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“A Educação Ambiental é hoje a palavra
chave para resolver os problemas
ambientais, pois muitas ações negativas
causadoras de danos ao meio ambiente
advêm da falta de conscientização. A
Educação Ambiental tem como foco
principal mostrar a melhor maneira para
um viver sustentável, e interagir com o
meio ambiente sem danificá-lo é
essencial”
Roger Campos
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RESUMO
O presente trabalho foi elaborado com base na atual necessidade e realidade
inerentes aos recursos hídricos que se encontram o município de Fortaleza – CE,
mais precisamente no bairro Conjunto Presidente Tancredo Neves, onde problemas
hídricos estão acontecendo diariamente, atingindo as atividades econômicas, sociais
e ambientais do bairro. Por causa dessa situação, as doenças causadas pela
poluição do Rio Cocó (e do Córrego lá existente) vêm atingindo boa parte dos
habitantes dessa área. Esse problema, muito provavelmente ocasionado por uma
educação deficiente, requer um planejamento voltado para a educação ambiental
nas escolas, centros sociais, instituições comerciais e, principalmente, nas
residências da área pesquisada. Portanto, o objetivo desta pesquisa/intervenção é,
sobretudo, estabelecer um elo de contato educativo com as escolas e entidades de
classes do bairro em estudo, visando a propalar alguns princípios e atitudes para a
correta utilização e conservação dos recursos hídricos. Este trabalho também
intenciona sugerir alternativas na área educacional sobre o respeito à natureza e aos
recursos hídricos. Neste sentido, apresentam-se alternativas e possíveis soluções
com vistas a reduzir o desperdício de água nos imóveis residenciais e comerciais;
objetiva-se, também, a conservação dos corpos d’água, explanando o problema
hídrico existente no bairro, sua causa e a importância da participação dos habitantes
neste projeto de intervenção. Observou-se que a atual situação hídrica do bairro
necessita de projetos voltados à educação ambiental, com o fito de diminuir a
poluição dos corpos d’água existentes e evitar a proliferação de doenças. Sugere-se,
para esse fim, a confecção de cartilhas educativas para distribuição nas escolas e
centros sociais, ilustradas e com linguagem facilitada para uma melhor compreensão
por parte dos moradores. Acredita-se, ainda, que palestras e campanhas,
associadas às cartilhas, poderão ajudar a diminuir as agressões aos corpos d’água
existentes no bairro, com consequente melhoria da saúde e qualidade de vida dos
moradores.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Escassez de água. Recursos Hídricos e
Participação. Poder Público.
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ABSTRACT
The present work was elaborated based on the current necessity and reality inherent
to the water resources that are located in the municipality of Fortaleza - CE, more
precisely in the joint district Presidente Tancredo Neves, where water problems are
happening daily, reaching the economic, social and environmental activities of the
neighborhood. Because of this situation, the diseases caused by the pollution of the
Cocó River (and of the existing Creek) have affected most of the inhabitants of this
area. This problem, most likely caused by poor education, requires planning for
environmental education in schools, social centers, commercial institutions and,
especially, in the residences of the researched area. Therefore, the objective of this
research / intervention is, above all, to establish a link of educational contact with the
schools and class entities of the neighborhood under study, aiming at spreading
some principles and attitudes for the correct use and conservation of water
resources. This work also intends to suggest alternatives in the educational area
regarding respect to nature and water resources. In this sense, alternatives and
possible solutions are presented to reduce the waste of water in residential and
commercial properties; the conservation of water bodies, explaining the water
problem in the neighborhood, its cause and the importance of the participation of the
inhabitants in this intervention project. It was observed that the current water situation
of the neighborhood needs projects aimed at environmental education, in order to
reduce the pollution of existing water bodies and prevent the proliferation of
diseases. To this end, it is suggested that educational guides be developed for
distribution in schools and social centers, illustrated and with language facilitated for
a better understanding on the part of the residents. It is also believed that lectures
and campaigns, associated with the booklets, can help to reduce the aggressions to
the bodies of water existing in the neighborhood, with consequent improvement of
the health and quality of life of the residents.
Keywords: Environmental education. Water shortage. Water Resources and
Participation. Public Power.

7

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ............................................................................................

9

2

PROBLEMA ................................................................................................ 11

3

JUSTIFICATIVA ..........................................................................................

12

4

OBJETIVOS ...............................................................................................

13

4.1

Objetivo Geral ...........................................................................................

13

4.2

Objetivos Específicos ............................................................................... 13

5

METODOLOGIA .........................................................................................

14

6

REFERENCIAL TEÓRICO .........................................................................

15

6.1

Política Nacional de Educação Ambiental ..............................................

15

6.2

Reservatórios que abastecem a grande Fortaleza e a Região
Metropolitana – RM ...................................................................................

16

6.3

Legislação Pertinente aos Recursos Hídricos de Fortaleza – CE ........

18

6.4

Total de água no mundo ...........................................................................

20

7

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO .......................................................

22

8

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ..............................................................

23

8.1

Identificação do problema ......................................................................

23

8.2

Justificativa ...............................................................................................

23

8.3

Objetivos ...................................................................................................

24

8.3.1 Geral ...........................................................................................................

24

8.3.2 Específicos .................................................................................................

24

8.4

Resultados e impactos esperados .........................................................

24

8.5

Ações da intervenção ..............................................................................

25

8.6

Atores envolvidos ...................................................................................

25

8.7

Recursos necessários .............................................................................

26

8.8

Orçamentos ..............................................................................................

26

8.9

Viabilidades ..............................................................................................

26

8.10

Riscos e dificuldades ..............................................................................

27

8.11

Cronograma ..............................................................................................

28

8.12

Gestão, acompanhamento e avaliação ..................................................

28

9

TERMO DE REFERÊNCIA ........................................................................

29

9.1

Identificação da contratante ...................................................................

29

10

CONCLUSÃO ............................................................................................

33

8

REFERÊNCIAS .........................................................................................

34

ANEXOS ....................................................................................................

36

9

1 INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental no Brasil, desde que foi criada a Política Nacional
de Educação Ambiental – Lei nº 9.795/1999, vem sendo oportuna e merecedora de
destaque nas escolas, empresas e municípios de todo o país. A capital cearense,
Fortaleza, não é diferente dos demais municípios. Nela, também se pode observar a
necessidade de políticas públicas sérias quanto a essa questão, amplamente
discutida nas universidades e pelos movimentos sociais, e propalada pela Imprensa
local.
A Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88) afirma que é dever do
poder público promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino bem
como a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Apesar
disso, ainda se pode observar que ações antrópicas nocivas ao meio ambiente
continuam acontecendo em todos os lugares do mundo.
A Política Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795/1999, proclama
que “a construção e uso da educação ambiental são passos para a implantação de
um município sustentável com vistas à preservação do Meio Ambiente”. Nesse
sentido, torna-se cada vez mais urgente a implantação de ações voltadas à
educação ambiental e preservação dos recursos hídricos.
Com a implementação de palestras educativas e a confecção de cartilhas,
a serem distribuídas, lidas e discutidas, conseguir-se-á propagar, no cenário das
escolas, das comunidades e centros sociais informações sobre educação ambiental,
a correta utilização e preservação dos recursos hídricos em atividades cotidianas
das residências e comunidades em geral, atingindo adultos, jovens e crianças, que –
espera-se – transformar-se-ão em multiplicadores dessas práticas.
Valendo-se das palestras, agregadas às cartilhas educativas a serem
confeccionadas, e seguindo em frente com os objetivos relacionados, os novos
conhecimentos e as práticas sustentáveis apresentadas e adquiridas a partir da
intervenção do projeto, surgirá uma nova fonte de Educação Ambiental Municipal
para professores, estudantes, usuários e sociedade em geral, tendo em vista que
seus conteúdos e informações elaboradas terão que, necessariamente, ser de fácil
compreensão pelo público-alvo, recheadas de formas, modelos e práticas sobre
como preservar os recursos hídricos.
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Vale salientar, que todos os aspectos citados, serão importantes nas
ações educativas e práticas de engajamento do Poder Público, na divulgação pela
Imprensa, na atuação dos professores, alunos e demais comunitários, produzindo
resultados positivos a partir de sua disseminação na rede pública municipal de
ensino, integrado com a sociedade com o objetivo de servir de base e espelho para
outros municípios cearenses, comunidades e áreas de interesses.
Portanto, é cada vez mais necessária uma maior conscientização dos
gestores públicos, assim como maiores investimentos em Educação Ambiental,
essencial e necessária nas escolas, ambientes de trabalhos centros sociais e
moradias, principalmente quanto à questão hídrica, motivo de maior preocupação no
mundo atual.
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2 PROBLEMA
A crise hídrica é o maior desafio a ser enfrentado neste século pelos
gestores e tomadores de decisões em todo o mundo. Segundo estimativas da
UNESCO, se continuarmos com o ritmo atual de crescimento demográfico e não
estabelecermos um consumo sustentável da água, já em 2025, o consumo humano
poderá chegar a 90%, e restará apenas 10% para os outros seres vivos do planeta.
Segundo IBGE (2015), de 2005 a 2015, Fortaleza teve um aumento na
densidade demográfica de quase 50% e, consequentemente, necessita novas
estratégias para atender à demanda por água, que também é crescente. Vale
também levar em conta os seis anos de seca consecutiva que atinge o Estado do
Ceará.
Neste sentido, é preciso, de alguma forma, incentivar e ensinar as
pessoas sobre a necessidade do engajamento na preservação do meio ambiente,
principalmente na maneira de reutilização da água, conforme dados da Organização
das Nações Unidas – ONU.
Durante o estudo em foco, no bairro Conjunto Presidente Tancredo
Neves, no município de Fortaleza – CE, observou-se extremo descaso, além da falta
gritante de informações com relação aos perigos trazidos aos moradores do bairro
pela poluição em grande escala do Rio Cocó, bem como do Córrego oriundo da
Lagoa da Vila Cazumba, da Lagoa da Zeza e da Lagoa do Cabo Velho, ali
existentes. Resíduos sólidos, animais mortos e dejetos de esgotos são lançados nos
corpos d’água e, no caso específico do córrego, são carreados para o leito do Rio
Cocó, causando a proliferação de bactérias transmissoras de doenças variadas e,
também, destruindo a vida do Manguezal do rio, localizado poucos quilômetros à
frente.
A pesca como fonte de alimentação das famílias e o banho como forma
de diversão das crianças convivem com um perigo inevitável causador de sérios
danos à saúde.
Pode-se, então, concluir como ação imprescindível que a população
receba algum incentivo educacional que venha a contribuir para a melhoria de seus
hábitos para lidar com os recursos hídricos e, assim, vir a desfrutar de uma melhor
qualidade de vida e saúde.
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3 JUSTIFICATIVA
Nos últimos anos, tem chovido muito abaixo da média no Estado do
Ceará, e os principais reservatórios chegaram a um nível bastante crítico de
armazenamento, deixando Fortaleza com o abastecimento de água comprometido,
segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE, 2015).
A necessidade de um planejamento voltado para a educação ambiental
nas escolas e centros sociais é o caminho mais significativo para o alcance de uma
melhoria na qualidade de vida e preservação dos recursos hídricos pelos moradores
da cidade e região metropolitana.
Este projeto propõe uma intervenção no bairro Conjunto Presidente
Tancredo Neves, no município de Fortaleza – CE, com a elaboração e proferição de
palestras, bem como a confecção de cartilhas educativas, de fácil conteúdo e
vocabulário, a serem inseridas na educação municipal. As palestras e a cartilha
deverão facilitar aos moradores da área em estudo ensinamentos ambientalmente
corretos quanto à preservação dos corpos d’água. É, também, a finalidade deste
projeto, tornar os moradores do bairro verdadeiros multiplicadores das ações no
bairro-alvo da proposta ora apresentada.
A intervenção pretendida no bairro, fundamental no processo de cuidado e
preservação do meio ambiente e, principalmente, dos corpos d’água ali existentes,
justifica-se pela imprescindibilidade de investimento em educação ambiental para
ensinar à população local como lidar com a água de forma adequada. Somente
assim se tornará possível às gerações futuras fazerem uso dessa água.
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4 OBJETIVOS
4.1 Objetivo Geral
Contribuir com a educação ambiental da região em questão junto às
escolas municipais, comunidades e centros sociais, através da disseminação de
informações para a compreensão do verdadeiro papel ambiental do cidadão em
relação a seus hábitos, visando à correta utilização dos recursos hídricos para as
gerações presentes e futuras do bairro Tancredo Neves, no município de Fortaleza –
Ceará.
4.2 Objetivos específicos
• Despertar o apoio das entidades de classe, Imprensa, escolas, centros
comunitários, órgãos governamentais e usuários de água em geral para
a disseminação de informações sobre educação ambiental;
• Levar ao conhecimento da população estudantil, em todos os níveis, as
várias maneiras do bom uso da água e o seu reuso para contribuir com
a gestão dos recursos hídricos;
• Elencar as corretas formas de utilização e preservação dos corpos
d’água, disseminar e multiplicar com toda a comunidade os
ensinamentos recebidos nas palestras educativas.
• Contribuir com a melhoria dos hábitos saudáveis da comunidade,
buscando evitar que os hospitais e postos de saúde venham a ficar
superlotados.

14

5 METODOLOGIA
A metodologia proposta incluiu a realização de uma série de observações
na região delimitada no projeto, com o objetivo de compreender hábitos assim como
as formas de a população tratar seus corpos d’água.
Para Viegas (1999), a palavra método, em sentido restrito, é um
procedimento de investigação ordenado, repetível, que garante resultados válidos e
encaminha uma pesquisa em busca de seu propósito e técnicas que seriam os
meios na obtenção de seus propósitos de pesquisa (MARCONI, LAKATOS, 2005).
Utilizaram-se uma formulação e um planejamento de ideias voltados para
a questão hídrica de combate aos desperdícios, desenvolvendo medidas cabíveis
para tratar da correta utilização da água, didaticamente abordadas e respaldadas na
concepção da educação ambiental, oferecendo orientação prática e sistematizada
para facilitar a adequação e o bom uso da água, na realidade local para todos os
envolvidos.
Realizaram-se buscas por conteúdos teóricos e bibliográficos, capazes de
construir e contribuir para o projeto de intervenção, juntamente com sugestões de
professores, alunos e interessados, de forma a possibilitar a toda a comunidade
envolvida apreender com os problemas causados pelo uso inadequado dos recursos
hídricos.
Por não se tratar de uma ação muito complexa, o desenvolvimento da
ideia permite inovações metodológicas na direção ambiental, motivada pela prática e
voltada para o pensamento da diversidade de saberes, com materiais didáticos e
pedagógicos inerentes aos recursos hídricos e ao meio ambiente.
Foram também colhidos vários dados quantitativos e qualitativos dos
recursos hídricos do bairro em estudo, oriundos do sistema de informação da
Companhia de Água do Estado do Ceará, os quais tiveram extrema relevância e
foram bastante significativos para a construção deste trabalho.
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6 REFERENCIAL TEÓRICO
Para Plicas e Fertonani (2014), a grande relevância do tema educação
ambiental nos meios educacionais hoje é uma consequência das políticas de
impacto estimuladas em todo o mundo e da sucessão de medidas ambientais,
também no âmbito internacional.
No Brasil, essa relevância tem se fortalecido muito através da criação
abundante de leis, da divulgação na mídia, de campanhas e até projetos, de forma
isolada ou não, dentro de escolas, empresas, instituições públicas e/ou particulares,
numa ampla perspectiva de melhoramento ambiental como um todo, assim, como
estabelecido, na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei Nº 9.795, de 28 de
abril de 1999.
A necessidade de universalização da educação ambiental por toda a
sociedade apareceu em 1973, com o Decreto nº 73.030, que criou a Secretaria
Especial do Meio Ambiente, explicitando, entre suas atribuições, a promoção do
“esclarecimento e educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos
naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente” (Vamos Cuidar do Brasil,
2007, art. 1º, cap. I).
Os problemas ambientais se manifestam em nível local. Em muitos casos,
os residentes de um determinado local são, ao mesmo tempo, causadores e
vítimas de parte dos problemas ambientais. São também essas pessoas
que mais têm condições de diagnosticarem a situação, pois convivem
diariamente com o problema e são, provavelmente, os mais interessados
em resolvê-los (Marcatto, 2002, p. 12).

Para Marcatto (2002), a educação ambiental é uma das ferramentas
existentes para a sensibilização e capacitação da população sobre os problemas
ambientais. Ele afirma que, com ela, busca-se o desenvolvimento de técnicas e
métodos para facilitar a tomada de consciência sobre a gravidade dos problemas
ambientais e a necessidade de nos debruçarmos sobre eles.
6.1 Política Nacional de Educação Ambiental
De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL,
1999, art. 1º, Lei 9795/1999):
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
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ambiente, bem como o uso comum do povo, essencial à saúde e qualidade
de vida e sua sustentabilidade.

Já a Constituição Federal do Brasil de 1988, Art. 225, parágrafo 1º, VI,
afirma que é dever do poder público “promover a Educação Ambiental em todos os
níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente”.
Nove anos depois da Constituição Federal de 88, foi criada e elaborada a
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 1997, a “Lei das Águas”), que
define a água como: “um bem de domínio público, dotado de valor econômico”. No
seu Capítulo IV, trata dos instrumentos definidos para gestão dos recursos hídricos,
“como a outorga pelo direito de uso da água e a cobrança correspondente”.
Como se pode observar, existem diversos documentos governamentais
regulamentares para a implementação dessa prática educacional no Brasil. Um
deles é o Parecer nº 226, de 11 de março de 1987 (MEC, 1987), que indica o caráter
interdisciplinar da educação ambiental e recomenda sua realização em todos os
níveis de ensino. O que ainda falta, porém, é conhecer mais profundamente em que
consiste a sua prática dentro das instituições escolares.
Usando esse contexto para o bairro em estudo, apesar de bem
estruturado com relação às instituições educacionais de bases, ainda carece de uma
política municipal ambiental adequada e necessária para a melhorar seus
parâmetros ambientais, principalmente na correta utilização do elemento água, o que
certamente interfere na atual situação dos reservatórios que abastecem toda a
população do cenário da intervenção.
6.2 Principais Reservatórios que abastecem a grande Fortaleza e a Região
Metropolitana – RM
A Região Metropolitana de Fortaleza – RMF possui 15 municípios e uma
população correspondente a 55% da população urbana do Estado (ANA, 2017).
Segundo o Atlas Brasil, a RMF tem como sistema de Abastecimento
Urbano de Água:
O principal sistema produtor, que abastece os municípios de Fortaleza, é o
sistema integrado Gavião, cuja fonte hídrica é o conjunto de reservatórios
Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião, integrados em série. O principal reforço
para abastecer a RM Fortaleza é a implantação do Eixo de Integração
Castanhão/RMF, destacando-se o Trecho V (sistema adutor Gavião-
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Pecém), com capacidade de produção de 5,5 m³/s, para fins de
abastecimento público.

A figura 1 demonstra – no Mapa da Região Metropolitana (MRM), de
acordo com o Atlas Brasil/ANA –, além do novo sistema de abastecimento, propostas
de intervenções previstas para melhorar o abastecimento urbano e humano, como:
a) ampliar a oferta de água do sistema integrado Acarape do MeioGavião;
b) ampliar o sistema integrado Pacajus/Horizonte/Chorozinho;
c) implantar novo sistema para a cidade de Aquiraz, com captação no
açude Catu-Cinzenta; e,
d) ampliar os sistemas isolados de Itaitinga e São Gonçalo do Amarante.
O volume de investimentos previstos para a RM é de R$ 473 milhões.
Com todas essas intervenções de infraestrutura, o município de Fortaleza
ainda pode, mesmo assim, entrar em colapso hídrico se não chover até 2019, o que
certamente irá afetar o bairro em estudo.
Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que
gerencia o abastecimento urbano, todos os reservatórios pertencentes ao sistema
de abastecimento da companhia se encontram em volume muito baixo. Desta forma,
a intervenção educativa poderá mitigar o uso inadequado e a poluição dos recursos
hídricos do bairro em questão, levando os moradores a uma maior conscientização
quanto à preservação dos recursos hídricos.
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Figura 1: Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza

Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA

6.3 Legislação Pertinente aos Recursos Hídricos de Fortaleza – CE
O município de Fortaleza como os demais municípios do Estado do
Ceará, são regidos pelas Legislações Federal, Estadual e Municipal. No caso das
legislações estaduais, elas são bem mais atuantes e presentes nas decisões quanto
à gestão dos recursos hídricos, utilizando-se de Atos, Decretos, Deliberações,
Instruções Normativas, Leis, Moções, Portarias e Resoluções.
Esse aparato de normas e bases legais é bastante importante para o
desenvolvimento de qualquer ação em relação à gestão dos recursos Hídricos e,
certamente, também irá contribuir e dar norte a esta proposta de intervenção.
Citar-se-ão, da grande quantidade de Leis, apenas as mais importantes
para a construção deste projeto de intervenção, principalmente aquelas seguidas
pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), responsável pelo
abastecimento de água potável em Fortaleza.
• Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano. Atualização das
normas de controle e vigilância da qualidade da água para o consumo
humano, publicado pelo Ministério da Saúde:
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o Decreto nº 12.844, de 31 de julho de 1978. Aprova o Regulamento
Geral de Prestação de Serviços de Água e de Esgoto Sanitário do
Estado do Ceará, a cargo da CAGECE.
• Resoluções da ARCE – Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado de Ceará:
o Resolução ARCE 24. Disciplina a qualidade da água e de esgotos.
o Resolução ARCE 25. Estabelece as condições gerais na prestação e
utilização dos serviços públicos de fornecimento de água e coleta de
esgoto.
o Resolução ARCE 26. Disciplina os procedimentos gerais na prestação
de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
• Resolução da ARFOR – Agência Reguladora de Fortaleza:
o Resolução ARFOR 02-06. Estabelece as condições gerais para a
prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água
tratada e esgotamento sanitário do município de Fortaleza.
• Lei Municipal
o Lei nº 5.530, de 17 de dezembro de 1981. Dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso da rede pública de esgotamento sanitário.
• Leis Federais
o Lei nº 8.666, das Licitações. Regulamenta o Art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos, da
Administração Pública e dá outras providências.
• Leis de Concessão
o Lei nº 8.987, de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.
o Lei nº 9.074, de 1995. Estabelece as normas para a outorga e/ou
prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá
outras providências.
o Lei nº 9.648, de 1998. Altera dispositivos das Leis nº 8.666, de 21 de
junho de 1993; nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e, nº 9.074, de 7
de julho de 1995.
• Política Nacional de Saneamento. Dispõe sobre a Política Nacional de
Saneamento, seus instrumentos e dá outras providências.
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o Lei nº 11.445 – Lei do Saneamento. Estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro
de 1979; 8.036, de 11 de maio de 1990; 8.666, de 21 de junho de 1993;
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de
maio de 1978; e dá outras diretrizes.
6.4 Total de Água no Mundo
Segundo informações do site Galeria de Meteorito sobre o elemento água
na Terra:
A maior parte do nosso planeta é coberta de água, isso é algo que todos
conhecem, mas você já se perguntou quanto do nosso planeta é realmente
composto de água? Bem, a resposta para essa questão é um pouco mais
complicada do que imaginamos. Devemos levar vários fatores em questão,
mas a princípio, podemos afirmar que a água preenche 71% da superfície
da Terra, enquanto que 29% são compostos por continentes e ilhas.

Dessa forma, é necessário um olhar mais profundo nas questões
relacionadas à degradação ambiental e conservação dos recursos hídricos. Nesse
prognóstico, ainda do site Galeria de Meteoritos:
96,5 de toda a água da Terra estão nos oceanos como água salgada,
enquanto que apenas 3,5% são lagos de água doce e água congelada
presa em geleiras ou calotas polares. Quase toda a água doce do mundo
está em forma de gelo: 69% para ser mais exato. Se pudéssemos derreter
todo esse gelo (e se a superfície da Terra fosse plana), os níveis do mar
subiriam a uma altitude de 2,7 km.

A figura a seguir é uma amostra da quantidade de água potável à
disposição no Planeta.
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Figura 2: A gota maior representa toda a água do mundo; a do meio mostra toda a água
doce; e, o pequeno ponto azul representa a água doce dos rios e lagos da Terra

Fonte: Créditos Howard Perlman/Woods Hole Oceanographic Institute.

Com o propósito de formulação deste projeto, foram realizadas várias
visitas ao bairro em estudo, envolvendo observações sobre a correta utilização dos
recursos hídricos. Com isso, chegou-se ao entendimento que a comunidade do
bairro não está munida das informações necessárias para compreender a
importância da correta utilização e preservação desses recursos.
Por esse motivo, esta proposta de intervenção representará, na
comunidade,

um

ganho

bastante

significativo

na

educação

ambiental,

proporcionando aos moradores do bairro Tancredo Neves informações relevantes
sobre o meio ambiente, sobretudo para a correta utilização dos recursos hídricos.
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7 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
O presente projeto de intervenção deverá acontecer no Conjunto
Tancredo Neves em Fortaleza, Estado do Ceará, em área delimitada da seguinte
forma: Rodovia Br-116, Avenida José Leon, Avenida Rogaciano Leite e rua Padre
Francisco Pita. Trata-se de uma área margeada pelo Rio Cocó, onde existe um canal
que deságua no citado rio, com suas águas em avançado estado de poluição. Os
detritos que poluem o rio são carreados para um Manguezal próximo e acabam por
desembocar no mar, no litoral de Fortaleza. Também foi constatada a existência da
Lagoa da Vila Cazumba, que alimenta o canal, além da Lagoa da Zeza e da Lagoa
do Cabo Velho.
A área tem em torno de 3.000 imóveis, entre residenciais, comerciais e
empresas maiores. Entre essas construções, há escolas, algumas creches, um
quartel da Polícia Militar do Ceará, uma associação de moradores, um Instituto de
Assistência e Proteção Social, uma igreja católica e algumas evangélicas. Nas
visitas ao bairro, pode-se constatar que as ruas são asfaltadas e todas as casas
possuem ligações de água e esgoto. Conforme dados verificados na Associação dos
Moradores do Conjunto Tancredo Neves (AMCTN), a renda média das famílias varia
entre R$ 2.000,00 e R$ 3.500,00.
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8 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
8.1 Identificação do problema
Observando a área em estudo, verificou-se que um Córrego, totalmente
poluído em seu leito e margens, corta todo o bairro e desemboca no Rio Cocó,
carreando os dejetos através do Manguezal, chegando até o litoral de Fortaleza,
numa praia onde os turistas gostam de frequentar.
Constatou-se, durante a pesquisa, a ausência do Poder Público em
relação à conservação dos corpos d’água, o que certamente leva a comunidade a
riscos iminentes de contrair doenças. Com isso, segundo entrevistas com os
moradores, fomos informados da falta de motivação e inspiração para manter limpos
os corpos d’água, o que contribui para a proliferação de insetos danosos à saúde e o
bem-estar da comunidade.
Além disso, verificou-se alto índice de desinformação e desinteresse por
parte dos moradores quanto à importância da preservação dos recursos hídricos
para a melhoria da saúde e qualidade de vida.
8.2 Justificativa
A relevância social deste projeto é ensinar os moradores do bairro a
reduzirem o desperdício e contribuírem para a preservação dos recursos hídricos,
gerando melhores condições de higiene e saúde para todos. Para isso, é relevante
lembrar que a conscientização da comunidade, em conjunto com ações do Poder
Público, poderá, mediante seu envolvimento e participação, melhorar seus hábitos
de higiene para a conservação dos recursos hídricos, atenuando o índice de
doenças da região.
É o objetivo das palestras educativas é despertar nos diretores das
escolas e nos gestores municipais a importância da inclusão da educação ambiental
na grade curricular, proporcionando aos alunos um maior conhecimento sobre essa
temática. Como consequência delas e com o passar do tempo, a realidade
educacional das pessoas da comunidade apresentará mudanças positivas com
relação à preservação dos recursos hídricos, aumentando a disponibilidade de água,
com mais qualidade para toda a área em estudo.
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8.3 Objetivos
8.3.1 Geral
Inserir a educação ambiental das escolas e centros sociais do bairro,
juntamente com a cartilha educativa, atreladas ambas a uma política social de
inclusão dos Órgãos Gestores do Município, incentivando as comunidades a
compreenderem o verdadeiro valor da educação ambiental, mais precisamente,
quanto às práticas de bons hábitos e à descoberta de maneiras de conservação e
utilização apropriada da água para a manutenção permanente dos mananciais locais
em condições saudáveis e seguras para a gerações presentes e futuras.
8.3.2 Específicos
• Buscar, nas escolas, nos centros comunitários, apoio do Poder Público,
das entidades de classe e, sobretudo, dos usuários de água em geral
para incentivo da preservação dos recursos hídricos;
• Informar as várias maneiras do bom uso da água para melhorar a
gestão dos recursos hídricos;
• Elaborar e ministrar palestras educativas com o auxílio do conteúdo
das cartilhas nos diversos setores sociais do bairro em estudo.
8.4 Resultados e impactos esperados
• Aumento das discussões entre a Comunidade, as Escolas, os Centros
Sociais e o Poder Público sobre a importância dos recursos hídricos na
saúde da população;
• Disseminar e buscar ideias novas que possam aumentar a viabilidade
do projeto para que ele sirva de exemplo para outras regiões do
Município;
• Diminuição do índice de poluição e proliferação de doenças na
comunidade através de uma política permanente de educação
ambiental;
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• Treinamento de multiplicadores da intervenção para contribuir com o
desenvolvimento da política municipal de educação ambiental.
8.5 Ações de intervenção
Todas as ações de planejamento, discussão e elaboração do objeto de
intervenção levarão dois períodos, de um ano cada um, para sua realização. No
primeiro período, ocorrerão os ajustes necessários do projeto e dos processos de
licitações para a confecção das cartilhas, de acordo com os trâmites legais, que
compreenderão três etapas, cada uma de três meses. Necessitar-se-á, ainda, de
uma última etapa também de três meses, para a divulgação da empresa vencedora
da licitação, entrega do conteúdo da cartilha à contratante, revisão e confecção do
objeto contratado.
O segundo período constará duas etapas, cada uma de seis meses. A
primeira contará com a entrega das cartilhas à Rede Pública de Educação, Centros
Sociais, entre outros seguimentos. Essa etapa será seguida de discussões e
palestras para a divulgação do conteúdo. Haverá, ainda, a disseminação e
discussão das ideias com os atores envolvidos em reuniões, entrevistas na imprensa
com o intuito de multiplicar cada vez mais a ideia para toda a população. Na última
etapa, que também será de seis meses, o projeto deverá ter seu conteúdo proposto
e inserido nas reuniões com a comunidade da área de estudos, visando a melhorar
seus hábitos quanto à preservação dos recursos hídricos.
As palestras incluirão em seus conteúdos assuntos referentes às várias
maneiras sob as quais a água se apresenta (rios, lagos, lagoas, mares), assim como
sua importância para o mundo, mostrando o seu ciclo e as doenças que poderão
surgir na comunidade com sua poluição. Também, deverá mostrar aos moradores
como a água é utilizada na agricultura e pecuária para a produção de alimentos para
todos os habitantes do planeta. Também será enfatizada a importância do
Manguezal para a vida marinha, com o intuito de despertar nas pessoas o interesse
pela sua preservação, assim como a dos seres vivos que o habitam.
8.6 Atores envolvidos
Os atores envolvidos serão o Poder Público Municipal; os professores,
gestores, alunos; as comunidades do entorno e a população em geral – cada um
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com sua importante participação no desenvolvimento das ações e etapas integradas
do projeto, que irão desde o planejamento até a distribuição e disseminação das
ideias inseridas nas palestras e na cartilha educativa.
8.7 Recursos necessários
Os recursos necessários são de ordens financeira, de capital humano,
gráfica e didática, cada um com relevante importância para a construção e
desenvolvimento da intervenção educativa de cunho ambiental, que terá como intuito
principal, ensinar bons hábitos na utilização e conservação dos recursos hídricos da
região. Os recursos serão distribuídos no início, meio e fim do projeto.
8.8 Orçamento
A primeira fase do orçamento financeiro será, de acordo com o edital da
primeira licitação, na modalidade Concurso, da ordem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para despesas do processo licitatório,
deslocamentos dos atores, suporte às realizações das palestras. Os R$ 20.000,00
(vinte mil reais) restantes serão pagos como premiação à melhor cartilha elaborada,
objeto do concurso.
A segunda fase do orçamento será, de acordo com a segunda licitação,
na modalidade Pregão, da ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com estimativa
inicial de confecção em torno de 3.000 cartilhas com custo de R$ 10,00 (dez reais)
cada uma, podendo aumentar a quantidade, de acordo com a melhor oferta do
pregão eletrônico realizado na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Fortaleza – Ceará.
Quanto às despesas com as palestras, o autor do projeto de intervenção
se propõe a realizá-las, a custo simbólico a ser combinado com a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, o qual já está incluso no valor de R$ 5.000,00, especificado
anteriormente no orçamento.
8.9 Viabilidade
Considera-se viável essa intervenção, devido à dinamicidade com que a
temática ambiental é expressa nas palestras e cartilhas, e, também, por ser um
projeto educativo pioneiro no município de Fortaleza, além de apresentar-se a baixo
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custo, com base na lei 8.666/97, que rege as compras públicas no Brasil, e na Lei
9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, devendo, por isso,
ser melhor apreciada pelo Poder Municipal de Fortaleza – Ceará.
8.10 Riscos e Dificuldades
Durante o processo de elaboração deste projeto de intervenção, houve a
necessidade de se efetuarem visitas aos centros sociais, residências, escolas e
comunidades com o intuito de se sentirem, de perto, o problema e o fator principal,
para que, assim, o problema pudesse ser elucidado, exposto e aceito pelos atores
envolvidos. Uma das dificuldades encontradas foi a busca inicial de dados, pois,
conforme se pôde observar, todos querem melhorias na qualidade de vida, contudo,
poucos estão dispostos a cooperar para esse fim.
Outra dificuldade sentida foi a quase inexistência de literatura sobre
cartilhas educativas. Neste projeto, as cartilhas são complemento indispensável, em
conjunto com as palestras educativas. Notadamente, existe pouco material didático
sobre esse tipo de projeto de intervenção, provavelmente devido à ausência de
interesse dos patrocinadores e, também, dos administradores públicos, que têm
nítida preferência por obras faraônicas como justificativa para a permanência nos
seus cargos, em vez de buscarem na área educativa uma forma de atenuarem os
problemas sociais, econômicos e ambientais, apesar da boa vontade expressa pelas
pessoas envolvidas com os centros sociais.
Salienta-se, aqui, que, para que se torne possível o desenvolvimento
deste projeto de intervenção, são necessárias ações de limpeza das margens do
córrego, das lagoas e do rio da região, ações essas diretamente dependentes da
Gestão Municipal de Fortaleza, Estado do Ceará.
Quanto a riscos, é sabido que a verba, durante a implementação e
desenvolvimento do projeto, pode ser alterada para menor, e isso amortece e pode
até anular completamente o curso da intervenção, deixando seus autores
desmotivados e a população sem os benefícios que a ação poderia proporcionar a
todos. A minoração ou até a falta de verba, somada à falta de interesse em uma
eventual mudança dos governantes também podem levar ao abandono do projeto, o
que também não se pode desprezar como dificuldade.
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Outro fator muito importante quanto a riscos é, ainda, o reduzido número
de pessoas com qualificação e capacitação adequadas, e com envolvimento
suficiente para levarem adiante o projeto, mesmo que, na área ambiental, o Brasil
possua a maior e melhor legislação do mundo.
8.11 Cronograma
Tabela 1: Duração e etapas do projeto
Período/anos

1º período

Etapas 1/meses

Etapa 2/meses

Etapa 3/meses

Etapa 4/meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

Abertura de edital

Recebimento de

Abertura do edital

Divulgação de

da 1ª modalidade

trabalhos,

para 2ª

empresa

de licitação

correção,

modalidade de

vencedora da

concurso,

apuração de

licitação Pregão

competição,

processo de

resultados e

Presencial,

entrega do

inscrição,

entrega do prêmio

trâmites de

conteúdo da

documentação e

ao vencedor do

documentação e

cartilha, revisão e

entrega de

concurso.

apuração de

confecção do

etapas.

objeto contratado.

trabalhos.

2º período

Seis meses iniciais

Seis meses finais

Entrega das cartilhas na rede pública,

Finalizar o projeto com o conteúdo da

centros sociais, entre outros;

cartilha educativa inserido na

Discussão do conteúdo das palestras

educação da região em estudo,

e das cartilhas com os atores

visando a melhorar os hábitos de toda

envolvidos;

a população quanto à correta

Multiplicar a ideia com toda população.

utilização dos recursos hídricos.

Fonte: Elaboração Própria

8.12 Gestão, acompanhamento e avaliação
A implantação das cartilhas, assim como a gestão das palestras
educativas obedecerão aos critérios de desenvolvimento do projeto mediante
metodologia de ensino das escolas, participação do poder público e comunidades
em geral.
Será gerida pelo poder público municipal, acompanhada e fiscalizada pela
secretaria dos recursos hídricos e da educação do município, avaliada anualmente
pela equipe de gestão municipal com a finalidade de constatar sua eficiência.
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9 TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE CARTILHA
EDUCATIVA PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE, ORIUNDA DO
RESULTADO DE UMA MODALIDADE TIPO CONCURSO DE MELHOR
CONTEÚDO ESCRITO VISANDO À CORRETA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA,
OCORRIDO SOB LICITAÇÃO Nº XXX/2018’’
9.1 Informações da contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Rua São José, 1 – Centro, Fortaleza – Ce.
CEP: 60765-165

I – Objeto
A contratação de empresa gráfica para a confecção de cartilhas
educativas para ensinar e incentivar o uso correto da água e auxiliar as palestras
educativas para uma melhor gestão dos recursos hídricos. A quantidade deverá ser
calculada de acordo com a quantidade dos recursos financeiros disponíveis para
atender a toda a comunidade citada no projeto de intervenção.
II – Justificativa
A contratação visa à publicação das cartilhas educativas, a serem
atreladas às palestras de educação ambiental na região do projeto de intervenção,
buscando incentivar e motivar os atores envolvidos a melhorarem seus hábitos
quanto a cuidados e ao não desperdício dos recursos hídricos em sua comunidade,
contribuindo para o aumento da reserva hídrica nos mananciais locais.
III – Descrição do Objeto
As palestras e as cartilhas educativas deverão possuir linguagem de fácil
compreensão e deverão conter ilustrações para facilitar o entendimento de suas
mensagens. Não deverão ser demasiado extensas, para que se evitem gastos
desnecessários quando da sua confecção.
IV – Fundamentação Legal
A ação é baseada na Lei 8.666/93, das Licitações e Contratos
Administrativos; nas Leis e Decretos Municipais que servem como suporte e auxílio
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à Lei 10.520/2002, denominada Lei do Pregão; e, ainda, na Lei 9.795/99, que institui
a Política Nacional de Educação Ambiental.
V – Estimativa de custos
O custo estimado para a modalidade Concurso é de aproximadamente R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as
despesas de reuniões para as palestras educativas e R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para a premiação da melhor cartilha escolhida.
O custo para a confecção de 3.000 cartilhas, da modalidade Pregão, é de
R$10,00/unidade, chegando ao valor de R$ 30.000,00. Salienta-se que esse valor
pode variar de acordo com o Pregão.
Logo, o custo total das despesas está orçado em aproximadamente R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
VI – Critérios de julgamento
Na primeira modalidade de licitação, que será o Concurso, o julgamento
obedecerá aos critérios de melhor conteúdo escrito em língua portuguesa; de fácil
entendimento; e menor índice de erros gramaticais e de legislação.
Na segunda modalidade, a abertura dos projetos concorrentes, a
comissão irá julgar e classificar o melhor preço por unidade e formato de cartilha,
além do melhor prazo para a confecção e entrega das cartilhas à contratante.
VII – Prazo, Local e Condições de entrega
Após todos os trâmites legais das competições licitatórias, o nome do
vencedor na modalidade Concurso será publicado na imprensa no prazo de 90 dias,
e receberá sua premiação. Na segunda modalidade, Pregão, os interessados terão
mais 90 dias para apresentarem uma mostra de suas cartilhas na sede da secretaria
de Administração da Prefeitura de Fortaleza para aprovação do grupo gestor
municipal pelo preço ofertado no pregão nº xxx/2018. Após esta etapa, a contratante
terá ainda mais 90 dias para entregar todas as unidades contratadas até o valor
estipulado no segundo edital pregão, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
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VIII – Obrigação das partes
Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei 8.666/93 e demais
normas pertinentes, são obrigações da contratante:
• Acompanhar e fiscalizar a distribuição correta das cartilhas nas escolas
da prefeitura e nas associações comunitárias, acompanhadas das
palestras educativas;
• Atestar as faturas e notas fiscais do material comprado para confecção
das cartilhas;
• Efetuar pagamentos devidos nos prazos estabelecidos;
• Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratada.
As obrigações da contratada se resumem em atender os prazos de
confecção e entregar as cartilhas nos prazos estabelecidos no contrato, bem como
cumprir todos os itens estabelecidos anteriormente.
IX - Acompanhamento e fiscalização:
O Art. 58, II, da Lei 8.666/93 atribui à Administração Pública o poder/dever
de fiscalizar a execução do contrato.
Deverá ser designado, para tal atividade, um representante, denominado
fiscal do contrato, ou constituída uma comissão para acompanhamento do contrato.
A primeira etapa fiscalizada é a entrega do objeto contratado, seguido da
prestação final de contas. Deverá fiscalizar-se, também, se o conteúdo descrito
atende aos critérios de julgamento.
X – Pagamento
O primeiro pagamento deverá ser efetuado em moeda corrente do País
ou em premiação a ser definida entre o contratante e os candidatos participantes da
primeira modalidade (Concurso). O segundo pagamento será realizado em uma
parcela, após ocorrer todo o trâmite da segunda modalidade de licitação e todo o
processo ter atendido aos critérios de julgamento, de entrega e prazo.
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XI - Subcontratação:
Não será aceita, em hipótese alguma, a subcontratação de empresa que
não seja a vencedora da segunda modalidade de licitação (Pregão). Observada
irregularidade dessa natureza, a contratante será obrigada, sob multa para a
contratada, a rescindir o contrato e eliminar esta última da competição.
XII – Sanções
Em caso de descumprimento de alguma cláusula contratual, a contratante
poderá aplicar as sanções previstas na Lei 8.666/93, no Termo de Referência e,
também, no contrato.
Deverão ser definidas penalidades de advertência, multas e até a rescisão
do contrato em caso de descumprimentos de quaisquer cláusulas contratuais ou
itens expostos neste termo de referência pela contratada.
XIII – Informações Complementares:
A fabricação impressa deverá conter material proveniente de reciclagem
e de baixo custo, tendo em vista a quantidade de água virtual (sete litros) que é
gasta na fabricação de apenas uma folha de papel.
A contratada deverá disponibilizar a cartilha em PDF no site oficial da
Prefeitura Municipal de Fortaleza, com acesso facilitado a qualquer usuário virtual
e/ou interessado na leitura para a disseminação em outros locais não citados no
projeto.

Prefeito do Município de Fortaleza - Ceará
XXXXXXXXXXXXXX - DOE XXXXXXXX

Secretario de Recursos Hídricos de Fortaleza - Ceará
XXXXXXXXXXXXX
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10 CONCLUSÃO
Na construção deste projeto educativo, procurou-se um método a ser
aplicado nas comunidades, escolas e centros sociais que sintetizasse uma melhor
estratégia de preservação dos recursos hídricos no Bairro Tancredo Neves,
Fortaleza, Estado do Ceará.
O projeto de intervenção, baseado na Lei nº 8.666/97, que se refere às
compras públicas do Brasil, e na Lei nº 9.795/99, que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, tem como meta a educação ambiental, de grande relevância
na qualidade de vida das comunidades.
Diante de todos estes aspectos ambientais e legislativos, chega-se à
conclusão que nenhum povo está sujeito a mudanças sem a provocação por seus
iguais e sem a participação do Poder Público, com a implementação de políticas
públicas educacionais que venham a estabelecer normas e práticas a serem
cumpridas. Assim, também, o município de Fortaleza não conseguirá melhorar sua
gestão dos recursos hídricos sem que tenha implantada a educação ambiental na
grade curricular de suas escolas, de forma participativa.
Diante da atual situação em que se encontra o bairro Tancredo Neves,
município de Fortaleza, Estado do Ceará, sobretudo em relação aos recursos
hídricos, nos parâmetros quantitativo e qualitativo de abastecimento, de uso e reuso
da água, acredita-se que as cartilhas educativas, acompanhadas de palestras
educativas, objeto deste trabalho, serão de grande valia e importância no alcance de
um futuro melhor e de um desempenho satisfatório na gestão dos recursos hídricos,
principalmente por se tratar de um método educacional e multiplicador, que pode e
deve ser disseminado por gestores, professores, alunos e comunidade em geral, na
busca da sustentabilidade hídrica local, a qual venha a servir de espelho para outras
regiões do município e região metropolitana.
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ANEXOS
ANEXO 1
Cronograma

NOVAS ETAPAS
1) Início da
elaboração do
trabalho
2) Envio do plano
de trabalho
3) Envio da 1ª
versão
consolidada
4) Envio da 2ª
versão
consolidada
5) Envio da 3ª
versão
consolidada
6) Defesa
7) Resultados
8) Entrega de
trabalho e
resultados à PMF
9) Avaliação da
PMF para uma
futura execução do
projeto
10) Resultados de
avaliação para um
futuro
financiamento para
a construção e
execução do
projeto
11) Envio de
cópias do projeto à
Prefeitura e
Câmara Municipal,
para despertar o
interesse político
administrativo de
querer realizar o
projeto interventivo

Desenvolvimento da pesquisa
Período 2018
jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

X

X
X

ago

set

out

nov

dez

X

X

X

Fonte: Elaboração Própria

X
X

X

X

X

X

X
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ANEXO 2
ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO
Total de
despesas
solicitado à
Prefeitura
Municipal de
Fortaleza ou
outra fonte
financiadora

Período 1

Período 1

Período 1

Período 1

Período 2

Meses 1 a 3

Meses 1 a
3

Meses 1 a
3

Meses 1 a 3

Meses 1 a 12
(encerramento)

1. CUSTOS FIXOS

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

1.1 – Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

1.2 – Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

1.3 – Item de Despesa 3

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
CUSTOS FIXOS

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

2. PESSOAL

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

2.1- Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

2.2 - Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
PESSOAL

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

3. ENCARGOS SOCIAIS

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

3.1 - Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

3.2 - Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
ENCARGOS SOCIAIS

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

4 –XXXX

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

4.1 - Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

4.2 - Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
DESPESA XXXXX

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

5. XXXXX

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

5.1 - Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

5.2 - Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
DESPESA XX

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

6. XXXXXX

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

6.1 - Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

6.2 - Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
DESPESA XXX

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

7. COMUNICAÇÃO

R$ xxxxx

R$ xxxxx R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

7.1 - Item de Despesa 1

R$ xxxxx

R$ xxxxx R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

7.2 - Item de Despesa 2

R$ xxxxx

R$ xxxxx R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

SUB-TOTAL DE
COMUNICAÇÃO

R$ xxxxx

R$ xxxxx R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

TARIFA BANCÁRIA

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

R$ xxxxx

NATUREZA DA
DESPESA*

R$ xxxxx

Total do Projeto

Fonte: Adaptado do site da Petrobrás

ANEXO 3
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Foto do Bairro do Projeto de Intervenção

Fonte: Google Maps

ANEXO 4
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Recursos Hídricos e Poluição no Bairro Tancredo Neves
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