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RESUMO 
 
 

O presente trabalho aborda a importância da implantação de centros de 
referência em educação ambiental para capacitar o cidadão de forma 
continuada sobre as questões ambientais. Em se tratando dos problemas 
ambientais, a pesquisa enfatiza a má utilização dos recursos hídricos e os 
problemas futuros que a escassez da água possa causar. Ao analisar a 
temática, percebe-se que existem muitos locais onde já foram implantadas e 
desenvolvidas ações importantes para educação ambiental na comunidade, 
apresentado resultados favoráveis. Sendo assim, e tendo em vista Lucas do 
Rio Verde como município inovador, acredita-se que seja necessária a 
implantação de um local de discussões sobre a temática ambiental e 
principalmente sobre a utilização correta dos recursos hídricos. Para a 
realização deste projeto de intervenção, será necessário incialmente a 
disponibilização de um espaço onde deverá funcionar o Centro de Referência 
em Educação Ambiental. Em seguida, a aquisição de mobília e equipamentos 
necessários para o desenvolvimento das atividades. Posteriormente, será 
necessária a contratação de uma equipe técnica capacitada para elaboração e 
produção de materiais de divulgação. Após contratados e capacitados a equipe 
técnica, o espaço será aberto para o acolhimento da comunidade, oferendo 
várias atividades relacionadas às questões ambientais através de palestras, 
cursos e oficinas. Com isso, se espera a implantação de um centro de 
referência no município de Lucas do Rio Verde para a participação de toda a 
sociedade para conciliar crescimento urbano com a demanda de consumo sem 
afetar o meio ambiente ao qual está inserido.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental; Recursos Hídricos; Centro de 

Referência.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work addresses the importance of the implementation of reference 
centres in environmental education to empower the citizen in a continuous way 
on environmental issues. When it comes to environmental problems, research 
emphasizes the poor use of water resources and the future problems that the 
scarcity of waters can cause. In analyzing the thematic, it is understood that 
there are many places where important actions have been implemented and 
developed for environmental education in the community, presented favorable 
results. Thus, and in view of Lucas of Rio Verde as an innovative municipality, it 
is believed that it is necessary to implement a place of discussions on the 
environmental issues and mainly on the proper use of water resources. For the 
realization of this intervention project, it will be necessary to initially the 
availability of a space where the reference centre in environmental education 
should operate. Then the purchase of furniture and equipment needed for the 
development of activities. Subsequently, it will be necessary to hire a technical 
team capable for the elaboration and production of dissemination materials. 
After contracted and trained the technical team, the space will be opened for the 
reception of the community, offering various activities related to environmental 
issues through lectures, courses and workshops. With this, we expect the 
implantation of a reference center in the municipality of Lucas do Rio Verde for 
the participation of the whole society to reconcile urban growth with the demand 
of consumption without affecting the environment to which it is inserted. 
 

KEYWORDS: Environmental education; Water resources; Reference Center. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Problema e Justificativa 

 

 

O dilema do desenvolvimento de uma determinada região não está 

somente na questão de crescer, mas sim como crescer, o que provoca uma 

mudança nas estruturas produtivas, sociais e culturais de uma sociedade. 

Desse modo, o desenvolvimento mundial sempre esteve ligado à 

preocupação com o acesso a água, tanto para as necessidades básicas, 

quanto para as atividades agrícolas e industriais.  

A água é fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos. Por 

isso, torna-se cada vez mais necessário e urgente à consciência de nossas 

atitudes para a sua conservação, principalmente em se tratando do uso 

inadequado dos recursos hídricos.  

Diante disso, a educação poderá contribuir para transformação de 

hábitos de uma sociedade. Uma educação cidadã requer a participação de 

todos de forma responsável e crítica, onde os saberes científicos e tradicionais 

possam interagir possibilitando ações transformadoras no meio em que o 

indivíduo está inserido. A educação ambiental proporciona interações mais 

igualitárias, permitindo que os indivíduos contribuam para a construção de um 

mundo mais sustentável.  

 

Os princípios e objetivos da Educação Ambiental se coadunam com 
os princípios gerais da Educação, contidos na Lei 9.394, de 
20/12/1996 (LDB - Lei de Diretrizes e Bases) que, em seu artigo 32, 
assevera que o ensino fundamental terá por objetivo a formação 
básica do cidadão mediante: (...) II – a compreensão do ambiente 
natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, p. 2). 

 

Muito se fala sobre as consequências da degradação ambiental, mas 

poucas ações são desenvolvidas no sentido de sensibilizar a comunidade local 

e o seu entorno. Assim, ainda é possível realizar ações que contribuam para 

amenizar os seus impactos, uma vez que a coletividade poderá fazer a 
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diferença, pois com o diálogo, além de apontarem os problemas, poderão 

juntos encontrar as soluções. 

Alguns locais que trabalham as questões relacionadas ao meio ambiente 

e aos recursos hídricos, já existem em várias cidades brasileiras, direcionadas 

para a temática da resolução de problemas ambientais. Nesse sentido, com o 

crescimento e o desenvolvimento do município de Lucas do Rio Verde, já se 

sente a necessidade da instalação de um centro de referência, onde a 

comunidade possa discutir e ampliar o conhecimento acerca do uso 

sustentável da água, pois a demanda populacional muito influenciou o 

provimento de nossos recursos hídricos.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral: 

 

Implementar um Centro de Referência em Educação Ambiental no 

município de Lucas do Rio Verde/MT, afim de capacitar e orientar o cidadão de 

forma continuada sobre as questões ambientais, principalmente voltadas a 

preservação dos recursos hídricos local. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Oportunizar a população para a utilização de um espaço de discussões 

sobre as questões ambientais; 

 Estimular a participação da comunidade local; 

 Oferecer material para análise e reflexões sobre as problemáticas 

ambientais. 

 Proporcionar discussões sobre a utilização dos recursos hídricos local; 

 Disponibilizar materiais que apoiem os profissionais que trabalham com 

Educação Ambiental; 

 Realizar exposições, palestras, encontros, discussões sobre a questão 

ambiental para a comunidade. 
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1.3 Metodologia 

 

 

O presente trabalho foi desenvolvido através de levantamento 

bibliográfico onde buscou-se obter maior familiaridade com o problema 

investigado, dando a pesquisa maior compreensão e precisão. 

Abrangeu a coleta de dados a partir de documental, que analisou 

escritos contemporâneos e retrospectivos considerados cientificamente 

autênticos e que se caracterizaram uma técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, reunindo informações e conhecimentos. 

De acordo com Ferreira (2002, p.258): 

 

“(...) parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir 
uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm 
sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de 
que formas e em que condições têm sido produzidas certas 
dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 
periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários”  

 

Assim, também foi feita coleta de dados junto a doutrinas a fim de 

ilustrar da melhor maneira possível o estudo. 

A pesquisa ocorreu primeiramente verificando as legislações que tratam 

da Educação Ambiental, comparando e relacionando com as obras de autores 

que falam sobre a temática, como também buscando informações e legislações 

que abordam as questões da preservação dos recursos hídricos. 

Foram realizadas pesquisas sobre modelos de centros de referência de 

educação ambiental no Brasil que resultaram em experiências exitosas, 

buscando informações e verificando a importância desses centros e a 

possibilidade de implantação no município de Lucas do Rio Verde para que 

sejam desenvolvidas ações de preservação e conservação do meio ambiente 

local. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A importância da educação ambiental na transformação de uma 

sociedade 

 

 

Falar sobre educação ambiental remete diretamente a questões 

educacionais e formadora de conceitos, pois ela é considerada a base para a 

preservação ambiental, uma vez que visa sensibilizar as pessoas sobre a 

importância do meio ambiente. 

No Brasil, a Lei nº 9.795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental, 

traz no seu Art. 1º uma compreensão objetiva e clara sobre educação 

ambiental: 

 

Entende-se por educação ambiental, os processos por meio dos 
quais, o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Há de se compreender quão necessário se faz hoje repensar as atitudes 

com relação ao uso incorreto dos recursos naturais. Nesse sentido, a educação 

ambiental incentiva à mudança de atitudes e hábitos, adotando um estilo de 

vida mais sustentável, deixando um meio ambiente melhor para as futuras 

gerações. 

Acredita-se que a educação ambiental deve ser trabalhada de forma a 

inserir todos os cidadãos, onde cada pessoa deve assumir o papel de membro 

principal no processo de sustentabilidade, onde todos tenham condições de 

disseminar esse conhecimento. Sabe-se que essa não é uma tarefa fácil, 

porém estritamente necessária, pois educar para a sustentabilidade requer 

mudança de hábitos sociais e culturais que venham alterar os costumes 

capitalistas. 

 

A Educação Ambiental como processo [...] consiste em propiciar às 
pessoas uma compreensão crítica e global do ambiente, para elucidar 
valores e desenvolver atitudes que lhes permitam adotar uma posição 
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consciente e participativa a respeito das questões relacionadas com a 
conservação e a adequada utilização dos recursos naturais. Deve ter 
como objetivos a melhoria da qualidade de vida e a eliminação da 
pobreza extrema e do consumismo desenfreado (MEDINA, 2001, 
p.17). 

 

De acordo com Mousinho, (2003, p.12): 

 

A educação ambiental é um processo em que se busca despertar a 
preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, 
garantindo o acesso à informação em linguagem adequada, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 
estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. 
Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar 
não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, 
assumindo a crise ambiental como uma questão ética e política. 

 

Portanto, é salutar que se discuta essa temática na sociedade atual, 

para que possamos aprimorar nossas vivências, destacando principalmente a 

mudança de valores e desenvolver a capacidade de agir efetivamente nos mais 

variados ambientes educativos, ajudando a exercer a cidadania e resgatar uma 

nova ética capaz de conciliar o ambiente e a sociedade. 

Acredita-se que não se deve trabalhar a educação ambiental de forma 

fragmentada e limitar suas ações apenas a datas comemorativas, como: Dia do 

Meio Ambiente ou dia Mundial Da Água. Deve-se, portanto, desenvolver ações 

de forma efetiva, como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente, para despertar uma consciência ambiental sustentável e conciliar 

sustentabilidade com crescimento econômico. 

 

 

2.2 Impactos e preservação dos recursos hídricos 

 

 

No Brasil, a Lei Nº 9.433/97 institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), mais conhecida como a Lei das Águas, a qual defende que a 

água é um bem público que não pode ser controlada por particulares e que 

deve priorizar o consumo humano e de animais. Essa lei também criou o 

Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGRH).  
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Assim, a Política Nacional de Recursos Hídricos destacou-se em seu 

Art. 1º (BRASIL, 1997, p. 124): 

 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 
é o consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades. 

 

Todas as disposições legais associadas ao tema e a Lei 9.433/97, 

traduzem a preocupação com a utilização desenfreada desse recurso natural. 

Com igual comprometimento, tem-se a Lei nº 6.938/81 que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a qual se tornou uma ferramenta útil para a 

“preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 

humana” (art. 2º). 

Segundo Victorino (2007, p. 21): 

 

O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade de água, 
pois conta com 28% da disponibilidade sul-americana e de 12% das 
reservas de água do mundo. Em território brasileiro, 72% da água 
está localizada na bacia amazônica. O Rio Amazonas tem 6.885 Km 
de extensão e é o maior do mundo em volume de água, despejando 
175 milhões de litros por segundo no Oceano Atlântico. No entanto, 
não podemos esquecer que o crescimento da população faz com que 
o risco de escassez também nos atinja. Entre 1970 e 2000, o Brasil 
passou de uma população urbana de 55% para 82% do total da 
população. É sabido que mais de 1,4 bilhão de pessoas não têm 
acesso à água potável e, ainda, outros 2 bilhões não têm qualquer 
tipo de saneamento básico.  

 

Mesmo com tanta disponibilidade hídrica em nosso país, foram inúmeros 

os problemas enfrentados nos últimos anos relacionados ao consumo 

inconsciente da água, sem contar com o problema da poluição que atinge 

níveis alarmantes no Brasil e no mundo. 

Conforme Onubr (2010, p. 276): 
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A cada dia, milhões de toneladas de esgoto tratado inadequadamente 
e resíduos agrícolas e industriais são despejados nas águas de todo 
o mundo. (…) Todos os anos, morrem mais pessoas das 
consequências de água contaminada do que de todas as formas de 
violência, incluindo a guerra. (…) A contaminação da água 
enfraquece ou destrói os ecossistemas naturais que sustentam a 
saúde humana, a produção alimentar e a biodiversidade. (…) A 
maioria da água doce poluída acaba nos oceanos, prejudicando 
áreas costeiras e a pesca. (…).”  

 

A Conferência das Nações Unidas para a Água (1977), a Década 

Internacional de Abastecimento de Água Potável e Saneamento (1981-1990), a 

Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente (1992) e a Cúpula da 

Terra (1992) foram todas voltadas para este recurso vital. A Década, em 

especial, ajudou cerca de 1,3 bilhões de pessoas nos países em 

desenvolvimento a obter acesso à água potável (ONUBR, 2010). 

Diante dessa preocupação, com o grande desperdício de água, algumas 

comunidades internacionais adotaram alguns princípios legais, visando 

normatizar a utilização dos recursos hídricos. Os mesmos estão dispostos na 

Declaração de Dublin proveniente da Conferência Internacional sobre Água e 

Desenvolvimento, realizada em Dublin, Irlanda em 1992. O Relatório da 

Conferência sugere recomendações de ações a níveis locais, nacionais e 

internacionais, baseados em quatro princípios de orientação (DECLARAÇÃO 

DE DUBLIN, 1992, p.78): 

 

Princípio N° 1: A água doce é um recurso finito e vulnerável, 
essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o meio 
ambiente. Já que a água sustenta a vida, o gerenciamento efetivo dos 
recursos hídricos demanda uma abordagem holística, ligando 
desenvolvimento social com o econômico e proteção dos 
ecossistemas naturais. Gerenciamento efetivo liga os usos da terra 
aos da água nas áreas de drenagem ou aquífero de águas 
subterrâneas; Princípio N° 2: Gerenciamento e desenvolvimento da 
água deverá ser baseado numa abordagem participativa, envolvendo 
usuários, planejadores legisladores em todos os níveis. A abordagem 
participativa envolve uma maior conscientização sobre a importância 
da água entre os legisladores e o público em geral. Isto significa que 
as decisões são tomadas no menor nível possível com participação 
total do público e envolvimento de usuários no planejamento e 
implementação de projetos de água. Princípio N° 3: As mulheres 
formam papel principal na provisão, gerenciamento e proteção da 
água. Este papel de pivô que as mulheres desempenham, como 
provedoras e usuárias da água e guardiãs do ambiente diário não tem 
sido refletido na estrutura institucional para o desenvolvimento e 
gerenciamento dos recursos hídricos. A aceitação e implementação 
deste princípio exige políticas positivas para atender as necessidades 
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específicas das mulheres e equipar e capacitar mulheres para 
participar em todos os níveis dos programas de recursos hídricos, 
incluindo tomada de decisões e implementação, de modo definido por 
elas próprias. Princípio N° 4: A água tem valor econômico em todos 
os usos competitivos e deve ser reconhecida como um bem 
econômico. No contexto deste princípio, é vital reconhecer 
inicialmente o direito básico de todos os seres humanos do acesso ao 
abastecimento e saneamento à custos razoáveis. O erro no passado 
de não reconhecer o valor econômico da água tem levado ao 
desperdício e usos deste recurso de forma destrutiva ao meio 
ambiente. O gerenciamento da água como bem de valor econômico é 
um meio importante para atingir o uso eficiente e equitativo, e o 
incentivo à conservação e proteção dos recursos hídricos.  
 

Com a implantação desses princípios, acreditava-se que a população 

mundial estaria mais atenta ao fato da escassez e contaminação da água, 

porém algumas décadas se passaram e o que se vê é uma ameaça ao 

desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. 

 

Existe uma previsão da ONU para 2050 de que o planeta Terra estará 
abrigando 10 bilhões de pessoas. Se nada for feito, não apenas pelos 
governantes, mas pela própria humanidade, teremos destruído um 
dos mais belos lugares para se viver. Nada mais restará do ser 
humano. Os impactos da degradação ao meio ambiente serão tão 
drásticos que não mais haverá recursos naturais como água potável, 
solo agricultável, qualidade de ar e as já tão maltratadas florestas 
(VICTORINO, 2007, p.48) 

 

São necessárias ações urgentes que possam contribuir para a 

conservação do meio ambiente e preservação dos recursos hídricos. É preciso 

proteger os mananciais, recuperar rios e nascentes e principalmente incentivar 

a educação ambiental. 

 

2.3 Centros de referência de educação ambiental no Brasil 

 

Programas de Educação Ambiental visam estabelecer processos de 

ensino-aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento de capacidades 

de indivíduos e grupos sociais. Nessa perspectiva, acredita-se ser necessário 

desenvolver e aprimorar locais ou espaços de pesquisa, discussão e análise 

sobre a preservação e conservação do meio ambiente. 

Freire (1997, p.27), afirmou que “constatar a realidade nos torna capaz 

de intervir nela, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos 

saberes do que simplesmente a de nos adaptarmos a ela”. Nesse contexto, 
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verifica-se que quanto mais próximas às pessoas estiverem da problemática 

ambiental, quanto mais discussões foram feitas, quanto mais ações elencadas 

e realizadas, melhores serão os resultados para que tenhamos um meio 

ambiente sustentável com perspectivas de uma qualidade de vida futura. 

Conforme Graciani (2003, p. 19): 

 

O homem, como ser social e natural é detentor de conhecimentos, 
historicamente vivenciados e valores socialmente construídos. Tem o 
poder de agir, criar, atuar e recriar seu modo de relacionamento com 
o meio social e natural, não esquecendo que é no microcosmo (local) 
que se baseia o fator participativo da gestão ambiental. 

 

Existem hoje no Brasil alguns espaços destinados a discussão dos 

problemas ambientais, onde a comunidade local pode se reunir para pesquisar, 

participar de palestras, analisar documentos, elaborar projetos e propostas e 

ainda, onde os alunos das escolas possam visitar com o intuito de aprender 

mais sobre a educação ambiental. 

Dentro dessa proposta temos o “projeto salas verdes”, instituído pelo 

Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, no ano 

de 2000, com o objetivo de atender as demandas de instituições que buscavam 

auxílio para trabalhar a temática da educação ambiental. As Salas Verdes são 

espaços com múltiplas potencialidades, que além da disponibilização e 

democratização do acesso às informações, podem desenvolver atividades 

diversas de educação ambiental, como: cursos, palestras, oficinas, eventos, 

encontros, reuniões e campanhas. Esses ambientes cumprem um papel 

articulador e integrador nas localidades onde se encontram, de modo a estar 

conectada com o que se pensa e se faz no município. 

 

 

2.3.1 Modelos de ações de educação ambiental no Brasil 

 

 

2.3.1.1 Sala Verde em Cananéia – SP 
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O processo de formação da sala verde em Cananéia/SP, se deu através 

das ações do governo federal juntamente com implementação de ações locais 

e estaduais, aliado ao programa de conservação e preservação Chico Mendes, 

com o objetivo de conscientizar a população em geral sobre a importância de 

preservar o meio ambiente e melhorar as condições de vida da população de 

Cananéia/SP. 

A princípio, a ideia era somente capacitar professores a conscientizar a 

população, porém, com o desenvolvimento do projeto foram sendo incluídas 

outras ações como a mobilização, participação e educação popular. 

Dentro desses espaços, pode-se dar continuidade ao processo de 

formação, assim como, às atividades ligadas à área de Educação Ambiental. 

Nos grupos de trabalho existentes, os problemas locais e regionais são 

colocados para que o próprio grupo procure soluções e dê resultados 

satisfatórios, integrando alunos, professores e comunidade, todos trabalhando 

pelo bem comum da comunidade. 

As ações educativas são desenvolvidas paralelamente ao trabalho em 

que os professores vem fazendo sobre o problema ambiental na educação 

formal e isso tem contribuído com que as pessoas tenham um novo olhar sobre 

o meio ambiente, modificando sua forma de pensar e agir, disseminando o 

conhecimento adquirido a outras pessoas. 

 

 

2.3.1.2 Villa Ambiental em São Paulo – SP 

 

 

Outro projeto muito interessante que trabalha a temática da educação 

ambiental está localizado em São Paulo, chamado Villa Ambiental. No espaço 

acontecem visitas periódicas de pessoas, principalmente de crianças que são 

recepcionadas por uma equipe qualificada para trabalhar as questões 

ambientais, mostrando dentro da Villa, os espaços pelos quais as crianças irão 

vivenciar no seu dia-a-dia (Figura 1). Em outras palavras, o espaço é parecido 

com uma floresta, onde sentem o clima e vão recebendo informações da 

equipe técnica que direciona e explica todos os espaços e situações pelas 
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quais nosso meio ambiente está passando e também sobre como será o futuro 

das novas gerações, se nada for feito para a manutenção da vida no planeta. 

 

FIGURA 1: Recepção das crianças no projeto Villa Ambiental em São Paulo. 
Fonte: Portal Governo SP 

 

As crianças também participam da questão da reciclagem do lixo, onde 

aprendem como fazer o reaproveitamento dos materiais, e ainda conhecem os 

percentuais de quantidade de lixo produzido pelas pessoas e o que pode ser 

feito para minimizar o problema, utilizando a redução, o reaproveitamento e a 

reciclagem (Figura 2).  
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FIGURA 2: Orientações sobre o reaproveitamento de resíduos sólidos para os 
visitantes do projeto Villa Ambiental em São Paulo. 
Fonte: Portal Governo SP 

 

 

2.3.1.3 Sala Verde em Paraíba do Sul – RJ 

 

Outro exemplo interessante encontrado foi a Sala Verde da Paraíba do 

Sul/RJ, conhecida como a cidade do aço. A criação dessa sala foi 

extremamente necessária, devido ao crescimento desordenado da cidade e 

ainda aos diversos problemas ambientais que surgiram nos arredores. Além da 

instalação da sala verde, ainda foram feitos espaços itinerantes que circulam 

pelos locais, levando conhecimento e informação as pessoas para que possam 

se sensibilizar e conscientizar sobre a importância da sustentabilidade 

ambiental. 

Esses espaços possuem um grande potencial de elaboração e 

desenvolvimento de projetos, ações e programas educacionais que tem a 

função de integrar e articular com a comunidade o conhecimento para que 

possam desenvolver ações que venham contribuir para a melhora da qualidade 

de vida local. 

Muitas pessoas visitam e utilizam o espaço com o intuito de adquirir 

conhecimento e poder auxiliar na resolução dos problemas ambientais que o 

próprio ser humano foi o causador, pois todos juntos podemos colaborar na 

reformulação de nossa forma de pensar o meio ambiente. 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O município de Lucas do Rio Verde localiza-se na região norte do Mato 

Grosso, apresentando relevo predominantemente plano com solos argilosos ou 

areno-argiloso, promissor e essencialmente agrícola (Figura 3). 

 

 

FIGURA 3: Mapa do Estado de Mato Grosso, destacando o Município de Lucas 
do Rio Verde. 
Fonte: http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/portal/localizacao/localizacao.php 

 

Tem como principal desafio o avanço para seu segundo ciclo econômico 

com o processo de industrialização. Esta etapa tem sido acelerada com os 

diversos incentivos para a instalação de novas indústrias.  

O município planta e colhe duas safras por ano, com grande estabilidade 

de produção pela ausência de veranicos na estação chuvosa. Embora sua área 

seja de apenas 0,04% do território brasileiro, participa com mais de 1% da 
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produção nacional de grãos, o equivalente a 1,5 milhões de toneladas anuais e 

é o maior produtor de milho de segunda safra do país. 

Desse modo, foram observados que o impacto produzido pelo segundo 

ciclo econômico no município, promoveu uma série de pressões sobre os 

recursos hídricos, pois além da implantação de indústrias, houve um aumento 

significativo na população local de 45.556 habitantes em 2010 para 61.515 

habitantes em 2017, segundo estimativa do IBGE. Isso requer ações conjuntas 

do poder público e da sociedade no gerenciamento dos recursos hídricos para 

que no futuro não tenhamos sérios conflitos pelo uso da água. 

É importante salientar que há um local no município onde é possível 

desenvolver as atividades propostas no centro de educação ambiental. Esse 

local possui uma área de 95,3055 hectares e está situado dentro do perímetro 

urbano do município de Lucas do Rio Verde. No ano de 1999, o poder 

executivo através da Lei Nº 694/99 criou o Parque Municipal do Córrego Lucas. 

A imensa área de proteção deu origem ao Parque dos Buritis, uma reserva de 

preservação permanente que divide ao meio os 3.3033,28 hectares do 

perímetro urbano, possibilitando a valorização da paisagem e do patrimônio 

natural, sendo de grande valor ecológico e turístico.  

O Parque dos Buritis possui um espaço adequado para a realização de 

passeios e caminhadas, pois conta com uma trilha que contorna toda a sua 

extensão, bem como, um imóvel que, após estruturação, será adequado para 

atender a demanda das atividades e ações de educação ambiental (Figura 4a-

c). 
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FIGURA 4: Aspectos gerais do Parque dos Buritis no município de Lucas do 
Rio Verde/MT, destacando em: (A) Vista do jardim e telhado da casa de pedra; 
(B) Vista aérea do Parque dos Buritis e Lago Harry Muller  e (C) vista de parte 
da trilha  
Fonte: Ascom - LRV 

 

No município, ainda não há grandes problemas com relação à escassez 

de água, porém já começa a ser preocupante a questão relacionada à poluição 

dos rios e lençóis freáticos, pois aqui é um local de extensa agricultura. Assim, 

a lavoura necessita do uso de insumos agrícolas para a produção e ainda é 

desconhecido sobre como esse fato é tratado e trabalhado nas fazendas do 

entorno. 

  

A 

B 

C 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

4.1 Identificação do problema: 

 

 

O desenvolvimento da civilização sempre esteve ligado à preocupação 

com o acesso a água, tanto para a satisfação das necessidades básicas, como 

também, para a atividade agrícola e, mais recentemente, para uso industrial. 

No município de Lucas do Rio Verde há uma preocupação com a 

maneira como as pessoas vêm fazendo uso da água, onde as mesmas têm 

desconsiderado os riscos do comprometimento da qualidade e da quantidade 

desse recurso indispensável para a sobrevivência de todos os seres vivos. 

Mesmo com o desenvolvimento de programas e projetos tratando do tema 

“sustentabilidade”, o ser humano ainda não se atentou para o fato de que os 

nossos recursos renováveis, não serão mais “renováveis” dentro de muito 

pouco tempo. 

O dilema do desenvolvimento de uma determinada região não está 

somente na questão de crescer, mas sim em como crescer, o que provoca 

mudanças nas estruturas tanto produtivas, sociais como culturais da 

sociedade. 

Para que o município de Lucas do Rio Verde não seja comparado a uma 

grande parcela dos municípios brasileiros onde não há uma gestão adequada e 

eficiente dos recursos hídricos, é necessário tomar algumas medidas que 

sigam o rápido processo de urbanização ocorrido no município. Para isso, será 

necessário que se desenvolva atividades continuas e efetivas de como se deve 

proceder em relação à gestão dos recursos hídricos, pois hoje não há um 

órgão ou espaço específico no município que trate sobre esse assunto de 

forma contínua e que atenda o maior número de pessoas possível. 

 

4.2 Justificativa: 

 

O aumento populacional associado ao crescente consumo de produtos 

industrializados e o desenvolvimento cada vez mais rápido de novas 
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tecnologias são fatores que aceleram o processo de degradação do meio 

ambiente. Desse modo, torna-se crescente a necessidade de se incentivar a 

mudança de comportamento para que cada indivíduo desenvolva uma relação 

mais harmoniosa e sustentável com o meio ambiente onde está inserido. 

Assim, o ser humano procura formas para resguardar os recursos naturais, 

principalmente no que diz respeito à água, por se tratar de um bem 

insubstituível e finito. 

Essa responsabilidade não é só dos governantes, e sim de todos os 

cidadãos, que devem mudar de postura com relação aos recursos naturais na 

tentativa de minimizar as mudanças climáticas globais, assim como, trabalhar 

no sentido de diminuir o aquecimento no planeta Terra. 

Como o município de Lucas do Rio Verde é um município novo em 

franca expansão, tem atraído pessoas de diversos locais do país, com 

diferentes hábitos e culturas. Com isso, tornam-se necessário implantar um 

centro de educação ambiental para capacitar e orientar o cidadão sobre as 

questões ambientais de forma contínua, fazendo com que a população local e 

os migrantes aprendam novos hábitos e mudem suas atitudes, principalmente 

em se tratando do uso dos recursos hídricos, coleta e destinação final de 

resíduos sólidos, bem como, coleta e tratamento de efluente. 

A Constituição Federal do Brasil em seu Art. 225 preconiza que é dever 

do poder público promover a Educação ambiental em todos os níveis de ensino 

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

A Educação Ambiental, de acordo a Lei n°9.795, de 27 de abril de 1999, 

deve ser contínua, permanente na educação Nacional, devendo estar presente 

em todos os níveis e modalidades do processo de educação formal e não 

formal. 

De acordo com recomendação nº11 de maio/2011 do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), em seu Art. 1º: é considerado Centro de 

Educação Ambiental, toda iniciativa pedagógica formal ou não-formal, que 

disponha das seguintes dimensões: I - espaços e equipamentos educativos; II - 

equipe educativa; e III - projeto político-pedagógico. 

Assim, faz-se necessário que haja no município um espaço adequado 

para essa finalidade, repensando as ações da população, em virtude da 
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importância de se trabalhar melhor a questão dos recursos naturais, dentre 

eles, a preservação dos mananciais. 

O Centro de referência em Educação Ambiental seria um local para 

todos os interessados na temática ambiental, mas principalmente voltado para 

os alunos das escolas públicas, que por vezes não encontram um local 

apropriado para desenvolver suas atividades, sejam escolares ou de 

investigação e análise. 

Esse é um projeto que nasce da necessidade de mudança de atitudes e 

pensamentos, agindo com consciência e cidadania, preservando nossos 

recursos naturais como maneira de contribuir para a manutenção da vida no 

planeta. 

 

4.3 Objetivo: 

 

Implementar um Centro de Referência em Educação Ambiental no 

município de Lucas do Rio Verde/MT, afim de capacitar e orientar o cidadão de 

forma continuada sobre as questões ambientais, principalmente voltadas a 

preservação dos recursos hídricos local. 

 

4.4 Resultados e Impactos esperados: 

 

Espera-se que o presente Centro de Educação Ambiental aqui proposto, 

possa atender ao seguinte público: 

 Aproximadamente 6.000 crianças em idade escolar, devidamente 

matriculadas na rede de ensino, tanto pública quanto privada do Município; 

  Profissionais ligados à educação básica (gestores, professores, 

coordenadores, supervisores e pessoal administrativo); 

 Técnicos vinculados às questões socioambientais (engenheiros ambientais, 

engenheiros florestais, biólogos, geógrafos, arquitetos, gestores 

ambientais, engenheiros agrônomos, entre outros). 

Com as ações desenvolvidas no Centro espera-se que: 

 A população atendida se sinta responsável pela conservação do meio 

ambiente, como também, pelo uso sustentável da água; 
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 As crianças atendidas pelo programa possam ser futuras disseminadoras 

das ações de preservação ambiental; 

 Propiciar mudanças de postura da população em relação ao meio 

ambiente. 

 Todos convivam harmoniosamente com o ambiente em que vivem e que 

entendam que a natureza não é fonte inesgotável de recursos, suas 

reservas são finitas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o 

desperdício principalmente quando o assunto é recursos hídricos. 

Espera-se também a realização de parcerias público e/ou privada, pois 

há no município uma variedade de empresas, organizações, pessoas físicas e 

faculdades, que tem potencial e podem contribuir com o programa, sendo com 

doações para o acervo bibliográfico, como também para acrescentar novas 

propostas ao projeto inicial. 

 

4.5 Ações de intervenção: 

 

Etapa 1: Disponibilização do espaço pela prefeitura municipal, onde deverá 

funcionar o Centro de Referência em Educação Ambiental; 

Etapa 2: Aquisição de mobília, equipamentos e materiais (TV, notebook, 

mesas, cadeiras, quadros, material de expediente, etc.) 

Etapa 3: Seleção e contratação de equipe técnica, capacitação da equipe 

técnica, elaboração e produção de materiais de divulgação. 

Etapa 4: Seleção e contratação de pessoal para fazer limpeza e manutenção 

do imóvel. 

Etapa 5: Após todas as etapas anteriores estarem concluídas é possível dar 

início ao que o projeto se propõe que é desenvolver as várias atividades 

relacionadas as questões ambientais através de palestras, cursos, oficinas 

 

4.6 Atores envolvidos: 

 

Para a implantação do projeto será necessário à participação da 

comunidade, no que diz respeito às ações veiculadas sobre a melhoria das 

condições e utilização dos recursos naturais. 



28 
 

Será ainda imprescindível a participação de entidades privadas para 

auxiliar nas questões financeiras e de contratação de pessoal para trabalhar e 

ainda contaremos com a participação do poder executivo do município, sendo 

que o espaço onde deverá ser implantado o centro é de responsabilidade do 

município. 

Buscaremos ainda auxílio nas escolas e órgãos que possam oportunizar 

material para trabalho e divulgação da problemática ambiental. 

As crianças e adolescentes participarão com suas curiosidades e 

poderão desenvolver projetos que atendam a questão da conservação e 

melhoria na utilização da água. 

 

4.7 Recursos necessários: 

 

Para a implantação do presente Projeto de intervenção serão 

necessários os seguintes recursos: 

ESTRUTURA: Será necessário a disponibilização do espaço pela prefeitura 

municipal, onde deverá funcionar o Centro de Referência em educação 

ambiental. Após feito isso será necessário fazer um levantamento geral no 

imóvel, realizar uma pequena reforma (pintura, instalações elétricas e 

hidráulicas, etc.). 

MATERIAIS: Aquisição de mobília, equipamentos e materiais (TV, notebook, 

mesas, cadeiras, quadros, material de expediente, etc.) 

HUMANOS: Seleção e contratação de equipe técnica, capacitação da equipe 

técnica, elaboração e produção de materiais de divulgação. Seleção e 

contratação de pessoal para fazer limpeza e manutenção do imóvel. 
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4.8 Orçamento: 

 

TABELA 1: Orçamento previsto para gastos com recursos humanos do projeto 
de implantação de um centro de referência em educação ambiental no 
município de Lucas do Rio Verde – MT. 
QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR HORA 
TRABALHADA 

 

TOTAL 
MENSAL 

01 Serviços Gerais 20 horas R$ 5,00 R$ 500,00 

01 Coordenador 40 horas R$ 17,50 R$ 3.500,00 

01 Professor/orientador:  
Oficina de recicláveis 

04 horas R$ 32,00 R$ 640,00 

01 Professor/orientador:  
Oficina de compostagem 

04 horas R$ 32,00 R$ 640,00 

01 Professor/orientador: 
Biblioteca e videoteca 

40 horas R$ 12,50 R$ 2.500,00 

01 Professor orientador: 
Oficina de arte-educação 

04 horas R$ 32,00 R$ 640,00 

TOTAL R$ 8.420,00 

 

TABELA 2: Orçamento previsto para gastos com material permanente do 
projeto de implantação de um centro de referência em educação ambiental no 
município de Lucas do Rio Verde – MT. 
QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR 

01 Reforma Imóvel R$ 50.000,00 

01 Aquisição Mobiliário R$ 20.000,00 

01 Aquisição de equipamentos  

(computador, impressora, TV) 

R$ 15.000,00 

TOTAL  R$ 85.000,00 

 
TABELA 3: Orçamento previsto para gastos com material de consumo do 
projeto de implantação de um centro de referência em educação ambiental no 
município de Lucas do Rio Verde – MT. 
ESPECIFICAÇÃO CUSTO ANUAL  

Papel A4 R$ 350,00 

Pastas plásticas R$ 120,00 

Material educativo de distribuição gratuita R$ 5.000,00 

Canetas  R$ 25,00 

Cartuchos impressora R$ 450,00 

Cola R$ 50,00 

Pen Drive R$ 200,00 

Grampo R$ 20,00 

                                           TOTAL R$ 6.215,00 
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4.9 Viabilidade, riscos e dificuldades: 

 

De acordo com o proposto no presente projeto acreditamos ser um 

projeto relevante, tanto para o município de Lucas do Rio Verde, como 

também, para a população em geral, pois servirá para que todos, 

independentemente de qualquer condição, tenham acesso a informações 

relacionadas à gestão dos recursos hídricos, a sustentabilidade e conservação 

dos recursos naturais. 

Acredita-se que surgirão algumas dificuldades tanto na implantação do 

projeto, como também na execução das ações propostas pelo mesmo, pois 

todo projeto demanda recursos, sejam eles orçamentários ou financeiros, bem 

como pessoal. 

A proposta do Centro de Referência demandará uma contrapartida do 

poder executivo, e todo recurso público para que se possa fazer o uso do 

mesmo é necessário a previsão desses gastos nas peças de planejamento, 

que são o PPA – Plano Plurianual, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

na LOA – Lei Orçamentaria Anual ou mesmo um Projeto de Lei com dotação 

de Crédito Especial. 

Outro fator seria as questões econômicas, pois discutir sobre 

sustentabilidade em uma sociedade capitalista é um grande desafio, pois 

acredita-se que as questões ambientais andam na contramão do crescimento 

econômico. 
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4.10 Cronograma: 

 

TABELA 4: Cronograma previsto para o andamento das atividades previstas 
no projeto de implantação de um centro de referência em educação ambiental 
no município de Lucas do Rio Verde – MT. 

ETAPAS 
PERÍODO (2019) 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Disponibilização do 
espaço para instalação do 
Centro 

           

Aquisição de mobília e 
equipamentos necessários 

           

Seleção e contratação da 
equipe técnica 
(capacitação) 

           

Seleção e contratação da 
equipe para manutenção  

           

Início das palestras, 
cursos e oficinas 

           

 

4.11 Gestão, acompanhamento e avaliação: 

 

Para uma boa gestão do projeto de intervenção proposto, primeiramente 

será elaborado um plano de ação especificando como as atividades 

acontecerão, qual o público alvo que queremos atingir e como as atividades 

serão ministradas, os horários de funcionamento do Centro, bem como, 

responsabilidades de cada ente envolvido. 

Elaboração de cronograma de atividades que ficará exposto no mural do 

centro onde todas as pessoas terão acesso. 

Como acompanhamento serão realizadas reuniões semanais com o 

intuito de levantar os pontos positivos e negativos das atividades realizadas na 

semana, como também planejar ações futuras. 

Ouvir a comunidade em geral sobre novas atividades ou cursos que 

poderão ser oferecidos pelo Centro.  

Para a avaliação será disponibilizado ao final de cada atividade, um 

formulário de avaliação onde o público poderá fazer a avaliação das atividades 

realizadas no centro, a qual será quantificada ao final de cada mês. 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1 Objeto  

 

O presente termo de referência tem como objeto a contratação de 

serviços para o desenvolvimento de atividades educativas no Centro de 

Educação Ambiental do Municipi0o de Lucas do Rio Verde - MT 

 

5.2 Justificativa: 

 

O município de Lucas do Rio Verde é novo e está em expansão, 

atraindo pessoas de várias regiões do país, com culturas e hábitos muito 

diferentes. Com isso, verifica-se a necessidade de se trabalhar no município as 

questões ambientais de forma continua, com o intuito de contribuir na mudança 

de hábitos e atitudes da população, principalmente em se tratando do uso dos 

recursos hídricos. Assim, faz-se necessário que haja no município um espaço 

adequado para a implantação de um Centro de referência em Educação 

Ambiental. 

O centro de Educação Ambiental será um espaço dedicado ao 

desenvolvimento de atividades de caráter educacional, voltadas à temática 

socioambiental e cultural, atividades essas que visam contribuir e estimular a 

discussão crítica, a organização e o pacto social, o fortalecimento de 

identidades grupais, levando a formação de cidadãos mais informados, 

participativos e dedicados ao processo de construção de sociedades 

sustentáveis. 

O espaço apresentara um grande potencial de delineamento e 

desenvolvimento de projetos, ações e programas educacionais e portanto, 

pode cumprir um papel articulador e integrador nas localidades onde se 

encontra, de modo a estar conectado com o que se pensa e se faz no 

município, sendo um espaço de promoção de sinergias entre instituições, 

pessoas, projetos, programas e ações, não só ambientais, mas também 

culturais, educacionais e de ampliação da cidadania. 
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5.3 Descrição do Objeto 

 

5.3.1 Reforma do espaço: 

 

O Centro de Referência em Educação Ambiental será implantado no 

Parque dos Buritis, onde será necessária uma reforma na casa de pedra, a 

qual será o espaço destinado às atividades. O local oferecerá a comunidade do 

município Lucas do Rio Verde/MT, oficinas, palestras e atividades contínuas de 

educação ambiental.  

 

5.3.2 Contratação de Recursos Humanos: 

 

 Contratação de professor/orientador 1: com capacitação técnica para 

ministrar curso de confecção de brinquedos e afins com material 

reciclável; 

 Contratação de professor/orientador 2: com capacitação técnica para 

ministrar curso de horta orgânica, adubação, fertilização e produção de 

húmus; 

 Contratação de professor/orientador 3: com capacitação técnica para 

ministrar palestra sobre meio ambiente, uso e conservação do solo, uso 

sustentável da água, separação e destinação correta dos resíduos 

sólidos; 

 Contratação de serviços gerais: para realizar limpeza e manutenção do 

imóvel; 

 Contratação de coordenador: para realizar atividades de direção e 

coordenação de todas as atividades realizadas no centro de educação 

ambiental. 

 

5.3.3 Aquisição de materiais de uso permanente:  

 

Aquisição de mobiliário (armários, mesas, cadeiras, quadros, televisão, 

projetor, notebook) para o bom funcionamento do objeto em questão. 
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5.3.4 Aquisição de materiais de consumo: 

 

Compras de materiais para as atividades educativas: papel, tesouras, 

cola, régua, grampeador, livros, cartilhas, etc. 

 

5.4 Fundamentação Legal 

 

A criação do Centro de Educação Ambiental de múltiplas 

potencialidades para a disponibilização e democratização do acesso às 

informações para a comunidade do município de Lucas do Rio Verde/MT, está 

amparado na Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 2002, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que dispõem sobre 

Educação Ambiental e Política Nacional de Educação Ambiental. 

A aquisição de materiais permanentes e de consumo será realizada 

através de processo licitatório modalidade pregão. O procedimento licitatório 

obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob 

a égide da Lei Federal nº 10.520/02, o Decreto Federal nº 3.555/00 e 

subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações. 
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5.5 Estimativa de Custos 

 

TABELA 5: Estimativa de custos previstos para o termo de referência de 
implantação de um centro de referência em educação ambiental no município 
de Lucas do Rio Verde – MT. 

RECURSOS HUMANOS 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

HORA 
TRABALHADA 

TOTAL MENSAL 

01 Serviços Gerais 20 horas R$ 5,00 R$ 500,00 

01 Coordenador 40 horas R$ 17,50 R$ 3.500,00 

01 Professor/orientador: 
oficina de recicláveis 

04 horas R$ 32,00 R$ 640,00 

01 Professor/orientador: 
oficina de 
compostagem 

04 horas R$ 32,00 R$ 640,00 

01 Professor/orientador: 
biblioteca e 
videoteca 

40 horas R$ 12,50 R$ 2.500,00 

01 Professor/orientador: 
Oficina de arte-
educação 

04 horas R$ 32,00 R$ 640,00 

TOTAL  R$ 8.420,00 

MATERIAL PERMANENTE 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL 

01 Reforma do Imóvel R$ 50.000,00 

01 Aquisição do Mobiliário R$ 20.000,00 

01 Aquisição de equipamentos 
(computador, impressora, TV) 

R$ 15.000,00 

 TOTAL GERAL R$ 85.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO 

ESPECIFICAÇÃO CUSTO ANUAL 

Papel A4 R$ 350,00 

Pastas plásticas R$ 120,00 

Material educativo de 
distribuição gratuita 

R$ 5.000,00 

Canetas R$ 25,00 

Cartuchos impressora R$ 450,00 

Cola R$ 50,00 

Pen Drive R$ 200,00 

Grampo R$ 20,00 

TOTAL GERAL R$ 6.215,00 

 

5.6 Critérios de julgamento 

 

Para a contratação dos professores/orientadores será analisado os 

cursos de capacitação na área e prova prática onde cada um deverá 

apresentar um trabalho na área específica que pretende concorrer à vaga. 
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Para aquisição de materiais, tanto permanente como de consumo, será 

o de menor preço por item no mercado. Já a reforma, será feita uma licitação e 

vencerá a empresa que ofertar menos custo da obra. 

 

5.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

 O presente contrato terá duração de 12 meses, a contar da data da 

assinatura do mesmo.  

 O local das atividades a serem desenvolvidas será no Centro de 

Referência em Educação Ambiental no Parque dos Buritis, localizado na 

Av. Mato Grosso, Centro, Lucas do Rio Verde – MT. 

 Os materiais deverão ser entregues até 15 dias após a emissão de 

pedido ou ordem de serviço emitida pela direção/coordenação do projeto 

no endereço acima especificado. 

 

5.8 Obrigações das partes 

 

Os materiais fornecidos pela contratada deverão ser entregues até 15 

dias após a emissão de pedido ou ordem de serviço emitida pela contratante, a 

qual deverá efetuar o pagamento mediante nota fiscal emitida pela contratada 

até 15 dias após o recebimento do material. 

Os professores/orientadores receberão por hora-aula trabalhada, 

sempre no final do mês subsequente ao mês trabalhado, através de nota fiscal. 

O servidor contratado/concursado para atividades de serviços gerais e o 

coordenador receberão pagamento mensal. 

 

5.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

O acompanhamento e fiscalização será realizada por servidor de 

carreira do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE que também atuará 

como coordenador geral das atividades desenvolvidas no Centro de Educação 

Ambiental. 
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5.10 Pagamento 

 

O pagamento será feito mensalmente ao contratado, através de 

comprovação do efetivo trabalho ou por nota fiscal emitida no mês da 

prestação de serviços solicitados mediante ordem de serviço. 

O pagamento pelos materiais adquiridos será efetuado mediante nota 

fiscal emitida pela contratada até 15 dias após o recebimento do material. 

 

5.11 Sanções 

 

Serão aplicadas as sanções cabíveis a todos os interessados 

(contratante e contratado), desde que descumprirem qualquer um dos itens 

propostos nesse termo de referência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Considerando que a água é o bem mais precioso e importante para a 

vida, e diante da irresponsabilidade com a qual a população utiliza tal 

recurso, foi verificada a necessidade de implementação de políticas e 

projetos voltados à conscientização da sociedade quanto ao tema. 

 Com a instalação de um espaço físico voltado exclusivamente para a 

educação da população sobre as questões ambientais e a importância 

que deve ser atribuída à preservação e o uso consciente da água, será 

possível mudar a forma com a qual as pessoas pensam e agem sobre a 

utilização desse recurso. 

 A implantação do centro de referência em educação ambiental é 

determinante para que a comunidade possa elencar problemas, agir em 

conjunto e buscar alternativas de possíveis soluções. 

 A necessidade de preservar é eminente, e a realização do projeto, além 

de auxiliar na sensibilização de toda a população, prestará um bem 

maior ao meio ambiente, viabilizando análises e soluções para os 

problemas atuais e que venham a surgir na região. 
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