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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta uma proposta de intervenção na perspectiva da Governança 

Ambiental. A finalidade reside em mobilizar e instrumentalizar para a Governança Ambiental 

atores locais que protagonizem ações de melhoria nas condições ambientais da microbacia do 

Córrego Fazenda Velha, inserida na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça em Belo 

Horizonte. A proposta emergiu das experiências de mobilização e atuação da população no 

contexto do projeto de revitalização de nascentes urbanas, idealizado pelo Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Rio das Velhas, bem como do protagonismo de lideranças comunitárias pela 

revitalização da microbacia. O que se pretende com as ações de mobilização e 

instrumentalização para a Governança Ambiental é construir um espaço de debate e reflexão a 

fim de possibilitar uma atuação política de agentes locais e, portanto, o exercício pleno da 

cidadania. O conceito de governança utilizado neste trabalho diz respeito à capacidade de 

ação e decisão a nível local, ao reconhecimento de que a população tem a prerrogativa, na 

perspectiva da cidadania, de escolher as ações, decidir sobre elas e buscar soluções para suas 

questões.  

 

Palavras-chave. Governança Ambiental. Políticas Públicas. Participação Comunitária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper presents a proposal for intervention from the perspective of Environmental 

Governance. The purpose is to mobilize and instrumentalize for environmental governance 

local actors who carry out actions to improve the environmental conditions of the Fazenda 

Velha Stream microbasin, inserted in the Ribeirão do Onça Hydrographic Basin in Belo 

Horizonte. The proposal emerged from the experiences of mobilization and action of the 

population in the context of the project of revitalization of urban springs idealized by the 

Watershed Committee of Rio das Velhas as well as the protagonism of community leaders for 

the revitalization of the microbasin. What is wanted with the actions of mobilization and 

instrumentalization for Environmental Governance is to build a space for debate and 

reflection in order to enable a political action of local agents and, therefore, the full exercise 

of citizenship. The concept of governance with which one works refers to the capacity for 

action and decision at the local level, the recognition that the population has the prerogative, 

from the perspective of citizenship, to choose actions, decide on them and seek solutions to 

their issues. 

 

Key words. Environmental Governance. Public Policy. Community Participation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A proposta de intervenção inserida neste trabalho surge de uma oportunidade, ao 

mesmo tempo em que traz um desafio. A oportunidade de, a partir do protagonismo de 

lideranças comunitárias para a revitalização de uma microbacia localizada na região norte da 

cidade de Belo Horizonte, potencializar a atuação destes agentes locais. O desafio está em 

somar a esta atuação um caráter político, no sentido de fazer frente a políticas públicas 

verticalizadas que não contam com a participação efetiva da população nos processos 

decisórios. O que se pretende é construir caminhos possíveis que possam resgatar o sentido de 

participação e cidadania, fruto da luta pela redemocratização do Brasil nas décadas finais do 

séc. XX, através da criação de um espaço de debate e reflexão sobre o eixo temático da 

Governança Ambiental.  

Quanto às opções metodológicas que possibilitaram o desenvolvimento deste trabalho, 

inicialmente foi necessário um estudo bibliográfico acerca da temática Governança 

Ambiental. Nesta oportunidade, sobretudo a partir das contribuições teóricas de Dagnino 

(2004) e Milani (2008), foi possível perceber de que maneira o processo de 

institucionalização da participação social, iniciado no Brasil a partir dos anos 90 do séc. XX, 

delineou um conceito de governança associado a arranjos institucionais descentralizados e à 

criação de instâncias participativas. Diferentemente, tanto os autores citados quanto outros, 

como Zhouri (2008) e Laschefski (2014), contribuíram para a construção de outra perspectiva 

de Governança Ambiental, norteadora da proposta de intervenção inserida neste trabalho e 

que será esclarecida mais adiante. 

Além do estudo bibliográfico, conhecer e entender de que forma atuam os agentes 

locais, seus projetos e expectativas, seria de fundamental importância para a construção de 

uma proposta na perspectiva da Governança Ambiental. Assim, a observação direta e a 

participação nas atividades da Rede de Apoio ao Desenvolvimento do Bairro Jardim 

Felicidade – REDE –contribuíram para identificar os limites e as possibilidades para uma 

atuação política destes agentes locais.  

O trabalho estrutura-se em seis tópicos, sendo que o segundo traz uma abordagem sobre o 

processo de institucionalização da participação social no Brasil a partir dos anos 90 e também 

algumas contribuições da literatura sobre o tema Governança Ambiental. O terceiro tópico faz 

uma apresentação da cidade de Belo Horizonte nos aspectos históricos, ambientais e sociais, 

bem como da área prioritária para o projeto de intervenção, a microbacia do Córrego Fazenda 

Velha, localizada na região norte da cidade. O quarto tópico apresenta o detalhamento da 
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proposta de intervenção nos aspectos técnicos e financeiros. Já o quinto tópico apresenta 

algumas diretrizes para elaboração do termo de referência, a fim de possibilitar a 

implementação das ações propostas neste trabalho. Por fim, o sexto tópico faz uma avaliação 

da proposta de intervenção, suas potencialidades e desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Para abordar o tema da Governança Ambiental na perspectiva que se segue ao longo 

deste trabalho, inicialmente faz-se necessário uma discussão acerca de dois temas 

fundamentais: a participação e a cidadania.  

A partir da década de 60 do século XX, os movimentos sociais ascenderam à arena 

política, seja no âmbito das questões ambientais, com o movimento ecológico, seja no âmbito 

das demais questões sociais. O que havia em comum entre eles, era, sobretudo, a perspectiva 

de construção de uma nova cidadania. De acordo com Dagnino (2004), no contexto brasileiro 

esta nova concepção de cidadania estaria ancorada em três pressupostos básicos: o direito a 

ter direito, o que implica numa ampliação também da noção de direito; a construção de 

sujeitos sociais ativos, no caso, agentes políticos e por fim, a participação efetiva na 

construção de um sistema político, ou de um novo projeto de sociedade.  

Quanto ao que a autora chama de primeiro elemento constitutivo desta nova cidadania, 

ou seja, o direito a ter direito, este implica na criação ou invenção de novos direitos a partir da 

prática concreta dos sujeitos e de suas lutas, superando, desta forma, uma perspectiva de 

cidadania como sendo o acesso a direitos abstratos previamente estabelecidos. Já o segundo 

elemento constitutivo desta nova cidadania, a construção de sujeitos sociais ativos, a autora 

destaca o fato de esta ser uma luta dos não incluídos, uma luta que vem “de baixo” daqueles 

que lutam pela conquista daquilo que definem como seus direitos. O terceiro elemento 

constitutivo, de acordo com Dagnino, transcende a ideia de inserção, inclusão ou 

pertencimento a um sistema político já dado, uma vez que o propósito é justamente participar 

na construção de um sistema político ao qual se almeja pertencer (DAGNINO, 2004). 

  

2.1 O problema da participação nas políticas públicas 

 

Os movimentos sociais no Brasil tiveram como importante conquista a Constituição 

Federal de 1988, que incorporou novos direitos a partir das lutas e reivindicações sociais. 

Entretanto, conforme aponta Dagnino (2004), ocorreu, a partir dos anos 90, uma progressiva 

despolitização dos movimentos sociais em função do que ela chama de “confluência perversa 

do projeto neoliberal”, com o projeto participativo democratizante dos anos 70 e 80 do século 

XX.  A autora argumenta que o modus operandi desta confluência perversa é o deslocamento 

de sentido nas noções de sociedade civil, participação e cidadania. Se nos anos 70 e 80 do 

século XX as forças democratizantes se fortaleceram no Brasil em defesa da ampliação no 
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sentido de cidadania e participação, a partir dos anos 90, com a abertura democrática, o 

projeto neoliberal processa uma captura
1
, obscurecendo o fato destas forças lhe serem 

antagônicas. A captura se processa em duas direções: a institucionalização dos movimentos 

sociais através da chamada sociedade civil e o deslocamento do sentido ampliado de 

cidadania e participação, fruto das lutas sociais. Tanto as noções de cidadania quanto de 

participação assumem, segundo Dagnino (2004), uma dimensão individualista, privatista e 

moralizante. Todos estes deslocamentos intentaram retirar o aspecto político de cada uma 

destas lutas sociais.  

A discussão de Evelina Dagnino põe em questão a participação nas políticas públicas.  

Se por um lado a luta pela democracia no Brasil teve como importante conquista a criação de 

instâncias de participação social, por outro lado é no interior destes espaços públicos de 

participação que a confluência entre dois projetos antagônicos, o projeto participativo 

democratizante e o projeto neoliberal se processa. De acordo com a autora, 

 

“A existência desse contendor e dessa disputa determina, na nossa perspectiva, 

direções específicas às estratégias e formas de atuação das forças vinculadas ao 

projeto neoliberal em nosso país que, se não se afastam das direções adotadas no 

nível global, adquirem especificidade própria na medida em que são forçadas a 

estabelecer relações de sentido e um terreno de interlocução com o campo 

adversário. A necessidade dessa interlocução se acentua no interior dos espaços 

públicos de participação do Estado e da sociedade civil quando se defrontam face a 

face esses dois projetos. É possível entender melhor o cenário e a natureza dessa 

interlocução se lembrarmos, como já mencionado, da aposta na possibilidade de 

uma atuação conjunta com o Estado que caracterizou os anos 90 no Brasil. Assim, 

grande parte da interlocução entre o projeto neoliberal, que ocupa majoritariamente 

o aparato do Estado, com o projeto participativo se dá justamente através daqueles 

setores da sociedade civil que se engajam nessa aposta e passam a atuar nas novas 

instâncias de participação junto ao Estado” (DAGNINO, 2004 p. 147).  

 

 

Portanto, é nessa atuação conjunta que reside o obscurecimento do sentido político de 

participação social, pois o princípio de participação, construído a partir da luta democrática 

dos anos 70 e 80, confronta com o projeto neoliberal que vigorou no Brasil a partir da década 

de 90, desta forma, a participação da sociedade civil nas instâncias decisórias deste Estado 

neoliberal só se tornou possível através do deslocamento de sentido nas noções de sociedade 

civil, participação e cidadania (DAGNINO, 2004).  

Milani (2008) analisa algumas experiências de participação social na formulação das 

políticas públicas locais, suas lacunas e contradições. Ao analisar as experiências 

                                                           
1
 Expressão usada por Gilles Deleuze e Felix Guatarri para abordar o processo de produção de subjetividade no 

contexto do Capitalismo contemporâneo. GUATARRI, F.; ROLNIK, S. Micropolítica: cartografias do desejo. 

Rio de Janeiro: Vozes, 1986. 
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democráticas de participação na Europa e América Latina, o autor aponta a complexidade que 

envolve a participação comunitária na formulação de políticas públicas, relacionada, 

sobretudo às peculiaridades culturais e sociais locais, bem como às relações de poder 

subjacentes. O autor destaca o papel decisivo de organismos internacionais na disseminação 

de uma noção de participação social como o apanágio do desenvolvimento, no que ele chama 

de “mistificação” da participação comunitária, sem levar em conta o conflito e a diferença que 

regem as experiências locais de participação social (MILANI, 2008). 

 

2.2 Uma breve discussão sobre governança 

 

São poucos os estudos e projetos focados na governança ambiental. Segundo 

Laschefski (2014), o conceito de governança consolidou-se a partir dos anos 70, no contexto 

das “políticas de ajustamento” levadas a cabo pelo Banco Mundial. O fraco crescimento 

econômico observado em países pobres foi interpretado pela instituição financeira como 

resultado da fragilidade das instituições públicas daqueles países. Neste sentido, um conjunto 

de medidas seria necessário para melhorar a gestão ou a capacidade de governar. De acordo 

com Laschefski, 

 

“Na prática, o termo boa governança se refere, então, a uma nova visão de um 

Estado que é reduzido a suas funções centrais, efetivo e eficiente, orientado para 

promover o desenvolvimento, que procura a cooperação com o setor privado e a 

sociedade civil. Neste contexto, o Estado assume o papel de mediador e regulador 

entre os atores supracitados, assim como entre os atores globais e locais” 

(LASCHEFSKI, 2014 p.255).  

 

Segundo o autor, na perspectiva do Banco Mundial, a noção de governança estaria 

associada, indubitavelmente, a ideia de consenso, ou seja, mediante a fragilidade das 

instituições públicas, a negociação e mediação em meio a interesses diversos seria a forma 

alternativa para uma boa governança (LASCHEFSKI, 2014).  

No bojo dos debates sobre governança, Zhouri (2008) analisa a noção de Governança 

Ambiental, que no contexto dos discursos sobre desenvolvimento sustentável, fora 

frequentemente confundida com gestão, assentada na ideia de consenso, bem como na ideia 

de que os assim chamados problemas ambientais seriam condições objetivas passíveis de 

resolução meramente técnico-administrativas. Segundo a autora, permeia esta concepção uma 

perspectiva cindida que considera o meio ambiente e os processos sociais como coisas 

distintas e autônomas.  Zhouri (2008) argumenta que a noção de meio ambiente como uma 
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realidade autônoma, apartada das relações sociais é despolitizada na medida em que 

desconsidera os conflitos ambientais decorrentes do confronto entre diferentes projetos de 

sociedade sustentados por diferentes sujeitos sociais (ZHOURI, 2008). É neste sentido, ou 

seja, da diversidade e do confronto, que Rancière (1996) apresenta o sujeito político como 

uma possibilidade de retorno da política, política como espaço do litígio, do singular, do 

dissenso. Para o autor, 

 

Os sujeitos políticos não existem como entidade estáveis. Existem como sujeitos em 

ato, como capacidades pontuais e locais de construir, em sua universalidade virtual, 

aqueles mundos polêmicos que desfazem a ordem policial. Portanto são sempre 

precários, sempre suscetíveis de se confundir de novo com simples parcelas do 

corpo social que pedem apenas otimização de sua parte. Se a política é um desvio 

singular do curso “normal” da dominação, isso quer dizer que está sempre ameaçada 

de se dissipar. Ora, a forma mais radical dessa dissipação não é o simples 

desaparecimento, é a confusão com seu contrário, a polícia. O risco dos sujeitos 

políticos é confundir-se de novo com partes orgânicas do corpo social ou com esse 

próprio corpo. Foi o que aconteceu exemplarmente no sistema soviético quando o 

sujeito político proletário foi identificado ao corpo glorioso do homem novo. É o 

que acontece, de maneira completamente diferente, nos sistemas consensuais 

contemporâneos (RANCIÈRE, 1996 p. 378).  

 

A crítica de Rancière remete às formas contemporâneas de participação social, como o 

contrário da política ao conformar os sujeitos aptos a participar, sociedade civil organizada, e 

as instâncias institucionalizadas de participação. Este talvez seja o limite que se impõe a um 

projeto de intervenção na perspectiva da Governança Ambiental como forma de exercício do 

poder e que pressupõe, nas palavras de Rancière: “igualdade de qualquer ser falante com 

qualquer outro ser falante” (RANCIÈRE, 1996 p. 372). 

O conceito de governança que orienta a presente proposta difere das concepções 

apresentadas pelos autores citados na medida em que se baseia na ideia de poder local, ou 

seja, na capacidade de tomada de decisão a nível local de forma descentralizada e 

desvinculada das amarras institucionais. Sendo assim, o conceito de governança com o qual se 

trabalha diz respeito à capacidade de ação e de decisão, ao reconhecimento de que a 

população tem a prerrogativa, na perspectiva da cidadania, de escolher as ações, decidir sobre 

elas e buscar soluções para suas questões. O que se pretende é trazer para a cena atores sociais 

que frequentemente são desconsiderados quando se trata de políticas públicas construídas, 

quase sempre, de forma verticalizada.  
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3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O projeto de intervenção proposto está inserido no município de Belo Horizonte, na 

área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça, sub-bacia do Ribeirão 

Izidoro. O processo histórico de expansão urbana na cidade de Belo Horizonte, sobretudo 

sobre as áreas de recarga, aliado ao projeto sanitarista de canalização dos cursos d’água e 

pavimentação do solo, tiveram como consequência episódios constantes de inundações, 

acarretando perdas materiais e de vidas.  De acordo com o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Belo Horizonte - PMSB 2016/2019, a impermeabilização do solo na maioria das 

sub-bacias inseridas na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Onça ultrapassou as projeções para 

2020 (Belo Horizonte, 2016).   

 

3.1 Belo Horizonte e o processo de urbanização: contextualização histórica. 

 

Em meados do século XVIII, iniciou-se a discussão acerca da possibilidade de 

fundação de nova capital para a então capitania das Minas Gerais, mas foi no advento da 

Proclamação da República, em 1889, ou seja, um século depois, que emerge a necessidade de 

construção de uma cidade planejada como símbolo de ruptura com um passado colonial e 

escravocrata e o marco da inserção de Minas Gerais, alçada à condição de Estado membro da 

federação, no contexto da modernidade. Desta forma, em 1893, uma lei determinou a 

mudança da sede do governo de Ouro Preto para a região centro-sul do Estado conhecida 

como Curral Del Rey que, a partir de então, passaria a denominar-se Cidade de Minas (figura 

1). Em 1901, uma lei estadual altera o nome do distrito de Cidade de Minas para Belo 

Horizonte (AGUIAR, 2006). 
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Figura 1 - Planta da futura cidade de Belo Horizonte - 1895. 

 

                            Fonte: Aguiar, 2006. 

 

Belo Horizonte foi planejada para ser uma cidade moderna, inspirada nos princípios 

higienistas e ideais de progresso associado à urbanização e diversificação econômica. Mas de 

acordo com Aguiar (2006), a modernização não se deu apenas em bases urbanas, havia um 

planejamento também voltado para a modernização agrária. Neste sentido, o autor destaca a 

criação de zonas próximas à área central, chamadas de suburbanas e coloniais, pensadas para 

abastecer de suprimentos a mais nova capital mineira. 

Dois projetos foram apresentados para a construção da nova capital, um por uma 

comissão formada por profissionais de engenharia e arquitetura, dentre eles, o então 

governador de Minas Aarão Reis, o outro pelo engenheiro Francisco Saturnino de Brito. O 

projeto de Aarão Reis previa a criação de um centro urbano que abrigaria a elite e os 

funcionários da administração estadual, uma zona suburbana circunvizinha ao centro urbano e 

a zona rural onde seriam criadas colônias agrícolas. O projeto do engenheiro Saturnino de 

Brito previa uma urbanização que respeitasse as características naturais como topografia e 

cursos d’água e a cultura local (figura 2).  
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Figura 2- Planta B. Projeto de Saturnino de Brito para Belo Horizonte 

 

 Fonte: Tochetto e Ferraz, 2015. 

 

O projeto urbanístico que deu origem a nova capita mineira foi o da comissão 

presidida por Aarão Reis, e com algumas modificações as obras mantiveram o traçado 

geométrico, sua principal característica. 

 

3.2 Expansão urbana 

 

O projeto urbanístico de Aarão Reis, como dito anteriormente, previa uma área central 

completamente urbanizada, uma área intermediária com pouca urbanização e o espaço rural. 

A porção urbanizada ficou circunscrita a uma avenida que demarcou os limites da expansão 

urbana, hoje chamada de Avenida do Contorno. Entretanto, mesmo sem planejamento e 

infraestrutura, já nas primeiras décadas do séc. XX teve início o processo de expansão urbana 

fora dos limites da Avenida do Contorno, onde surgiram os primeiros bairros. Segundo 

Felippe (2011), com o advento da industrialização, a partir da década de 30, formaram-se 

vários núcleos urbanos, desconexos em um primeiro momento até serem interligados por 

grandes avenidas como a Antônio Carlos e Cristiano Machado.  
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Na segunda metade do séc. XX, a expansão urbana transformou a cidade de Belo 

Horizonte, distanciando-a cada vez mais do projeto inicial de sua criação, mas mantendo a 

perspectiva sanitarista original, ou seja, ancorada na pavimentação e canalização dos rios. 

Felippe (2011) destacou o avanço da mancha urbana nas décadas finais do séc. XX e 

primeiros anos do séc. XXI sobre pelo menos 70% das áreas de recarga de aquíferos. Somado 

a isso, a canalização de cursos d’água, como o Ribeirão Arrudas, e a impermeabilização do 

solo trouxeram consequências desastrosas para a cidade que vivencia, nos dias de hoje, 

episódios de enchentes em grandes vias, como a Avenida Cristiano Machado.  

 

3.3 Dados gerais do município, dados populacionais. 

 

De acordo com o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, em 2010, a cidade de Belo Horizonte possuía uma população 

de 2.375.151, com uma densidade demográfica de 7.167,00 hab/km².  A estimativa para o ano 

de 2017 foi para uma população de 2.523.794 habitantes
2
.  A cidade possui aproximadamente 

331,401 km² e se encontra inserida na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. De acordo com 

o Plano Municipal de Saneamento Básico, quatriênio 2012-2015, a ocupação urbana do 

município ocorre em 95% de seu território. 

     

3.4 Diagnóstico socioambiental 

 

 Belo Horizonte é um dos municípios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas, cuja localização se dá em um de seus trechos, o alto Rio das Velhas. A Bacia possui 

área de 29.173km² e extensão de 801 km, nos quais estão inseridos 51 municípios, com 

população aproximada de 4,8 milhões de habitantes
3
. A nascente do Rio das Velhas localiza-

se na cidade de Ouro Preto e deságua no Rio São Francisco (figura 3). Sua vazão média é de 

265m³/s e percorre uma distância de 116 km. O trecho da bacia, denominado de alto Rio das 

Velhas, possui área de 1943 km² e uma extensão de 108 km. Encontram-se também inseridos 

nesta subseção da bacia os municípios de Sabará, Belo Horizonte, Raposos, Contagem e 

Caeté (NONATO et. al, 2007 p. 778).  

                                                           
2
 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/panorama 

 
3
 Informações obtidas da cartilha: Unidade territorial estratégica Ribeirão Onça. CBH Rio das Velhas. Plano 

Diretor de Recursos Hídricos. http://cbhvelhas.org.br/onca/ 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belo-horizonte/panorama
http://cbhvelhas.org.br/onca/
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Figura 3 - Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 
                               Fonte: http://cbhvelhas.org.br/a-bacia-hidrografica-do-rio-das-velhas/ 

 

Os Ribeirões do Onça e Arrudas, principais tributários da Bacia no trecho do alto Rio 

das Velhas, são os cursos d’água que cortam a cidade de Belo Horizonte e possuem 46 sub-

bacias aproximadamente. A bacia do Onça possui 212 km² e 38,7 km de extensão (figura 4).  

Seus principais tributários são o córrego Cachoeirinha e o Ribeirão Izidoro. 

  

Figura 4 - Sub-bacia do Ribeirão Onça. 

 

                     Fonte: http://cbhvelhas.org.br/projetos-subcomites-arrudas-e-onca/ 

 

 

http://cbhvelhas.org.br/a-bacia-hidrografica-do-rio-das-velhas/
http://cbhvelhas.org.br/projetos-subcomites-arrudas-e-onca/
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3.4.1 Saneamento Básico 

 

O saneamento básico possui fundamental importância na qualidade de vida da 

população, uma vez que a qualidade da água reduz a incidência de doenças de veiculação 

hídrica. Segundo Heller (1998), a saúde da população está diretamente relacionada ao 

saneamento, acrescido do fato de a qualidade do serviço se constituir como importante 

indicador de desenvolvimento de um país, já que impacta em fatores como a expectativa de 

vida ao nascer. Heller conclui que a população em países desenvolvidos é mais saudável, 

dentre outros fatores, porque possui boas condições de saneamento (HELLER, 1998).  

Ao comparar os indicadores de desenvolvimento do Brasil e relacioná-los com a saúde 

da população Heller (1998), demonstra que a melhora na cobertura do serviço de saneamento 

básico reduziria os índices de mortalidade infantil no país e necessariamente impactaria no 

padrão de desenvolvimento. Entretanto, o autor ressalta a falta de investimento no setor, 

notadamente em função da dissociação entre saúde e saneamento, bem como na pouca 

importância dada às ações preventivas (HELLER, 1998).   

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, nas 

últimas décadas ocorreram melhorias nos serviços de saneamento básico no Brasil, sobretudo 

em relação ao abastecimento de água. Segundo Guerra (2011), a partir dos dados obtidos na 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008 do IBGE, 90% dos municípios brasileiros 

fizeram algum investimento em pelo menos uma das etapas do abastecimento de água. 

Entretanto, melhorias similares não foram observadas em relação ao esgotamento sanitário, 

pois, até o ano de 2008 menos de 60% dos municípios brasileiros possuíam serviço de coleta 

e apenas 44% destes investiram no setor (GUERRA, 2011). 

Em cumprimento à Lei Federal 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as 

diretrizes para o Saneamento Básico e para a Política de Saneamento Básico, Belo Horizonte 

instituiu a sua Política Municipal de Saneamento e, mesmo antes da publicação da lei Federal, 

a capital mineira já contava com uma base normativa para implementar sua Política de 

Saneamento Básico, a lei municipal 8.260/2001, que determinou a elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos e sua revisão a cada dois anos (Belo 

Horizonte, 2016). 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Belo Horizonte 2016/2019 é a versão 

revisada do Plano Municipal de Saneamento Básico para o quatriênio 2012/2015. O escopo 

das ações atendeu ao disposto no Art. 19 da Lei Federal 11.445/2007, pois apresentou os 
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requisitos mínimos que deve conter o PMSB, porém os objetivos e metas para a 

universalização dos serviços de saneamento básico estão elencados a curto e médio prazo.     

 

3.4.1.1 Abastecimento de água 

 

A região metropolitana de Belo Horizonte é abastecida por um sistema integrado composto 

por 8 sistemas produtores de água, conforme quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1 – Capacidade dos sistemas produtores. 

 
            Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

 

Como se pode perceber, a produção destinada a Belo Horizonte é de 7.252,35 L/s 

sendo que boa parte desta vazão provém do Sistema Rio das Velhas.  

Em relação à abrangência do serviço de abastecimento de água, a Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais - COPASA aponta índice de 100% de atendimento como 

disposto no quadro 2 a seguir, 

 

                        Quadro 2 - Atendimento por abastecimento de água em BH. 

 

       Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
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3.4.1.2 Esgotamento Sanitário 

 

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Horizonte compõe-se por um sistema 

dinâmico do tipo separador absoluto, sendo que as redes coletoras e interceptores possuem 

aproximadamente 4.300.000 metros de tubulações
4
. Em contraste com os índices do sistema 

de abastecimento de água, o índice de atendimento não atingiu 100%, conforme quadro 3 

abaixo: 

 

Quadro 3 – Características do Sistema de Esgotamento Sanitário de BH. 

 
Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

 

Mesmo assim, de acordo com o Instituto Trata Brasil, Belo Horizonte desponta como 

a melhor cidade do Brasil, com 100% da população atendida pela coleta de esgoto (Quadro 4).  

 

Quadro 4. Ranking das melhores cidades do Brasil em coleta de esgoto 

 
              Fonte: http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2015 

                                                           
4
 Informações extraídas do PMSB 2016/2019 p. 32. 

http://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2015
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Um dos maiores desafios, relacionado ao esgotamento sanitário em Belo Horizonte, 

diz respeito à interceptação de esgotos sanitários, uma vez que muitas regiões, inclusive com 

adensamentos populacionais, não possuem interceptores, o que compromete a qualidade da 

água nas Bacias dos Ribeirões do Onça, Arrudas e Izidoro. De acordo com os dados do PMSB 

2016/2019, 14% dos esgotos não são interceptados, acarretando o lançamento direto do 

esgoto em cursos d’água (Belo Horizonte, 2016). Além destas questões, o PMSB destaca 

como fator de dificuldade na melhoria do esgotamento sanitário em Belo Horizonte o projeto 

urbanístico que deu origem a capital mineira, conforme se segue, 

 

“A comissão de construção da Capital, em 1894, optou pelo projeto que continha um 

traçado geométrico, recusando a proposta do engenheiro Saturnino de Brito, que 

privilegiava o aspecto sanitário e baseava o traçado no sistema natural de 

escoamento das águas. Isso tem dificultado a implantação/ampliação, manutenção e 

o gerenciamento da infraestrutura de esgotamento sanitário” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2016 p. 31). 

 

Belo Horizonte possui quatro Estações de Tratamento de Esgoto e uma Estação de 

Tratamento de Águas Fluviais. O mapa a seguir apresenta a localização das estações de 

tratamento (figura 5).  

 

Figura 5 – Localização das Estações de Tratamento de Esgoto 

 

              Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
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De acordo com o PMSB 2016/2019, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – 

COPASA - vem atuando no sentido de promover melhorias no sistema de esgotamento 

sanitário através das seguintes medidas: manutenção preventiva em redes e interceptores, 

programa Caça-Esgoto, PRECEND (Programa de Recebimento e Controle de Efluentes Não 

Domésticos) e monitoramento de corpos receptores.  

 

3.4.1.3 Drenagem Pluvial 

 

  Em função da expansão urbana acelerada e de políticas públicas ineficientes do ponto 

de vista da qualidade ambiental, Belo Horizonte tem presenciado episódios rotineiros de 

enchentes. A cidade possui 700 km de córrego, 200 km são canalizados
5
, a exemplo do 

Ribeirão Arrudas. O quadro 5 a seguir mostra o panorama da macrodrenagem em Belo 

Horizonte:  

Quadro 5 – Macrodrenagem (km) 

 

  Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

De acordo com o PMSB, o município vem investindo, nos últimos anos, em 

infraestrutura necessária à redução de enchentes, e dentre estes investimentos está a 

construção de reservatórios para a contenção de cheias, conforme apresentado na figura 6, a 

seguir, 

                                                           
5
 Informações obtidas do documento “Política de Gestão do Risco de Inundações em Belo Horizonte” Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, 2018. Disponível em 
file:///C:/Users/PC/Downloads/Pol%C3%ADtica%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Inunda%C3%A7%C3%A3o
%20no%20Munic%C3%ADpio%20de%20BH%20-%20Sr.%20Ricardo%20de%20MIranda%20Aroeira%20-
%20Diretor%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20%C3%81guas%20Urbanas%20-
%20Coordenador%20Executivo%20do%20Programa%20Drenurbes.pdf   

file:///C:/Users/PC/Downloads/PolÃtica%20de%20GestÃ£o%20de%20InundaÃ§Ã£o%20no%20MunicÃpio%20de%20BH%20-%20Sr.%20Ricardo%20de%20MIranda%20Aroeira%20-%20Diretor%20de%20GestÃ£o%20de%20Ã�guas%20Urbanas%20-%20Coordenador%20Executivo%20do%20Programa%20Drenurbes.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/PolÃtica%20de%20GestÃ£o%20de%20InundaÃ§Ã£o%20no%20MunicÃpio%20de%20BH%20-%20Sr.%20Ricardo%20de%20MIranda%20Aroeira%20-%20Diretor%20de%20GestÃ£o%20de%20Ã�guas%20Urbanas%20-%20Coordenador%20Executivo%20do%20Programa%20Drenurbes.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/PolÃtica%20de%20GestÃ£o%20de%20InundaÃ§Ã£o%20no%20MunicÃpio%20de%20BH%20-%20Sr.%20Ricardo%20de%20MIranda%20Aroeira%20-%20Diretor%20de%20GestÃ£o%20de%20Ã�guas%20Urbanas%20-%20Coordenador%20Executivo%20do%20Programa%20Drenurbes.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/PolÃtica%20de%20GestÃ£o%20de%20InundaÃ§Ã£o%20no%20MunicÃpio%20de%20BH%20-%20Sr.%20Ricardo%20de%20MIranda%20Aroeira%20-%20Diretor%20de%20GestÃ£o%20de%20Ã�guas%20Urbanas%20-%20Coordenador%20Executivo%20do%20Programa%20Drenurbes.pdf
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         Figura 6 – Mapa de localização dos reservatórios para contenção de cheias
6
 

 

Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  

 

Apesar dos esforços, o PMSB 2016/2019 aponta, como um dos principais empecilhos 

para melhorias na drenagem, a predominância de uma visão estanque na prestação dos 

serviços de saneamento básico, que não levam em conta a complexidade do sistema urbano. 

 

3.4.1.4 Resíduos Sólidos 

 

A Superintendência de Limpeza Urbana é a autarquia responsável pelos serviços de 

Limpeza Urbana em Belo Horizonte. De acordo com o PMSB 2016/2019, um estudo 

realizado em 2003 apurou 0,692 kg/habitante x dia em geração de resíduos sólidos 

domiciliares. A destinação dos resíduos sólidos da cidade classe II-A e classe II-B é o aterro 

sanitário da Central de Tratamento de Resíduos - CTR Macaúbas, mantido por meio da 

parceria público-privada. Este aterro sanitário fica localizado na cidade de Sabará. O quadro 

6, a seguir, mostra a porcentagem de resíduos sólidos destinados ao aterramento e à 

reciclagem. 

                                                           
6
 BD – Bacias de Detenção 
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                 Quadro 6 – Resíduos destinados ao aterramento e à reciclagem 

 

   Fonte: PMSB 2016/2019.  Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Em relação à coleta domiciliar, de acordo com o PMSB, em 2015, 96% da população 

belorizontina estava contemplada, com o atendimento porta a porta, cuja frequência de coleta 

é de três vezes por semana.  

A prefeitura de Belo Horizonte implantou, em 2009, um modelo de gestão apoiado em 

programas voltados para doze áreas temáticas, dentre elas, a gestão dos resíduos sólidos. De 

acordo com o PMSB 2016/2019, foram definidos quarenta projetos chamados de “Projetos 

Sustentadores”. O projeto sustentador número 28 “Coleta, Destinação e Tratamento dos 

Resíduos Sólidos” tem como objetivo:  

 

“garantir serviços de limpeza urbana, expandir os serviços de coleta, incluindo 

coleta seletiva, otimizar limpeza de córregos abertos e reduzir a deposição 

clandestina de resíduos, visando a melhoria do meio ambiente e da saúde pública” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2016 p.65). 

 

Embora o projeto tivesse definido metas para o período de 2013 a 2016, os cenários 

que incluem limpeza pública e manejo de resíduos sólidos são projetados para o tempo de 20 

anos. 
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Apesar dos investimentos em saneamento básico, isso não se reflete na qualidade das 

águas dos rios e córregos que cortam a cidade de Belo Horizonte. De acordo com o relatório 

anual de gestão e situação dos recursos hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 

IGAM – houve uma piora no índice de qualidade das águas da Bacia do Rio São Francisco, 

no período compreendido entre 2011 e 2015, sobretudo nas sub-bacias dos rios Pará, das 

Velhas e Jequitaí e Pacuí. Na sub-bacia do Rio das Velhas, o Índice de Qualidade da Água – 

IQA ficou entre ruim e muito ruim para o período considerado. O ribeirão do Onça teve IQA 

ruim entre 2011 e 2014 e muito ruim em 2015, já o ribeirão Izidoro teve uma melhora na 

qualidade das águas entre 2013 e 2014, mas houve uma piora em 2015, considerada muito 

ruim
7
. 

O descompasso entre os investimentos em saneamento básico e a qualidade das águas 

aponta para uma falta de integração entre as políticas públicas e de participação efetiva da 

população nos processos decisórios.  

 

3.5 Caracterização da área de intervenção: microbacia do Córrego Fazenda Velha 

 

A área contemplada pela proposta de intervenção inserida neste trabalho está 

localizada na sub-bacia do Ribeirão Onça, microbacia de um de seus tributários o Córrego 

Izidoro (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Sobre os valores médios anuais do Índice de Qualidade das Águas (2011-2015) da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco ver: Relatório Anual de Gestão e Situação dos Recursos Hídricos 2015.  Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas. Disponível no site: 

http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/2017/DIVERSOS/Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_e_Situa%

C3%A7%C3%A3o_dos_Recursos_H%C3%ADdricos_2015_revisado_29_12_2017.pdf 

 

http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/2017/DIVERSOS/Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_e_Situa%C3%A7%C3%A3o_dos_Recursos_H%C3%ADdricos_2015_revisado_29_12_2017.pdf
http://www.igam.mg.gov.br/images/stories/2017/DIVERSOS/Relat%C3%B3rio_de_Gest%C3%A3o_e_Situa%C3%A7%C3%A3o_dos_Recursos_H%C3%ADdricos_2015_revisado_29_12_2017.pdf
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Figura 7.  Microbacia do Córrego Fazenda Velha 

i  

               Fonte: Catálogo Projeto Valorização das Nascentes Urbanas
8
  

 

A microbacia, em destaque, possui como curso principal o córrego Fazenda Velha, 

que atravessa o bairro Jardim Felicidade na região norte de Belo Horizonte.  A bacia possui 

área de 1,86km². O principal curso d’água possui comprimento de 1,99km e seus secundários 

somam aproximadamente 2 km.  

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico 2016/2019, o índice de 

impermeabilidade na bacia é superior a 80%. Como se pode ver pelo mapa, trata-se de região 

urbanizada, com predominância de áreas impermeabilizadas. A microbacia abriga uma 

população de 24.042 habitantes (Belo Horizonte, 2016). O trecho é de grande relevância 

ambiental, pois o córrego Fazenda Velha deságua no Ribeirão do Izidoro um dos tributários 

do Ribeirão do Onça.  

Como já mencionado, o Córrego Fazenda Velha atravessa o bairro Jardim Felicidade, 

localizado na região norte de Belo Horizonte. O bairro surgiu através de um programa 

habitacional da prefeitura de Belo Horizonte. As primeiras casas foram construídas nas 

adjacências do córrego Tamboril, tributário do Córrego Fazenda Velha, no qual jorravam 

várias nascentes em abundância. Alguns anos depois, o local passou por processo de 

urbanização com o asfaltamento das ruas, instalação de rede esgoto e água e construção de 

                                                           
8
 Disponível em 

http://www.agbpeixevivo.org.br/images/AAGB/comites/cbhsf5/Catalogo%20Projeto%20Valorizacao%20de%2
0Nascentes%20Urbanas.pdf 
 

http://www.agbpeixevivo.org.br/images/AAGB/comites/cbhsf5/Catalogo%20Projeto%20Valorizacao%20de%20Nascentes%20Urbanas.pdf
http://www.agbpeixevivo.org.br/images/AAGB/comites/cbhsf5/Catalogo%20Projeto%20Valorizacao%20de%20Nascentes%20Urbanas.pdf
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escolas. A instalação das redes de esgoto, urbanização e ocupação irregular de outras áreas no 

bairro
9
, todas às margens dos referidos cursos d’água, transformaram suas águas em esgoto a 

céu aberto, além de secar a maioria das nascentes. O córrego Fazenda Velha encontra-se 

poluído em função, sobretudo, da disposição clandestina de esgoto doméstico, o que se 

verifica na figura 8 abaixo.  

Figura 8 - Trecho do Córrego Fazenda Velha 

 

                     Foto: arquivos pessoais 15/10/2017  

 

 

O local apresenta um dos piores índices de vulnerabilidade social, mas se destaca em 

função do protagonismo de lideranças locais no enfrentamento das mazelas que assolam a 

população. No ano de 2001, foi criada a Rede de Apoio ao Desenvolvimento do Bairro Jardim 

Felicidade – REDE, cujo propósito foi possibilitar o trabalho em rede, reunindo 

representantes das várias instituições do bairro. Desde então, a REDE, na perspectiva da 

intersetorialidade, vem desenvolvendo ações em diferentes áreas como saúde, meio ambiente 

e educação.  Mesmo antes da criação da Rede de Apoio ao Desenvolvimento do bairro Jardim 

Felicidade, os moradores já demonstravam grande potencial de articulação e mobilização na 

luta pela sobrevivência. Dessa forma, com o intuito de aproveitar este potencial e com o apoio 

de entidades internacionais, surgiu a proposta de uma atuação em rede, através da união de 

lideranças e dirigentes das instituições locais, em torno de interesses comuns que pudessem 

promover melhorias nas condições de vida da população.   

                                                           
9
 https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/NorteCompleto.pdf 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/cultura/NorteCompleto.pdf
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Desde sua criação, a REDE atua em várias frentes, contribuindo de sobremaneira para 

importantes conquistas dos moradores. A capacidade de articulação com o poder público 

tornou possível o atendimento de algumas reivindicações como, por exemplo, a regularização 

dos imóveis doados pela prefeitura de Belo Horizonte. Outra frente de atuação importante está 

voltada para a melhoria nas condições ambientais do bairro. Conforme ficará esclarecido mais 

adiante, as ações desenvolvidas pela REDE e demais lideranças locais, sobretudo aquelas 

voltadas para a melhoria das condições ambientais da microbacia do Córrego Fazenda Velha, 

além de revelar a capacidade de ação e decisão dos agentes locais, criou possibilidades para 

uma descentralização do poder decisório e assim, evitar políticas públicas verticais, de cima 

para baixo, sem que os afetados direta ou indiretamente por estas possam decidir.  

    

4.  PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 A proposta de mobilização para a Governança Ambiental e exercício da cidadania 

surgiu como uma oportunidade de potencializar o protagonismo de todos os envolvidos na 

revitalização da microbacia do Córrego Fazenda Velha. A partir das experiências de 

mobilização vivenciadas pelos moradores do bairro Jardim Felicidade, esta proposta pretende 

criar um ambiente de diálogo e reflexão sobre governança, cidadania, participação e políticas 

públicas. Em tal oportunidade, é importante oferecer condições para que moradores e 

lideranças comunitárias que protagonizam ações para melhorias na microbacia possam se 

apropriar e/ou ampliar seus conhecimentos básicos de ecologia, ecologia política, direito 

ambiental, saúde ambiental e saneamento básico.  

 

4.1 Justificativa  

 

Como já mencionado, a proposta de intervenção inserida neste trabalho emergiu das 

experiências de mobilização e atuação da população local, especificamente, aquelas voltadas 

para a revitalização ambiental de uma microbacia. Neste sentido, é importante destacar a 

atuação dos atores locais no contexto do projeto de revitalização das nascentes urbanas da 

cidade de Belo Horizonte idealizado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, 

o CBHVelhas bem como de outra experiência relacionada ao protagonismo dos moradores do 

bairro Jardim Felicidade que lutam pela recuperação de um curso d’água, o Córrego Fazenda 

Velha. 
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No ano de 2011, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas juntamente com 

os subcomitês Arrudas e Onça desenvolveu o projeto “Valorização das Nascentes Urbanas
10

 

cujo objetivo foi  

 

“Envolver e sensibilizar as comunidades das bacias hidrográficas dos Ribeirões 

Arrudas e Onça na proteção de nascentes, por meio do cadastro de proprietários e de 

áreas de nascentes dessas duas bacias, visando propor ações de conservação ou 

recuperação” (CBH VELHAS, 2011). 

 

Os trabalhos começaram com o levantamento de todas as nascentes inseridas nas sub-

bacias do Onça e Arrudas e ações de sensibilização e mobilização dos moradores próximos 

por meio de oficinas participativas. A figura 9 apresenta a área de atuação do projeto. 

Figura 9. Mapa da área de atuação do projeto. 

  
Fonte: agbpeixevivo.org.br       

 

 

                                                           
10

 Termo de referência disponível na página http://cbhvelhas.org.br/projetos-subcomites-arrudas-e-onca/  

http://cbhvelhas.org.br/projetos-subcomites-arrudas-e-onca/
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   Além do levantamento das nascentes, o projeto criou também um plano de ação com a 

definição de ações prioritárias a serem desenvolvidas em algumas nascentes selecionadas. 

Estas ações de revitalização foram implementadas na segunda fase do projeto, das quais se 

cita o monitoramento da qualidade da água, plantio, Educação Ambiental e obras como 

construção de redes de drenagem. Na fase 1 do projeto, foram cadastradas 345 nascentes das 

quais 60 foram selecionadas para a implementação do plano de ação. Dentre estas, destaca-se 

a nascente Felicidade, localizada na região norte da cidade de Belo Horizonte. 

A nascente da Felicidade, selecionada pelo projeto do CBH VELHAS, pertence à 

microbacia do córrego Fazenda Velha. No início do ano de 2017, a nascente foi contemplada 

com as ações do projeto “valorização das nascentes urbanas”, e nela foram realizadas 

intervenções como limpeza, plantio de mudas e grama, obras de contenção, construção de 

pequenos reservatórios e bica (figura 10). Houve intensa participação dos moradores do bairro 

e dos alunos da Escola Municipal Jardim Felicidade, localizada próximo à nascente
11

.  

 

 Figura 10 - Foto: Nascente da Felicidade revitalizada  

 

                                   Fonte: Arquivos pessoais. 14/04/2018. 

 

Em audiência pública realizada em maio de 2017, foi apresentado à população pela 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP – o empreendimento “Projeto 

Executivo de Saneamento Integrado da Bacia do Córrego Fazenda Velha”. O projeto 

                                                           
11

 http://www.manuelzao.ufmg.br/comunicacao/noticias/mais-uma-nascente-%C3%A9-revitalizada-e-
popula%C3%A7%C3%A3o-comemora 
 

http://www.manuelzao.ufmg.br/comunicacao/noticias/mais-uma-nascente-%C3%A9-revitalizada-e-popula%C3%A7%C3%A3o-comemora
http://www.manuelzao.ufmg.br/comunicacao/noticias/mais-uma-nascente-%C3%A9-revitalizada-e-popula%C3%A7%C3%A3o-comemora
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executivo foi concluído em 2017 com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 

do Governo Federal – PAC
12

. Dentre as ações previstas, estavam a implantação de duas vias 

nas margens do curso d’água, implantação de equipamentos urbanos e deslocamento de 

famílias residentes nas áreas de intervenção.  

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 2016/2019, a 

microbacia do Córrego Fazenda Velha integra o Programa de Recuperação Ambiental de Belo 

Horizonte – DRENURBS. O programa possui sua atuação voltada, sobretudo, para a 

preservação das condições naturais dos cursos d’água. Esta concepção confronta com a 

proposta apresentada pela SUDECAP para o Córrego Fazenda Velha (figura 11). 

 

Figura 11. Planta geral do empreendimento 

 

                  Fonte: Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP 

 

Houve intensa mobilização dos agentes locais. A Rede de Apoio ao Desenvolvimento 

do Bairro Jardim Felicidade – REDE, em parceria com a Universidade Federal de Minas 

Gerais e através da Faculdade de Arquitetura, promoveu amplo debate em que foi possível, a 

partir das demandas locais, construir uma contraproposta ao projeto apresentado pela 

prefeitura de Belo Horizonte.  

 

 

 

                                                           
12

 Informações na página 
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=668446&TipoConsulta
=1&UF=mg&CodMunicipio=4123&CodOrgao=56000&Pagina=2&Periodo= 
 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=668446&TipoConsulta=1&UF=mg&CodMunicipio=4123&CodOrgao=56000&Pagina=2&Periodo
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=668446&TipoConsulta=1&UF=mg&CodMunicipio=4123&CodOrgao=56000&Pagina=2&Periodo
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Figura 12. Folder de divulgação. 

 
                                                           Fonte: Divulgação via Whatsapp.  

 

A mobilização dos moradores e lideranças locais foi um exemplo de experiência bem 

sucedida de Governança Ambiental protagonizada por diversos agentes do bairro Jardim 

Felicidade.  

 

4.2 Objetivo 

 

 Esta proposta possui como objetivo geral construir um espaço de debate e reflexão 

para uma atuação política das lideranças comunitárias que protagonizam ações de melhorias 

ambientais na microbacia do córrego Fazenda Velha, inserida no bairro Jardim Felicidade, 

região norte da cidade de Belo Horizonte.   

 

4.3 Resultados e impactos esperados 

 

O que se pretende com as ações propostas é mobilizar e instrumentalizar, para a 

Governança Ambiental, 150 pessoas entre moradores e lideranças comunitárias. Com isso, 

espera-se uma atuação política de agentes sociais locais de forma que possam atuar pari passu 

na tomada de decisão e na defesa de direitos e dos interesses comuns.  
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4.4 Ações de intervenção 

 

De acordo com Moura e Barbosa (2010), “A elaboração do plano de ação que integra 

o plano de projeto, depende da definição clara e precisa da situação geradora do projeto, da 

justificativa, dos objetivos, dos resultados esperados e da abrangência do projeto” (MOURA e 

BARBOSA, 2010 p. 94). Para viabilizar a construção de um espaço de debate e reflexão sob o 

eixo temático da Governança Ambiental são propostas as seguintes ações, conforme descrição 

a seguir: 

 

4.4.1 Metas e metodologia 

 

Meta 1 - Mobilização e sensibilização dos participantes. Duração: 05 meses. 

Esta meta é fundamental para formalizar o início dos trabalhos. A finalidade é organizar a 

equipe técnica e convidar os agentes sociais para comporem um espaço de reflexão. Para 

tanto, esta ação se subdivide nas seguintes etapas e atividades: 

 

 Etapa 1 – Divulgação e apresentação do projeto.  

 

Atividade 1 - Elaboração de materiais de divulgação: panfletos explicativos, folders 

e cartazes a serem afixados nos espaços públicos locais. Elaboração de conteúdos 

digitais para divulgação.  

Atividade 2 – Confecção de materiais de divulgação  

 

 Etapa 2 – Recepção dos participantes. 

 

Atividade 1 - Realização de reuniões e oficinas para identificar as expectativas e 

percepções dos participantes acerca da temática Governança Ambiental.  

Atividade 2 – Realização de palestras, seminários e debates sobre os temas 

cidadania, participação social e políticas públicas na perspectiva da Governança 

Ambiental. 

 

Para realização das etapas será necessário pelo menos um profissional com 

conhecimento em artes gráficas e demais com experiência em mobilização social.  
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Meta 2 – Mobilização para a Governança Ambiental e exercício da cidadania. 

Duração: 12 meses. São necessárias duas etapas para o desenvolvimento desta meta. A 

primeira como preparação para realização de minicurso, etapa final da proposta de 

intervenção. 

 

Etapa 1 – Elaboração e organização de material didático. 

 

Atividade 1 – Definição de conteúdo programático 

Atividade 2 – Elaboração, organização e confecção de material didático.  

 

Etapa 2 - Realização do minicurso “Instrumentalização para a Governança 

Ambiental”.  

 

Atividade 1 – Definição de carga horária 

     Atividade 2 – Realização das aulas 

 

O minicurso como etapa final deverá ter duração máxima de 06 meses. Cabe a equipe 

técnica responsável pela execução da etapa a definição de carga horária e o conteúdo 

programático. O conteúdo, no entanto, deve possibilitar um debate sobre Governança 

Ambiental na perspectiva que perpassa esta proposta de intervenção.  

O fluxograma da figura 13 apresenta uma síntese dos procedimentos metodológicos 

propostos. A metodologia baseia-se na Estrutura de Desdobramento do Trabalho – EDT, 

definida por Moura e Barbosa (2010), como “metodologia estabelecida para o desdobramento 

do projeto em ações, atividades e tarefas” (MOURA e BARBOSA, 2010 p. 101). Ainda de 

acordo com os autores, 

 

“A EDT é uma estrutura hierárquica na qual o projeto é dividido em atividades cada 

vez menores e mais simples, até chegar no nível de tarefas executáveis que podem 

ser chamadas de pacotes de trabalho. O objetivo da EDT é “quebrar” ou desdobrar 

grandes atividades em atividades menores e mais simples de modo a obter a 

especificação de um conjunto de tarefas, necessárias para a execução do projeto” 

(MOURA e BARBOSA, 2010 p. 102).  
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Figura 13 - EDT com 4 níveis (projeto, metas, etapas e atividades) 

 

Fonte: formato adaptado (Moura e Barbosa, 2010 p.105). 

 

Embora seja uma EDT com quatro níveis, dada a complexidade das atividades 

elencadas na etapa 2 da meta 1, há a necessidade de desdobramento em um conjunto de 

tarefas. A realização de oficinas, por exemplo, envolve seleção de materiais, definição das 

atividades, organização do espaço, entre outras ações.  

 

4.5 Agentes envolvidos 

 

Como ressaltado ao longo deste trabalho, estão convidados para a construção de um 

espaço de reflexão e debate os agentes sociais (lideranças comunitárias, representantes das 

instituições locais, moradores) que protagonizam ações de melhoria nas condições ambientais 

da microbacia do Córrego Fazenda Velha. A proposta de mobilização para a Governança 

Ambiental surge a partir das experiências destas lideranças locais, portanto, está ancorada nas 

especificidades locais. 
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4.6 Recursos necessários 

 

4.6.1 Recursos Humanos 

 

Segundo Moura e Barbosa (2010), o planejamento e gestão são as duas dimensões 

básicas de um projeto.  Tais autores definem a gestão de um projeto como “ação, arte, técnica 

ou maneira de gerenciar, controlar ou conduzir o projeto” (MOURA e BARBOSA, 2010 p. 

40). Nesta perspectiva, a fim de que haja uma boa gestão, faz-se necessário possuir uma 

equipe bem definida, sendo que cada profissional tenha clareza de sua função e contribuição 

para o bom desenvolvimento do projeto. Além disso, ainda de acordo com os autores, a 

experiência e competência da equipe é que oferecem segurança e certo grau de certeza quanto 

aos resultados que se pretende alcançar com a execução do projeto (MOURA e BARBOSA, 

2010). Por conseguinte, para a execução das ações propostas, será necessária equipe técnica 

com qualificação específica em Governança Ambiental na perspectiva proposta neste 

trabalho, nas dimensões teórica e/ou prática.  

Para a realização da etapa 1 da meta 1, será necessário profissional com conhecimento 

em artes gráficas para a elaboração dos materiais de divulgação. Para a etapa 2 da meta 1, 

profissionais com formação em Pedagogia/Sociologia/Psicologia ou Ciências 

Socioambientais para as ações de sensibilização e mobilização, além de um profissional com 

formação de nível superior em Ciências Biológicas ou Gestão Ambiental para apoio nas 

atividades de mobilização. Já para as etapas 1 e 2 da meta 2, profissionais das áreas de 

Ciências Humanas e Biológicas com experiência na docência. Para coordenar as atividades 

das metas 1 e 2 será necessário profissional com experiência de no mínimo 15 anos na 

coordenação de projetos socioambientais.  

 

4.6.2 Recursos Físicos 

 

Além de equipe técnica, são necessárias instalações e tecnologias adequadas, bem 

como espaços apropriados como salas de multimídia e auditórios para o desenvolvimento das 

atividades. Haveria gastos também com materiais gráficos para a elaboração dos recursos 

pedagógicos. O quadro 7 apresenta, de forma esquemática, os itens, fornecedores e 

quantidades necessárias.  
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Quadro 7- Recursos físicos 

Projeto: Mobilização para a governança ambiental e exercício da cidadania 

 (Materiais, infraestrutura e fornecedores) 

Itens 

 

Fornecedores Quantidade Quando será necessário 

 

Materiais Gráficos 

para divulgação: 

papel couchê 120g, 

tamanho 21x29; papel 

couchê 150g, 

tamanho 44x62; 

baners em lona 430g 

60x90cm. 

Materiais 

Pedagógicos: folhas 

de papel 

ecológico/reciclado 

tamanho A4, kits 

(blocos, canetas, 

borrachas, lápis), 

bobina de papel semi 

craft, cartolinas. 

Contratação de 

empresa 

especializada na 

prestação de 

serviços gráficos 

A ser definida pela 

equipe técnica 

Para realização das 

metas 1 e 2 da EDT. 

Infraestrutura: 

Salas de multimídia, 

auditórios equipados 

(cadeiras 

universitárias, som, 

mesa de som, 

microfone, rede wi-fi, 

computador, TV 55 

polegadas de Led, 

equipamentos de 

projeção, 

Locação de salas e 

auditórios.  

01 auditório com 

capacidade para 150 

pessoas e 03 salas. 

Para realização da 

etapa 2 da meta 1 e 02 

da meta 2 da EDT. 
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climatizador com ar 

condicionado, 

banheiros feminino e 

masculino).  

Fonte: Formato adaptado: (Moura e Barbora, 2010 p. 117) 

 

4.7 Orçamento 

 

 O valor global estimado para o projeto é de R$280.000,00 abrangendo custos com 

materiais de divulgação, de apoio às atividades de mobilização e pagamento dos profissionais. 

Também estão incluídos custos referentes a aluguéis de espaços para realização das 

atividades. O valor estimado baseia-se na comparação com os custos para a execução do 

projeto “Educação e mobilização social na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas”, 

desenvolvidas pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas. O valor para o 

desenvolvimento das ações foi orçado em R$ 1.252.410,16 (um milhão duzentos e cinquenta 

e dois mil quatrocentos e dez reais e dezesseis centavos) 
13

.  

 

4.8 Viabilidade 

 

Em cumprimento a Lei Estadual nº 13.199/1999, o Plano Diretor de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, elaborado em 2004 e revisado em 2015, estabeleceu 

as diretrizes e critérios para a implantação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, dentre eles, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água 

foi implantada na bacia a partir de 2010. De acordo com o relatório de demonstração 

financeira elaborado pela Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo
14

, de janeiro a dezembro 

de 2017 foram recebidos R$ 3.225.095,34 de recursos oriundos da cobrança. Deste montante, 

92,5% foram investidos em projetos na bacia, sendo que a maior parte dos investimentos foi 

com projetos de Educação e Mobilização Social.  

 

                                                           
13

 Mais informações e termo de referência disponível em  http://cbhvelhas.org.br/mobilizacao/ 

 
14

 Disponível em http://cbhvelhas.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Relat%C3%B3rio-gerencial-das-
demonstra%C3%A7%C3%B5es-financeiras-de-01-01-at%C3%A9-31.12.201...-1.pdf 
 

http://cbhvelhas.org.br/mobilizacao/
http://cbhvelhas.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Relat%C3%B3rio-gerencial-das-demonstra%C3%A7%C3%B5es-financeiras-de-01-01-at%C3%A9-31.12.201...-1.pdf
http://cbhvelhas.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Relat%C3%B3rio-gerencial-das-demonstra%C3%A7%C3%B5es-financeiras-de-01-01-at%C3%A9-31.12.201...-1.pdf
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O projeto está inserido na área de abrangência do Comitê de Bacias Hidrográficas do 

Rio das Velhas – CBH/Velhas, os recursos da cobrança pelo uso da água são importantes 

fontes de financiamento, uma vez que as ações propostas encontram-se em conformidade com 

as prioridades de investimentos na Bacia. 

Em relação à viabilidade econômica, o projeto é de pequeno porte, de média 

complexidade e baixo custo, em comparação com outros projetos de mesma natureza 

desenvolvidos na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. 

 

4.9 Riscos e dificuldades 

 

Segundo Moura e Barbosa (2006), existem três dimensões que permitem caracterizar 

os diferentes tipos de projetos: tamanho, complexidade e incerteza. Quanto à complexidade, 

os autores afirmam o seguinte 

 

“A complexidade de um projeto está relacionada basicamente com: a quantidade de 

variáveis envolvidas na concepção e organização do projeto e a quantidade de inter-

relações entre elas; a dificuldade de compreensão dos conceitos e definições 

envolvidas; e a complexidade do modelo de gestão requerida” (MOURA e 

BARBOSA 2006, p. 33). 

 

Ainda de acordo com os autores, todo projeto possui certo grau de risco e incertezas, pois: 

 

“A incerteza é uma característica inerente aos projetos. Todo o projeto, por ser uma 

atividade inovadora, apresenta um determinado grau de incerteza ou risco quanto ao 

alcance dos objetivos e resultados previstos. A incerteza ou risco de um projeto 

relaciona-se a fatores de comprometimento externo e a deficiências ou inadequações 

do plano de ação ou do processo de sua execução” (MOURA e BARBOSA 2006, p. 

33) 

 

Pode-se dizer que o projeto proposto, embora de pequeno porte, possui média 

complexidade e um risco a se considerar, já que falhas no decorrer das etapas poderiam 

resultar na desmobilização dos participantes e, portanto, na inviabilidade do projeto. Além 

disso, os impactos das ações são a longo prazo e para mensurá-los torna-se necessário 

desenvolver uma metodologia com a criação de indicadores que possam avaliar, por exemplo, 

a atuação dos participantes nos processos decisórios.  

A liberação de recursos financeiros é um risco importante. Os atrasos no repasse de 

recursos públicos são comuns em função de entraves burocráticos, dificultando ou até mesmo 

inviabilizando a conclusão das etapas no tempo previsto, daí a necessidade de aditamentos 

nos contratos. Como a proposta é de mobilização e instrumentalização, isso representa um 
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grande risco, pois pode acarretar desinteresse nos participantes, aumentando a possibilidade 

de desistência.   

 

4.10 Cronograma 

 

O cronograma proposto para o desenvolvimento do projeto baseia-se no nível de 

complexidade de cada etapa. Optou-se por apresentar o período em quantidade de meses 

necessários para realização das etapas e conclusão das metas (quadro 8). A estimativa de 

tempo teve como referência projetos similares desenvolvidos na área de abrangência do 

Comitê de Bacias hidrográficas do Rio das Velhas. 

 

Quadro 8 - Cronograma de execução 

 

Metas 
Etapas 

Prazos de execução (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Recepção dos 

participantes 

            

M
et

a 
2

 –
 M

o
b

il
iz

aç
ão

 p
ar

a 
a 

g
o

v
er

n
an

ça
 a

m
b

ie
n

ta
l 

e 

ex
er

cí
ci

o
 d

a 
ci

d
ad

an
ia

 

ETAPA 1 - 

Elaboração e 

organização de 

material 

didático 

            

ETAPA 2 - 

Realização do 

minicurso 

“Instrumentaliz

ação para a 

Governança 

Ambiental”. 

            

 

Fonte: (MOURA e BARBOSA, 2010 p.120). Formato adaptado. 

 

4.11 Gestão, acompanhamento e avaliação. 

 

 Segundo Moura e Barbosa (2010), projetos de pequeno porte e baixa complexidade, 

desde que tenham objetivos e resultados bem definidos, não são difíceis de monitorar e 

avaliar, ao passo que projetos grandes e complexos demandam o desenvolvimento de 

metodologias para o monitoramento e avaliação. Ainda de acordo com os autores, o controle é 

uma das ações mais importantes na gestão dos projetos, entendido como: 
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“... ação de gerenciar ou administrar atividades, processos, tarefas, procedimentos 

etc., na execução de projetos, tendo em vista alcançar seus objetivos e resultados. 

Neste sentido, controle não significa uma ação ou atitude de mera fiscalização 

autoritária ou impositiva. Assim, o controle consiste na ação continuada de 

comparar o desempenho real do projeto com o desempenho planejado, aplicando-se 

medidas de correção adequadas” (MOURA e BARBOSA, 2010 p. 192). 

 

Na perspectiva dos autores, os relatórios são ferramentas fundamentais de gestão e 

controle, distinguindo dois tipos: relatórios de atividade e relatórios de progresso. O relatório 

de atividades ocorre durante a execução do projeto, após a conclusão de cada atividade, já o 

relatório de progresso ocorre ao final de cada grupo de atividades (MOURA e BARBOSA, 

2010).  
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5. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1 Introdução 

 

 No ano de 1998, por meio do Decreto Estadual nº.39.692, foi criado o Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, composto de forma paritária por 56 membros, entre 

representantes dos poderes públicos estaduais e municipais, usuários de água e Sociedade 

Civil Organizada. No ano de 2004, através da deliberação normativa 02/2004, foram 

instituídos os subcomitês e tal como os Comitês de Bacia Hidrográfica, estes também são 

compostos por representantes do poder público, usuários e Sociedade Civil.  

 No ano de 2012, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas deu início ao 

projeto “Valorização das Nascentes Urbanas”. A finalidade foi propor ações de conservação 

ou recuperação de nascentes urbanas. Tais ações contaram com o protagonismo de integrantes 

dos subcomitês e população local, cujas ações garantiram a proteção de algumas nascentes 

inseridas nas sub-bacias dos ribeirões Arrudas e Onça. Uma das nascentes beneficiadas pelo 

projeto foi a nascente da Felicidade, localizada no bairro Jardim Felicidade, região norte de 

Belo Horizonte. O bairro encontra-se inserido na microbacia do Córrego Fazenda Velha 

tributário do Ribeirão Izidoro, pertencente a sub-bacia do Ribeirão do Onça. A proteção da 

nascente não seria possível sem a participação e o comprometimento da população local.  

 É neste sentido que a proposta inserida neste trabalho pretende atuar, ou seja, 

potencializando a ação e a atuação a nível local, de forma que a população possa decidir sobre 

aquilo que considera importante e atuar com vistas à solução dos problemas que lhes afeta, 

sobretudo no que tange a questões como saúde ambiental.  

 

5.2 Objeto 

 

Este termo de referência possui como objeto a contratação de consultoria para as ações 

de mobilização social, bem como elaboração e confecção de materiais gráficos. 

 

5.3  Justificativa 

 

A execução do projeto exige contratação de consultoria com equipe técnica 

especializada para a realização das atividades. O desenvolvimento da proposta de mobilização 

para a Governança Ambiental e exercício da cidadania depende de uma equipe específica 
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formada por profissionais com conhecimento teórico e/ou prático em temáticas relacionadas à 

Governança Ambiental ou justiça ambiental. Para execução da etapa 2 da meta 2 é preciso 

que os profissionais tenham além do conhecimento exigido, experiência na docência.  

 

5.4 Descrição do objeto  

 

 O presente termo de referência possui como objeto a contratação de consultoria para 

as ações de mobilização social e elaboração e confecção de materiais gráficos no âmbito da 

proposta de mobilização para a governança ambiental e exercício da cidadania, cujo escopo 

abrange mobilização, sensibilização e instrumentalização para a Governança Ambiental. O 

desenvolvimento das ações propostas, quais sejam: sensibilizar, mobilizar e instrumentalizar 

para a governança ambiental, necessita de equipe técnica com qualificação específica em 

Governança Ambiental nas dimensões teórica e prática. Todos os profissionais deverão 

possuir experiência teórica e/ou prática em Governança Ambiental.  

 

5.4.1 Critérios de julgamento 

 

Para avaliação da Equipe Técnica deverão ser observados os seguintes quesitos: 

 

a) Experiência específica relacionada ao objeto deste termo de referência; 

b) Qualificação dos profissionais; 

c) Conhecimento específico na área de Governança Ambiental ou Justiça 

Ambiental. 

 

Critérios para avaliação e seleção de equipe técnica: 

 

a) 01 Coordenador com as seguintes qualificações: profissional de nível superior, 

com no mínimo 15 anos de experiência comprovada na coordenação de 

projetos socioambientais. 

b)  01 mobilizador/educador de nível superior, com experiência de no mínimo 15 

anos em realização de oficinas e eventos de mobilização social; 

c) 01 profissional com formação na área ambiental de nível superior para apoio 

nas atividades de mobilização social; 
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d) 02 profissionais das áreas de Ciências Humanas e Biológicas com formação 

complementar (mestrado ou doutorado) em temas relacionados à Governança 

Ambiental ou justiça ambiental; 

 

 Para o alcance das metas do projeto são necessários profissionais com as qualificações 

conforme quadro 9 a seguir: 

 

Quadro 9 – Recursos Humanos 

Projeto: mobilização para a governança ambiental e exercício da cidadania 

Recursos Humanos – Habilidades e qualificação requerida 

METAS HABILIDADES QUALIFICAÇÃO 

META – Mobilização e 

sensibilização dos atores 

locais 

01 mobilizador/educador de 

nível superior, com 

experiência de no mínimo 

15 anos em realização de 

oficinas e eventos de 

mobilização social. 

01 profissional com 

conhecimento em artes 

gráficas 

01 profissional com 

formação na área ambiental 

para apoio nas atividades de 

mobilização social 

Graduação em 

Pedagogia/Sociologia/Psicologia/ 

ou Ciências Socioambientais. 

 

Para apoio nas atividades de 

mobilização social: graduação 

em Ciências Biológicas ou 

Gestão Ambiental.  

 

Formação de nível médio ou 

superior com conhecimento em 

artes gráficas.    

META – Mobilização para 

a Governança Ambiental e 

exercício da cidadania 

02 profissionais de nível 

superior com formação 

complementar em temáticas 

relacionadas à Governança 

Ambiental ou justiça 

ambiental e com experiência 

na docência. 

 

Graduação nas áreas de Ciências 

Sociais e Biológicas com pós-

graduação (Mestrado ou 

Doutorado).  

Fonte: Moura e Barbosa, 2010. Formato adaptado. 
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5.5 Fundamentação Legal 

 

 O presente termo está regido pelas legislações: Lei Federal 8.666/1993, que institui 

normas para as licitações e contratos da Administração Pública, Lei Estadual 14.182/2002 que 

dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.  

 

5.6 Estimativa de custos 

 

 O valor estimado para o projeto é de R$ 280.000,00 envolvendo gastos com aluguel de 

salas e auditórios, materiais de consumo, serviços gráficos e remuneração de profissionais. O 

cálculo da hora/atividade para cada profissional da equipe técnica deve se basear na 

qualificação técnica (formação, experiência e produção acadêmica) e na complexidade dos 

serviços. O quadro 10 abaixo, disponibilizado pelo Ministério da Educação
15

 apresenta 

valores de referência para análise de projetos realizados pela instituição. As faixas de 

remuneração 1, 2 e 3 referem-se a qualificação profissional, ou seja, profissional com 

graduação, profissional com pós-graduação Lato Sensu (Especialização) e experiência; 

profissional com pós-graduação Strictu Sensu (Mestrado/Doutorado) e experiência, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=4876&Itemid 

 

http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=4876&Itemid
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Quadro 10 - Remuneração hora/atividade 

Ativida

de 
Perfis 

Faixa de remuneração 

máxima hora/atividade 

presencial  

(quando pessoa física) 

Míni

mo 

Horas

/mês 

Valor 

Máximo 

Mês 

(até) 

Valor 

total ano 

(até) 

1 2 3 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
F

in
a

lí
st

ic
a

 

Coordenador  65,00 70,00 75,00 20h 1.500,00 18.000,00 

Formador 45,00 50,00 55,00 20h 1.100,00 13.200,00 

Tutor 30,00 38,25 38,25 20h 765,00 9.180,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

M
ei

o
  

 

Técnico 6,40 
80h 512,00 6.144,00 

160h 1.024,00 12.288,00 

Administrativo  6,40 

80h 512,00 6.144,00 

160h 1.024,00 12.288,00 

Fonte: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Formato adaptado. 

 

5.7 Prazo, local e condições de entrega.  

 

 Seria necessário prazo mínimo de 12 meses para execução das ações propostas a 

serem implementadas na área de abrangência da Microbacia do Córrego Fazenda Velha, 

inserida no bairro Jardim Felicidade, município de Belo Horizonte. Durante os primeiros seis 

meses, a equipe técnica contratada deve desenvolver as atividades de sensibilização e 

mobilização a fim de definir os participantes do curso de instrumentalização para a 

Governança Ambiental. As atividades de sensibilização e mobilização deverão prever a 

realização de oficinas, palestras e seminários, todos sob o eixo temático da Governança 

Ambiental. Para o curso “Instrumentalização para a Governança” é de responsabilidade da 

equipe técnica elaborar ementa, materiais pedagógicos e o conteúdo programático (disciplinas 
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e as respectivas cargas horárias), bem como ministrar as aulas necessárias. O curso deve ter 

duração máxima de seis meses.  

 O início das atividades deve ocorrer após a entrega, pela contratada, do Plano de 

Trabalho Consolidado que será avaliado e aprovado por equipe designada pela contratante 

para este fim. O plano de trabalho deverá conter o detalhamento das ações propostas com 

definição, quantidades e o tempo necessário para a entrega de cada produto de acordo com o 

cronograma de execução proposto. O Plano de Trabalho deverá prever a realização de pelo 

menos 01 seminário, 01 palestra, 01 oficina e o minicurso com carga horária e conteúdo 

programático definidos. Também deverá prever a elaboração e confecção de materiais 

gráficos para divulgação (folders e cartazes) e materiais pedagógicos para subsidiar as ações 

de mobilização e instrumentalização para a Governança Ambiental. 

 

5.8 Obrigação das partes: 

 

a) Da contratada 

 

- executar os serviços conforme descritos neste Termo de Referência; 

- entregar os produtos nos prazos estipulados; 

- responsabilizar-se pela qualidade na prestação dos serviços; 

- demonstrar que possui a qualificação exigida neste Termo de Referência; 

- responsabilizar-se pela prestação de contas; 

- apresentar relatório comprovado das atividades desenvolvidas ao final de cada etapa. 

 

b)  Do Contratante 

 

- realizar o acompanhamento e fiscalização das atividades; 

- depositar os recursos nas condições especificadas no contrato em conta bancária em             

nome da contratada. 

 

5.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

 O acompanhamento e fiscalização das atividades descritas neste Termo de Referência 

são de responsabilidade da contratante, incumbida de designar profissional responsável pelo 

acompanhamento em todas as fases do projeto. O acompanhamento deverá ocorrer através de 
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reuniões mensais e elaboração, por parte da contratada, de relatórios comprovados das 

atividades desenvolvidas que serão avaliados e aprovados pelo gestor do contrato. 

 

5.10 Do pagamento 

 

 O pagamento deve se dar em (x) parcelas de acordo com o cronograma físico-

financeiro estabelecido no contrato, estando inclusos os impostos devidos e demais gastos de 

acordo com as obrigações legais.  

 

5.11 Do contrato 

 

 O contrato será elaborado pela instituição financiadora, no qual serão apresentadas as 

condições de financiamento, prazos e obrigações contratuais. 

 

5.12 Da subcontratação 

 

  Deve-se admitir a subcontratação, uma vez que para o desenvolvimento das ações 

mencionadas, seria necessário contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

gráficos. A subcontratação justifica-se na medida em que se trata da execução de parte dos 

serviços e não possui relação com as atividades finalísticas. 

 

5.13 Das sanções: 

 

a)  Em conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93 e as alterações que lhe foram 

introduzidas, o atraso injustificado na execução do objeto, sujeitará ao Prestador do 

Serviço, a multa de mora, conforme previsto no contrato.  

 

b)  A multa a que alude o item anterior, não impede que a Contratante rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas na mencionada lei.  

 

c)  Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e as alterações que lhe foram introduzidas, 

pela inexecução total ou parcial do objeto da seleção a Contratante poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao Prestador do Serviço as seguintes sanções: 
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- Advertência que será aplicada sempre por escrito; 

- Multa conforme previsto no contrato;  

- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no     

prazo não superior a 05 (cinco) anos.  

 

5.14 Informações complementares 

 

 Ao término das atividades, a contratante fica obrigada a emitir certificados de 

prestação de serviços e de capacitação. Os materiais pedagógicos produzidos serão 

disponibilizados aos participantes. 

 A contratada deverá garantir as condições adequadas à execução das atividades e zelar 

pelas condições adequadas de higiene e segurança dos participantes e profissionais. 

A participação no processo implica aceitação tácita de todas as condições apresentadas 

neste Termo de Referência. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme ficou demonstrado ao longo do presente trabalho, as experiências locais de 

participação comunitária apontam para outra perspectiva de Governança Ambiental como 

forma de exercício do poder a nível local e desvinculado das amarras institucionais. Conforme 

apontou Dagnino (2004) e Milani (2008), o processo de institucionalização da participação 

com a criação de instâncias participativas e a inclusão da Sociedade Civil Organizada nos 

processos decisórios, embora tenha sido resultado de lutas sociais não representou, de fato, 

uma conquista pela participação democrática. Isto se reflete na elaboração de políticas 

públicas quase sempre verticalizadas, sem a participação efetiva da população direta ou 

indiretamente afetada por elas. 

 O diagnóstico socioambiental da cidade de Belo Horizonte aponta para avanços nas 

políticas públicas de acesso ao saneamento básico, mas a qualidade ruim das águas das Bacias 

Hidrográficas inseridas no município revela o caráter fragmentário e ineficiente de tais 

políticas, sobretudo no que se refere a qualidade ambiental das Bacias Hidrográficas. O Plano 

Municipal de Saneamento Básico PMSB 2016/2019 evidenciou o aspecto até mesmo 

contraditório das políticas de saneamento. Evidenciou também a ausência de participação da 

população local, a exemplo do projeto de saneamento para a microbacia do Córrego Fazenda 

Velha. 

Diferente da perspectiva que norteia a elaboração de políticas públicas verticalizadas, 

nas quais a participação social aparece como mera formalidade, a proposta de intervenção 

inserida neste trabalho destaca o protagonismo de lideranças comunitárias e o seu potencial 

para novas experiências de participação democrática e de exercício da cidadania. A 

participação nas atividades da Rede de Apoio ao Desenvolvimento do bairro Jardim 

Felicidade - REDE - foi fundamental para compreender a atuação dos agentes locais e buscar 

formas de potencializá-la, resultando em uma atuação política. É neste sentido que a proposta 

se insere, ao propor ações na perspectiva da Governança Ambiental como forma de exercício 

do poder.  
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