não será permitida à CONTRATADA subcontratar os serviços objeto deste 

Termo de Referência, sem prévia anuência expressa do CONTRATANTE sob pena de 

rescisão contratual e aplicação de multa. 

 

5.12  Sanções 

 

A licitante que não mantiver a proposta ou apresentá-la sem seriedade, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, será punida com o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 05 (anos), sem prejuízo das demais sanções na legislação.  
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A inexecução total ou parcial do objeto poderá acarretar a aplicação das seguintes 

penalidades:  

a) Pela inexecução total: Advertência; multa de 20% calculada sobre o valor do contrato; 

suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por período 

não superior a 02 (dois) anos; declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.  

b) Pela inexecução parcial: Advertência; multa de 10% calculada sobre o valor do 

contrato; suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração 

por período não superior a 02 (dois) anos; declaração de inidoneidade para licitar e 

contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na letra anterior.  

As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas e 

serão regidas pelo artigo 87, parágrafos 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor das 

multas aplicadas será devidamente corrigido utilizando-se o INPC/IBGE, conforme 

legislação pertinente, até a data de seu efetivo pagamento e recolhido aos cofres da 

Administração, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante 

guia de recolhimento oficial. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em 

lei, sendo-lhe facultado vista ao processo. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas 

ou condições do contrato, as multas e penalidade serão elevadas em dobro, em caso de 

reincidência. 

 

5.13  Informações complementares 

 

A CONTRATADA obriga-se a execução integral do objeto do contrato, pelo 

preço e nas condições oferecidas em sua proposta, não lhe cabendo o direito a qualquer 

ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos na mesma, 

quer seja por erro ou omissão, independentemente dos motivos que originaram os 
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mesmos. O pessoal da CONTRATADA por ela designado para trabalhar na execução do 

contrato não terá qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE, sendo a 

CONTRATADA responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato. Correrão também por conta da 

CONTRATADA todos os tributos e/ou preços públicos que sejam porventura devidos, 

em decorrência da execução do contrato. A CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente à Administração e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do contrato, quer seja por atos próprios, de seus empregados ou prepostos, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela CONTRATANTE.  
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6 CONCLUSÃO 

 

São inúmeros os desafios do gestor público, a começar pela mobilização de todos 

pela busca de soluções aos principais problemas enfrentados no município. A participação 

dos munícipes é de extrema importância para a manutenção, a fiscalização e a preservação 

do patrimônio natural, social, cultural e econômico. 

Um dos principais patrimônios naturais da sociedade é a água. Infelizmente, 

poucas pessoas possuem a real consciência de sua essencialidade na manutenção da vida, 

seja para atender as necessidades mais básicas de um ser vivo, ou para a produção dos 

mais diversos bens de consumo. 

Sendo assim, é de extrema importância a realização de trabalhos que 

intensifiquem as ações de educação ambiental, de forma a sensibilizar a população sobre 

os problemas, as possíveis soluções, e a responsabilidade que cada um de nós 

compartilha, seja gestor público, privado ou cidadão. A proposta de intervenção 

apresentada tem a intenção de contribuir com esse processo. 

O trabalho como um todo buscou conhecer a amplitude da educação ambiental 

como instrumento de conservação das matas ciliares e das águas do Ribeirão Quilombo. 

De acordo com as pesquisas realizadas, foi possível perceber que o município de 

Americana/SP realiza diversas ações ambientais, porém ainda é necessário aprofundar a 

discussão do tema, de forma que as pessoas compreendam o seu papel como agente 

transformador do ambiente. 

Apesar da existência de políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à 

realização de ações de educação ambiental, os rios urbanos ainda sofrem com a 

degradação da qualidade das suas águas e o desmatamento e poluição de suas margens. 

Grande parte dessa poluição é causada pela destinação inadequada dos resíduos sólidos, 

e pela falta de conhecimento da população sobre as consequências dessa ação aos rios. 

São necessários investimentos mais firmes na realização de ações voltadas à 

recuperação e conservação ambiental, visando garantir um futuro mais sustentável para 

as próximas gerações. Seria importante a realização de estudos visando relacionar os 

investimentos em educação com a qualidade ambiental dos municípios que compõem as 

Bacias PCJ, que não foi possível de ser contemplado nesse trabalho, mas que é de extrema 

relevância para justificar mais investimentos em educação ambiental. 

O curso de especialização em elaboração e gerenciamento de projetos para gestão 

municipal de recursos hídricos buscou dar ferramentas para o gestor público visualizar, 
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de forma mais ampla possível, os potenciais e desafios para a conservação da água no 

âmbito de atuação do município. Foram diversas as disciplinas e atividades voltadas à 

resolução de problemas, em busca de um planejamento futuro para cidades mais 

sustentáveis. 

É difícil dizer o quanto esse curso modificou a percepção destes gestores quanto 

à necessidade da criação de políticas públicas capazes de fomentar o desenvolvimento de 

projetos voltados ao bem-estar da população e de todo o meio ambiente. Porém, uma 

coisa é certa: a troca de saberes entre os diversos participantes fez valer a pena cada 

sacrifício enfrentado e que ainda está por vir... 
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