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Abstract  
In several cities their inhabitants endure constant struggles for their daily household water supply, due to regional 

water scarcity, network infrastructure insufficiency, or institutional deficiencies at the utility in charge. 

Environmental education to promote lower consumption practices and the adoption of water saving devices is a 

constant task. In spite of important advances in both education and water saving technologies, scarcity and 

nuisances for the inhabitants haven’t been solved after long years of efforts. The core reason being that water 

savings are immediately demanded by new households or industries, in a never-ending and barren war among 

existing and new residents, and also by changes in residents’ lifestyle that demand more water. Efficiency gains are 

overcome by increases in demand in what is known as the Jevons Paradox. One apparently extremely efficient 

domestic device is the “water recycling shower” recently placed on the market. Assuming that the technical 

efficiency, economy and health safety of such device are acceptable, the promotion of these or similar devices should 

be seen from a more cautious and different perspective than the traditional, considering educational and legislative 

aspects which warranty that the gains in water savings really improve the common wellbeing and allow to restore 

the excessive pollution and stresses (overexploitation) that aquifers or other water bodies suffer today, and assure 

that urban infrastructure and public finances allow better services to citizens. The paper will explain the research, 

advances and plans for these topics, among them a more advanced checklist  of for true efficiency. 
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Resumen  

En varias ciudades sus habitantes cotidianamente padecen y batallan por el abasto de agua limpia en su hogar, 

debido a escasez de agua en la región, a insuficiencia en la red hidráulica, o por deficiencias institucionales del 

operador municipal. La educación ambiental para promover hábitos de menor consumo y la instalación de 

dispositivos ahorradores de agua es una tarea continua de algunos gobiernos. A pesar de importantes avances tanto 

en educación como en tecnologías para ahorrar agua, la escasez y las molestias de los ciudadanos no se han resuelto 

tras largos años de esfuerzos. El motivo principal es que el agua ahorrada es inmediatamente demandada por nuevos 

hogares o industrias, en una interminable y estéril batalla entre los actuales y los nuevos habitantes y en los 

cambiantes estilos de vida de los residentes que requieren más agua. Las ganancias en eficiencia son superadas por 

los aumentos en la demanda, en lo que se conoce como la paradoja de Jevons. Una nueva tecnología son las 

“regaderas recicladoras del agua de la ducha”, recientemente lanzadas al mercado. Suponiendo que la eficiencia 

técnica, la economía y la seguridad sanitaria de estos dispositivos resulten aceptables, su promoción debe verse desde 

una perspectiva más cautelosa y distinta a la tradicional, teniendo en cuenta aspectos educativos y regulatorios que 

garanticen que los beneficios en ahorro de agua realmente mejoren el bienestar común y eliminen la contaminación y 

sobreexplotación excesiva que hoy afecta a acuíferos u otros cuerpos de agua, y asegurar que la infraestructura y las 

finanzas públicas permitan brindar mejores servicios a los ciudadanos. El artículo explica la investigación, los 

avances y los planes para estos temas, y aporta una lista de cotejo para una real eficiencia. 

 
Palabras clave: educación ambiental, eficiencia real, paradoja de Jevons, regaderas recicladoras, tragedia de los comunes. 

 

  

Introducción 
 

La “paradoja de Jevons” (año 1865) dice que “cuando se mejora la eficiencia de un producto, para ahorrar y evitar 

escasez de determinado insumo, a la larga ocurren incrementos a la demanda y escasez de ese mismo insumo”. Esa 

es la preocupación central del presente artículo: que de extenderse el uso masivo de las novedosas “regaderas 

recicladoras”, los aparentes ahorros resulten en mayor demanda de agua (mayor huella hídrica conjunta), en un país 

ya agobiado por escasez y conflictos de ese recurso.   

 

El territorio Mexicano es mayormente árido y sus principales ciudades están en zonas de baja disponibilidad de agua 

y alta competencia por ese recurso. Ello ocasiona abatimientos de los acuíferos, infraestructura más complicada y 

cara que si la demanda estuviera en otros sitios, Adicionalmente las características institucionales y organizacionales 

de muchos operadores municipales de agua potable y saneamiento ocasionan malos desempeños y dejan mucho que 

desear y corregir. La consecuencia de lo anterior es que millones de ciudadanos diariamente padecen falta de agua, 

baja presión, pérdidas de tiempo, y otras molestias, y ello les orilla a desembolsos excesivos para remediarlos. El 

agua y la ducha cotidiana o semanal, que debería ser algo placentero en la vida, se torna un tormento y motivo de 

preocupación o disgustos. 

  

Desde hace años los operadores mismos, o los gobiernos estatales o el federal diseñan e implementan diversas 

campañas y estrategias de “cultura o de ahorro de agua” para la que la población use menos agua o para que adquiera 

e instale dispositivos ahorradores. Estas han tenido diferentes intensidades y logros, sin embargo sus impactos en 

reducción de demandas de agua colectiva raramente se monitorean y evalúan a profundidad. Entre algunas de las 

estrategias y campañas más socorridas han estado las de “cerrar la llave”, remplazar empaques,  vigilar al vecino y 

denunciarlo u orientarlo si desperdicia agua. Otras campañas y acciones, más estructurales, han promovido remplazar 

excusados (inodoros) antiguos por otros de nuevo diseño y menor consumo de agua (que cumplen con la norma 

NOM-009-CNA-2001). Similarmente se ha impulsado la sustitución de regaderas, llaves de lavabos, por otras de 

cierre automático o de menos consumo; al igual que la instalación de medidores (contadores) de consumo en las 

viviendas, y también la de pago oportuno de sus boletas de cobro mensual. En oficinas públicas, inmuebles de 

gobierno y en grandes industrias, se ha impulsado que usen menos agua y continuamente monitoreen sus consumos.  

Incluso se promueve la captación de agua de lluvia  y algunas otras ecotécnias. Igualmente se ha motivado usar las 

aguas grises para descargar el inodoro, o usar aguas residuales tratadas para regar jardines o huertos familiares.  

 



Los principales argumentos sobre los beneficios de impulsar programas de sustitución de inodoros, regaderas u otros 

dispositivos domésticos (por ejemplo en el Distrito Federal, década de los 90s) eran que se reduciría la demanda de 

agua, y se podrían posponer nuevos y costosísimos megaproyectos para llevar más agua a la ciudad. Claro que eso no 

se cumplió (otra nueva confirmación de la paradoja de Jevons). 

  

En este artículo se usará el caso de las “regaderas recicladoras de agua” para ilustrar los retos, las ventajas y riesgos 

que tendría promoverlas para resolver carencias de agua. Esas regaderas usan tecnología sofisticada (como en naves 

para astronautas), y permiten tomar duchas de larga duración con muy bajo consumo de agua y de energía (se 

recircula también el agua caliente). Parte del análisis y enfoque será (de momento) omitiendo preocupaciones y 

detalles por potenciales riesgos a la salud. Solamente se abordarán aspectos de volúmenes de agua ahorrados, 

individual y comunalmente; y sus potenciales costos y beneficios (directos e indirectos), vistos a nivel doméstico y 

regional (economías de escala).  

 

El tema de este artículo aparentemente es sencillo y muy directo como asunto de “educación y cultura del agua”:  

¿Cómo promover (o no) el uso de regaderas recicladoras de agua, o técnicas similares para aprovechar las 

aguas grises y así tener mayor confort y ahorro de agua en los hogares, principalmente en ciudades o 

colonias con escasez del liquido? 

  

Sin embargo en realidad el enfoque y los matices que quieren presentarse son delicados y seguramente 

controversiales o hasta contraintuitivos para muchas personas. Se intentará resumirlos en la siguiente frase, que por 

su complejidad puede no quedar clara al principio:  

¿Como enseñar que hay nuevas tecnologías, que pueden ser muy útiles y confortables a nivel individual 

(doméstico), pero su uso desmedido puede transformarlas en caras y nocivas desde enfoques ambientales, 

sociales y culturales? ¿Cómo explicar que el remedio a muchos problemas que nos agobian no estriba en la 

innovación tecnológica, sino en una mayor  comprensión de la problemática global? 

 

El artículo se enfocará principalmente a aclarar las diferencias y las conjunciones entre las interrogantes anteriores. 

Se procurará explicar esos matices y aspectos un tanto filosóficos y esencialmente precautorios, a la par de los 

técnicos y novedosos de las regaderas recicladoras. No se debe confiar ciegamente en que la tecnología resuelva 

todos los problemas, socioeconómicos, pues suele agravarlos en lugar de resolverlos.  

 

Metodología  
 

Cabe aclarar que el tema de las regaderas recicladoras y los retos educativos y legales para promoverlas, o no, es 

muy amplio y relativamente novedoso, por lo que no se pretende abarcar todos los vértices en este corto artículo. 

Falta mucho por trabajar y evaluar sobre cuestiones tecnológicas, educativas, de seguridad e higiene; en la 

posibilidad de eliminar dependencia de fabricantes o tecnologías extranjeras, comparaciones de impactos, costos y 

beneficios ambientales y económicos (comparar economías de escala entre tratamiento y reciclaje domiciliario, 

contra el sistema de una planta de tratamiento terciario con red municipal de agua para reuso); cuestiones del 

beneficio y ahorro energético (reciclado por intercambio de calor para el agua de la regadera) ante escenarios de 

encarecimiento energético o de cambio climático, etc.  

 

Por otro lado las recomendaciones y conclusiones aquí expresadas de ninguna manera son la última palabra del 

asunto. Se propone que sean revisadas y entendidas personalmente por cada promotor de cultura del agua, para que 

asuma una elección y responsabilidad propia (basta de escudarse en desconocimiento, ignorancia e inercias de 

políticas publicas o de ciegamente seguir “instrucciones superiores”). El trabajo incluyó las siguientes etapas, 

hipótesis, reflexiones y conclusiones: 

  

1) Las tendencias observables y documentales van hacia una creciente escasez de agua y de conflictos ambientales y 

sociales en el medio urbano; a pesar de soluciones y esfuerzos y grandes presupuestos que se han 

desembolsado; de los muchos adelantos tecnológicos y normatividad implantada; y de intensas campañas de 



ahorro y cultura del agua. 

2) Se cuestionó ¿Por qué los problemas se agravan en lugar de disminuir?  

3) Se propuso la respuesta (hipótesis) de que suelen atacarse los síntomas y no las raíces de los problemas. Es decir, 

no hay soluciones reales o duraderas, solamente paliativos (placebos). 

4) Se detectó que otro problema es cómo transmitir, comunicar y educar respecto a resolver las causas raíz. Algunas 

de esas causas son: falta de capacitación e irresponsabilidad de funcionarios; corrupción; desigualdad social; 

confianza excesiva en la tecnología; consignas comerciales, socio políticas y hasta religiosas a favor de mayor 

crecimiento en los consumos y en la demografía; y poca comprensión de la función exponencial (Albert Bartlett 

decía que “La mayor deficiencia  de la raza humana es nuestra incapacidad para comprender la función 

exponencial”).  

5) Se amplió la hipótesis (propuesta en el punto 3) bajo la premisa de que la esencia de la escasez del agua y otros 

problemas es que estamos involuntariamente inmersos en un enorme, real y dañino (especialmente para los más 

indefensos seres y personas, incluidas las generaciones futuras) ardid tipo Ponzi, o pirámide fraudulenta e 

insustentable poco visible para algunos, pero con efectos notorios para otros. Todo ello puede también 

resumirse como “La Tragedia de los Comunes”  (G. Hardin, 1968). 

6) Se revisaron algunos modelos de dinámica demográfica nacional e internacional, así como las cifras y 

metodologías sobre “huella hídrica” y “huella ecológica” para conocer mejor el grado de riesgos ambientales y 

tendencias, para algunas regiones del país. Claramente se vio que México cada vez importa más agua virtual 

(“agua verde”, o sea de lluvia), pero exporta agua totalmente insustentable (“agua azul” derivada de acuiferos 

sobreexplotados). Es decir proseguimos deteriorando nuestro medio ambiente y tenemos una riesgosa falta de 

soberanía y alta dependencia de alimentos del exterior. México está en situación de franca insustentabilidad 

(overshoot) tanto en huella colectiva hídrica como ecológica, y la tendencia es a agravarse. 

7) Se resumió el asunto como que “hay un elefante en la habitación que nadie ve”; que “se toca el violín mientas 

arde Roma”, y que persisten los tabúes y paradigmas a favor de la insustentabilidad (crecimiento perpetuo) que 

nadie se atreve a tocar. El modelo económico desarrollista y la retórica del crecimiento perpetuo se toman como 

“la máxima aspiración nacional”. La receta típica para resolver los problemas causados por el crecimiento es 

“crecer más” (hay unas pocas voces disidentes que dicen que “quien crea que el crecimiento exponencial 

puede persistir por siempre en un planeta finito o es un demente o un economista” Keneth E. Boulding). 

8) Se analizaron los contenidos de cursos de capacitación para promotores de educación ambiental. Se concluyó que 

raramente se enfocan a tocar temas delicados y estratégicos (persiste tabú sobre temas demográficos o de 

redistribución económica). 

9) Se propuso la conveniencia de que los promotores de cultura del agua, tengan una amplia visón de la realidad y de 

sus matices. Que adquieran mayores bases de razonamiento crítico y ético sobre la problemática y potenciales 

cursos de acción.   

10) Se profundizó en la definición de eficiencia y se desarrolló una lista de requisitos para una real eficiencia. 

11) Se estudió la oferta comercial de regaderas recicladoras de alta tecnología y sus variantes; así como su historial 

de patentes; se revisaron videos y folletos descriptivos o publicitarios. Similarmente se examinaron otros 

dispositivos y técnicas menos sofisticadas que igualmente permiten aprovechar agua gris doméstica. Se 

hicieron algunos ejercicios hipotéticos y cálculos sobre la potencial aceptación entre usuarios ricos o entre 

usuarios abrumados por escasez de agua, especulando sobre su probable impacto tanto en la economía familiar 

como en el potencial de ahorro de agua en las ciudades. 

 

Resultados  
  

En la metodología fue importante dejar plasmados los distintos puntos y preocupaciones que orientan este trabajo, 

para que el lector comprenda que no se busca meramente promover otra novedosa y quizá útil tecnología ahorradora, 

como son las “regaderas recicladoras de agua”. Con esa base y atendiendo limitantes de espacio, ahora únicamente 

se referirán algunas características, cifras y diagramas para la oferta tecnológica para ahorrar agua en las regaderas 

domiciliarias. 

 

Características y principios de las regaderas recicladoras.  

Uno de los fabricantes (Sueco) las promueve anunciando que: 



•  De 150 litros en promedio utilizados para bañarse normalmente, este dispositivo solo gastaría cinco litros por un baño 

de 10 minutos.   

•  La regadera cuenta con un sistema de circuito cerrado que permite purificar el agua y volver a bombearla hacia el 

cabezal (Orbital Systems/Cortesía).  

•  La regadera 'OrbSys' utiliza una tecnología que recicla el agua mientras te bañas. 

•  El dispositivo está basado en el aparato utilizado durante las expediciones de la NASA en el espacio. 

• La regadera es capaz de ahorrar más del 90% en el consumo de agua. 

• Permite ahorrar 80% en energía cada vez que te bañas, al mismo tiempo que produce agua más limpia que la que 

obtienes de un grifo promedio. 

 

Ese fabricante en realidad aun no lanza abiertamente su producto a la venta, sino que aparentemente solo está en fase 

de promoción o de estudio de mercado potencial. 

 

Existe al menos otro fabricante en Australia, “CINTEP water recycling shower”, quien igualmente está en fase de 

estudio de mercado y que promete iniciar ventas abiertas al publico en 2015. 

 

Los siguientes diagramas ilustran las características operativas de esas regaderas.  
 

  
 Figuras 1.- Diagramas de circuitos del agua y calor en las 

regaderas recicladoras. 

 

Otras regaderas, menos sofisticadas, para reutilizar agua gris.  

Analizando el historial de patentes (búsquedas con utilería de Google) relacionadas a regaderas recicladoras o para 

reutilizar agua gris (agua jabonosa), se localizaron inventos diversos desde varios décadas atrás. Algunos diseños son 

meramente recipientes para filtrar y almacenar el agua para luego distribuirla en conductos hacia en usos como la 

descarga de excusados, o riego de jardines. Claramente esas tecnologías son sencillas y pueden desarrollarse de 

manera casera, sin depender de fabricantes especializados. Hay varias experiencias independientes de instalaciones 

de reuso de bajo costo y con satisfactorios resultados operativos.   

 

   
Figura 2.- Recipiente para filtrar y  

almacenar agua gris y distribuirla 

para descargar los inodoros. 

Figura 3.- Intercambiador para 

reciclar energía calorífica al 

ducharse. 

Figura 4.- Sistema de recuperación de 

calor incorporado a un sistema de 

reciclado de agua gris. 

 
Impactos potenciales de las regaderas recicladoras (volúmenes de agua ahorrados).  

Aun cuando falta corroborar con pruebas de campo, o al menos mediante encuestas entre potenciales usuarios de 

esas regaderas, se considera que su probable impacto en los volúmenes de agua demandados en la ciudad es nulo en 

el caso de hogares con bajo suministro de agua (tandeos, o frecuente falla en suministro), e incluso en hogares con 

servicio regular donde no hay medidores de consumo. Es decir no tendrá sentido promoverlas en tales zonas urbanas, 

cuando se busque disminuir los volúmenes de agua demandados al organismo operador por ejemplo para proteger 

acuíferos. Si lo que se busca es mayor confort (aunque no necesariamente mejorará la higiene) de los residentes, 

sería deseable que ellos adquieran sus propia regadera recicladora. 

 

En cambio las regaderas recicladoras tienen un alto potencial de ahorro para los altos consumidores de agua. Ellos 

podrán tomar duchas muy largas y sus consumos de agua disminuirán. Desde el punto de vista del operador 



municipal esto puede ser bueno (si tiene dificultades para satisfacer la demanda), o malo (si sus finazas dependen de 

los altos consumidores).  

 

Digamos que el beneficio económico es para los ricos y poco para los pobres. Una excepción sería cuando las clases 

pobres (sitios con mal suministro) suelen comprar pipas de agua (muy costosas) si de plano no les llega agua para 

bañarse, entonces sí eliminarían ese estipendio. 

 

La distribución típica de los consumos de agua en una vivienda se representa en la siguiente gráfica: 

 

 

Aseo personal (lavabos, ducha en regadera  o tina)      

35 % 

Desalojo del inodoro      20 % 
Lavado de ropa    20 % 

Cocina y bebida    15 % 

Limpieza del hogar     5 % 

 Figura 5.- Distribución característica de volúmenes consumidos en 

un departamento o  vivienda  sin jardín. 

 
Al promover esas regaderas recicladoras debe pensarse que su adopción seguramente no reducirá las demandas de 

agua, ni de las viviendas individuales ni del colectivo urbano. La principal ventaja y potencial de esas regaderas 

estriba (y eso es muy bueno) en brindar mayor confort y tranquilidad a los residentes de colonias con seria escasez de 

agua. Si el precio de las regaderas fuese accesible a la economía de familias “populares” como en la delegación 

Iztapalapa del Distrito Federal, donde el suministro de agua es intermitente, el beneficio de esas regaderas sería 

altísimo.   

 

También las clases ricas pueden disminuir sus erogaciones (factura mensual) de agua y de gas para calentar el agua. 

Un inconveniente de que los ricos consuman menos volúmenes de agua es que pagarán menos, reduciendo los 

potenciales subsidios cruzados que benefician a las clases populares que consumen poco (menores precios del metro 

cúbico consumido). Eso, claro, si hay esquemas de tarifas de agua y medidores que lo permitan. Cuando hay cuotas 

fijas no hay motivación, ni para ricos ni para pobres, para instalar regaderas ahorradoras excepto el confort o el 

menor costo de energía.  

 

Se aclara lo anterior para prevenir que se caiga en la ilusión (espejismo) que se liberarán volúmenes de agua y “habrá 

mayor disponibilidad de agua” que permitirá a las ciudades crecer más, y se podrán seguir construyendo mas 

enormes desarrollos habitacionales. Se propiciaría precisamente “la paradoja de Jevons” y la escasez se agravaría. 

 

Son notorios y serios los problemas por desigualdad social, falta de oportunidades de empleo, abandono de 

viviendas, violencia y robos, excesivo tiempo y costo dedicado a transportarse a colonias remotas y sin servicios que 

muchos habitantes padecen al haber adquirido viviendas del tipo “ciudades bicentenario” (por ejemplo impulsadas en 

el sexenio pasado en el Estado de México), donde la disponibilidad de agua, además de todos los problemas antes 

citados es persistente. Ese tipo de “desarrollos” urbanos (que mas bien son “subdesarrollos” para enriquecer a las 

inmobiliarias) abundan también en otras regiones del país y tienen problemas similares, acarreando competencias y 

conflictos con los residentes originales de zonas rurales.  

 

Instrumentos reglamentarios y legales para encausar beneficios por esas tecnologías.  

En la ponencia ha quedado claro que la principal preocupación es que esa tecnología, en principio útil y hasta neutra, 

donde la decisión de usarla o no es de cada familia, a la larga puede inducir mayor crecimiento y más demanda sobre 

los ya escasos recursos (paradoja de Jevons, crecimiento insustentable, impactos desfavorables en huella hídrica, 

etc.). Sin embargo hay otros riesgos potenciales (a la salud, dependencia tecnológica, deseconomías de escala) que 

deben evaluarse y en su caso prever y diseñar los instrumentos legales necesarios. Pero, sobre todo, los promotores 

de cultura del agua, deben conocer el porque de ellos. 

 

Entre los instrumentos más apropiados estarían las NOM (normas oficiales mexicanas) que se diseñen para esos 

equipos, los instructivos de uso, y los “cobros  por factibilidad” para muevas conexiones a las redes de agua y 



alcantarillado  como instrumento para controlar la demanda y expansión urbana desordenada (mas sobre el tema en 

referencia Buenfil 2011). Desde luego también son esenciales los planes (bien meditados y estrictos) de usos del 

suelo y estabilidad urbana: los decretos de protección a territorios agrícolas, forestales y naturales; los límites 

explícitos a la expansión de viviendas e industrias; las leyes para impedir mayor extracción de agua a acuíferos 

sobreexplotados u otros en zonas de veda; y el garantizar “flujos mínimos ecológicos” a ríos, arroyos y lagos.    

 

Requisitos para una real eficiencia tecnológica. 

El avance tecnológico fue el motor de la revolución industrial en Europa y luego en el mundo. Sin embargo acarreó 

un incontrolado crecimiento demográfico, alto deterioro ambiental, con alguna discutible mejora social; por lo cual 

no todo lo tecnológico es bueno y ni debe aceptase sin cuestionarlo antes. La “EFICIENCIA” es un concepto técnico 

relativamente bien definido, pero que a la vez puede interpretarse y evaluarse según distintos criterios. Para decir que 

algo es “eficiente” (mejor, o “más eficiente” que una  “solución” previa) requeriría cumplir con todos o con una gran 

mayoría de los siguientes requisitos:  

 

a) Que sea menos costosa de operar y requiera menos insumos que la solución previa. b) Que ahorre esfuerzo, 

dinero e insumos. c)  Que los ahorros sean tangibles y cuantificables. d)  Que sea más durable y que genere menor 

cantidad de efluentes o contaminantes. e) Que garantice que no se sobrexplotan recursos y contribuye a su 

corrección (si la solución depende de recursos-no-renovables no es eficiente). f) Que garantice que no se sustituyen 

insumos por otros nuevos (diferentes), que posteriormente pueden también ser escasos o conflictivos. g) Que lo 

“ahorrado” no se volatilice en mayores demandas y mayor escasez de los mismos (evitar “Paradoja de Jevons”). h) 

Que la mayor eficiencia no genere incrementos en la demanda. i) Que los “ahorros” sean verdaderamente eso, 

conllevando a una menor explotación del medio ambiente, mayor tranquilidad para los trabajadores y las personas 

usuarias y menor necesidad financiera. j) Que lo “ahorrado” se quede en el medio ambiente e incluso se 

reestablezcan daños previos. k) Que lo ahorrado deje más tiempo para el desarrollo espiritual, lo estimule y lo 

mejore. l) Que directa o indirectamente (traslado, conducción de insumos o productos, uso del producto) no se 

afecten o se alteren espacios silvestres o reservas naturales. 

 

Las regaderas recicladoras tienen el riesgo de no cumplir con los requisitos “g” y “h”,  Ello pudiera prevenirse con 

serios programas educativos (que los promotores comprendan el problema del crecimiento desmedido y de la 

insustentabilidad que acarrea) y que se propongan mecanismos legislativos para evitar expansiones urbanas 

desmedidas, desarrollos “urbanos” en zonas impropias, pérdida de zonas agrícolas y de espacios naturales.  

 

Además deben evaluarse las economías reales comparando el conjunto de costos y beneficios individuales 

(domiciliarios) contra la economía integral (colectiva, comunitaria, incluyendo su impacto en servicios ambientales). 

De lo que resulte más conveniente para la región y la sociedad colectiva, se deben diseñar los programas de aliento o 

desaliento al uso de esas tecnologías, y además deberá buscarse implementar la normatividad y legislación más afín 

y efectiva al caso. 

 

Conclusiones y propuestas concretas 

 

Aunque se ahorre agua en la casa, la huella hídrica nacional, la huella ecológica mundial, la necesidad de 

importaciones y la devastación ambiental aumentarán enormemente, en caso de que los aparentes ahorros impulsen 

mayor crecimiento demográfico, y habrá más desconexión psicológica y física (menor calidad de vida y estabilidad) 

entre los habitantes de las ciudades y los del campo, respecto de los recursos reales que aportan el sustento (la tierra, 

el campo, el mar). 

 

La tragedia de los comunes regional, nacional o mundial, sigue su paso implacable cuando la tecnología (útil en 

ciertos casos) se mal emplea y se deja descontrolada. 

 

Los educadores ambientales tienen el reto de formarse e identificar las relaciones entre los temas específicos de la 

temática ambiental que abordan con sus diferentes públicos, con otros temas como la economía, la demografía, la 

política, la tecnología, la globalización, etcétera; de tal manera que se visualicen estos vínculos que señalan por 



ejemplo que, el asunto de adoptar una tecnología ahorradora, a la larga tiene implicaciones negativas hacia el 

deterioro del ambiente por el exponencial incremento en el uso de dicha tecnología. Una recomendación concreta es 

que cualquier promotor de cultura del agua conozca que es sustentabilidad, mediante un cabal aleccionamiento en 

“los 21 requisitos de la sustentabilidad” de Albert Bartlett. 

 

Los programas de “educación y cultura del agua” deben dirigirse a todos los públicos porque los asuntos ambientales 

son de todos, pero debe darse especial atención a los tomadores de decisiones, a los legisladores y a los operadores 

de servicios públicos de agua. Precisamente porque son los que deben estar más enterados y ser “cultos” (mentalidad 

amplia). La cultura del agua debe ser atrevida para transformar paradigmas obsoletos y lograr un cambio de rumbo (a 

favor del decrecimiento –degrowth-, la estabilidad, una mejor calidad de vida, y un patrimonio digno para las 

generaciones próximas, con plenitud de biodiversidad y de espacios naturales). 

 

Las opciones para solucionar la escasez de agua, junto con las crisis y los conflictos que acarrea, esencialmente 

radican en el reino social, moral y económico, más que en el técnico, aun cuando a primera vista pareciera de otra 

forma. 

 

La tecnología seguramente siempre hallará alguna manera de mejorar la eficiencia, pero también implica varios 

costos, no todos evidentes. Sus soluciones regularmente aportan impactos económicos claros e inmediatos; pero 

igualmente acarrean inciertas, pero trascendentes, consecuencias sobre el medio natural y la calidad de la vida a 

largo plazo. Desafortunadamente, los tradicionales modelos económicos y técnicos sencillamente desprecian y no 

considerar tales impactos, porque no saben como considerarlos. 

 

Algunas opciones tecnológicas para aumentar la eficiencia son sencillas y simples, y podrían adoptarse sin mucho 

riesgo, dudas o preguntas. Sin embargo en muchos otros casos es importante tener visiones más amplias. En la 

referencia Buenfil (2005) se da una lista de argumentos para reflexionar y considerar en torno a eso. 
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Abstract  

This paper presents a reflection about the participation and motivation of teachers and public decision-

makers of eight townships in the Drainage Basin of the Gravataí River in southern Brazil, in the training 

course on Environmental Education as well as in the major environmental problems of cities and schools. A 

survey was conducted with two groups of participants of the training course, composed of teachers from 

municipal schools and public decision-makers, who have a wide range of education and activities in their 

communities. The observational and comparative method was used, with which was possible to define 

categories of motivation for involvement in the course through analysis of participants orality, as well as the 

identification of local environmental problems. Participants mentioned the ability to acquire, expand and 

upgrade knowledge as the most significant motivations for participation in this course, as well as the 

possibility to organize and implement environmental education projects for their schools and municipal 

departments of education and environment. The environmental problems of the drainage basin were identified 

with the use of many methods that have been proposed by participants, considering the reality of the locus. 

The most representative method was the individual survey questionnaires, followed by questionnaires with 

students and with other teachers. The most cited environmental problems addressed the generation and 

provision of inadequate solid waste, lack of sanitation, vector-borne diseases, violence, among others. This 

research points to need to qualifying the individuals in environmental education so that it can become agents 

of social transformation and multiplication. 
 

KeyWords: environmental education; training; learning; environmental problems. 
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Resumo  
Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a participação e as motivações dos professores e gestores de oito 

municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, no Sul do Brasil, no curso de formação de Educação 

Ambiental, bem como as principais problemáticas ambientais dos municípios e escolas. Foi realizado um 

levantamento com dois grupos de participantes do curso de formação, compostos por professores da rede 

municipal de ensino, gestores públicos e representantes de secretarias, que possuem as mais diversas 

formações e atuação em seus municípios. Utilizou-se do método observacional e comparativo, onde foi 

possível através da análise da oralidade dos participantes, definir categorias de motivação para o 

envolvimento no curso, bem como a identificação dos problemas ambientais locais. Os participantes 

apresentaram como motivações mais significativas para a participação neste curso a possibilidade de adquirir, 

multiplicar e atualizar conhecimentos, bem como organizar e implementar projetos de educação ambiental 

para suas escolas e secretarias municipais de educação e de meio ambiente. As problemáticas ambientais da 

bacia hidrográfica foram identificadas com a utilização de diversos métodos que foram propostos pelos 

participantes, considerando a realidade do seu local de atuação. Foi representativo o uso de método de 

levantamento individual, questionários aplicados com alunos e questionário aplicado com outros professores. 

Os problemas ambientais mais citados abordaram a geração e disposição inadequada de resíduos sólidos, falta 

de esgotamento sanitário, vetores causadores de doenças, violência, entre outros. Esta pesquisa aponta a 

necessidade de trabalhos de qualificação de indivíduos em educação ambiental, para que este possam se tornar 

agentes de multiplicação e transformação social. 

 
Palavras-chave: educação ambiental; formação; aprendizagem; problemas ambientais. 

 
 

Introdução 

 

Educação Ambiental em Movimento  

 

A educação ambiental é um instrumento que contribui para as mudanças na sociedade, melhores condições de 

vida dos seres vivos da bacia hidrográfica e melhorar a vida na Terra. Cada vez mais as pessoas desejam um 

rio vivo disponível para todos, mas muitas vezes não sabem como se envolver na luta para a preservação das 

nascentes e cursos da água. Para que os sujeitos estejam comprometidos com as transformações é 

imprescindível que possam estar empoderados com conhecimentos sobre os problemas ambientais de suas 

comunidades a partir de uma análise crítica dessa realidade.  

 

A formação em educação ambiental permite reflexão e analise da realidade local para a elaboração de projetos 

que contribua com mudanças de comportamento e para que as comunidades participem no enfrentamento da 

problemática dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Gravataí. Na educação ambiental as ações 

envolvem uma articulação coordenada entre todos os tipos de intervenção ambiental direta, incluindo nesse 

contexto as ações em educação, especialmente educação ambiental para a sustentabilidade.  

 

O Plano de Bacia Hidrográfica (Rio Grande do Sul, 2012) propõe medidas técnicas, operacionais, políticas, 

jurídicas, institucionais, econômicas e atividades no âmbito educativo voltadas à proteção, recuperação e 

melhoria dos recursos hídricos da bacia. É de vital importância promover a articulação das ações educativas e 

potencializar a função da educação para as mudanças culturais e sociais no desenvolvimento de educação 

ambiental.  

 

A proposição do Curso de Formação de Educação Ambiental foi de sensibilizar e capacitar as comunidades 

inseridas na bacia hidrográfica do rio Gravataí para que os participantes possam ser protagonistas na 

identificação dos problemas socioambientais, em organizar ações que visem mitigar os danos ambientais e na 

promoção de atividades coletivas para a qualidade de vida. Este trabalho propõe analisar os motivos que 

fizeram os professores e gestores de oito municípios da bacia hidrográfica do rio Gravataí, situado na região 

sul do Brasil a realizar o Curso de Formação em Educação Ambiental na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, bem como contextualizar as problemáticas ambientais do local no qual estão inseridos. 

 

 

Conhecendo a bacia hidrográfica do Gravataí e seus usuários 



A bacia hidrográfica do rio Gravataí possui uma área de 2.020 km
2
, o que representa 2,4% do território 

estadual do Rio Grande do Sul, Brasil. Abrange parte da região metropolitana de Porto Alegre, capital do 

Estado, incluindo total ou parcialmente os municípios de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Viamão, 

Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha (Figura 1). Estima-se que a população 

residente na bacia hidrográfica do rio Gravataí seja de 1.255.730 habitantes, considerando população urbana e 

rural (Figuras 1 e 2). 

 

A cobertura do solo na bacia hidrográfica do rio Gravataí e as classes de uso e ocupação identificadas na bacia 

são: campo (50,81%), lavoura (19,98%), mata (11,12%), área urbana (7,65%), áreas úmidas (3,96%), água 

(2,04%), campo úmido (1,06%), solo descoberto (2,43%) e reflorestamento (0,89%). A bacia do rio Gravataí 

localiza-se, fitogeograficamente, parte no Bioma Mata Atlântica (25% da área da bacia, especialmente na 

encosta do Planalto) e parte no Bioma Pampa (75% da área). A vegetação natural é caracterizada pela 

presença de Floresta Estacional Semidecidual, além de Áreas de Tensão Ecológica. A foz dos rios Gravataí, 

Sinos e Caí que se unem ao rio Jacuí, desaguando no lago Guaíba, formam o delta do Jacuí, constituindo-se 

em uma das mais expressivas áreas naturais da região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.  

 

 
Figura 1. Localização da bacia hidrográfica do rio 

Gravataí 
Figura 2. Divisão da bacia hidrográfica em quatro 

macrounidades de planejamento 
 

Essa bacia hidrográfica apresenta como peculiaridade uma grande extensão de áreas úmidas (Complexo do 

Banhado Grande, formado pelos Banhados Grande, Chico Lomã e dos Pachecos) e áreas inundáveis 

localizadas em uma porção de terras baixas, limitada pela Coxilha das Lombas e encosta da Serra (Souza, 

2008). Apresenta relevante importância social, econômica e cultural. O parque industrial tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos, bem como a população urbana. Este crescimento acelerado provocou um 

incremento da carga poluidora, gerada devido à irrigação de culturas agrícolas, dessedentação de animais, 

lançamentos de efluentes domésticos e industriais. Sem contar a lixívia de resíduos sólidos, drenagem urbana, 

fontes difusas rurais e a precipitação de poluentes atmosféricos, potencializados pelas baixas vazões e 

inversões de fluxo que ocorrem devido à influência das alterações de nível do lago Guaíba (IPH/CPRM, 

2002). 

 

 

Métodos  

 

As ações de Educação Ambiental apresentam, predominantemente, um caráter social, político e educativo. Se 

caracterizam pela sensibilização, análise crítica, compreensão da complexidade da situação, pela discussão de 

valores e pela ação voltada à sustentabilidade da vida na Terra, enquanto que a Gestão Ambiental tem um 

caráter técnico bem acentuado. Assim sendo, a articulação dos dois conjuntos de ações tem demonstrado o 

modo mais eficiente de trabalho para reverter a grave crise ambiental de nossos dias e, neste caso dirimir os 

problemas na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí.  

 

O curso foi organizado com formação teórica privilegiando os aspectos filosóficos e epistemológicos 

ambientais, da Educação Ambiental e a problemática do meio ambiente, teorias de aprendizagens. Projetos e 

propostas metodológicas para a Educação Ambiental: formação do (s) espaço (s) para as atividades da 



Educação Ambiental; elaboração de projetos; estudo de casos e formas de avaliação para as atividades de 

Educação Ambiental.  

 

A Formação Continuada dos Professores da Rede Pública está sendo realizado na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, no município de Porto Alegre com a parceria dos gestores municipais de educação e de 

meio ambiente. A formação continuada é fundamental para profissionais da área de meio ambiente, 

principalmente para educadores, agentes sociais e profissionais de empresas que desenvolvem atividades de 

educação socioambiental. Os participantes elaboraram projeto de educação ambiental a ser implantado na 

escola/comunidade. 

 

 

Organização dos Dados  

 

Para organização deste trabalho foi utilizado um levantamento realizado no inicio do curso de educação 

ambiental (08 e 10 de abril de 2014) com o objetivo de identificar os motivos que levaram os professores e 

gestores a fazerem parte do curso de formação em educação ambiental. Foi solicitado aos participantes para 

responderem oralmente a pergunta que foi registrada por escrito em um caderno de anotações. Cada 

participante se manifestou individualmente sem tempo definido para explicitar os motivos de sua participação 

e as respostas foram organizadas e categorizadas em uma tabela. 

  

Neste mesmo encontro foi encaminhada uma atividade para ser realizada em seu local de atuação (escola, 

secretaria, prefeitura). Esta atividade previa o levantamento das problemáticas ambientais de cada local com a 

utilização de uma metodologia selecionada pelos próprios participantes. No segundo encontro de formação 

(06 e 08 de maio de 2014) foram apresentados os resultados dos levantamentos, por meio de exposição oral, 

dialogada e compartilhada entre os grupos. 

  

Para a análise dos dados foi priorizado o método comparativo que tem sua centralidade no estudo de 

semelhanças e diferenças, faz comparações, verifica semelhanças e explica divergências (Prodanov & Freitas, 

2013) e o método observacional, considerado como um dos mais modernos, visto ser o que possibilita o mais 

elevado grau de precisão. (Gil, 2008). O método comparativo, ao ocupar-se das explicações de fenômenos, 

permite analisar o dado concreto, deduzindo elementos constantes, abstratos ou gerais nele presentes, 

enquanto que o método observacional é um dos mais utilizados nas ciências sociais.   

 

  
Resultados 

 
As motivações  

 

Conhecer as motivações individuais são fatores essenciais para o alcance de objetivos dos trabalhos em 

educação ambiental. Diante disso foram categorizadas as falas dos 55 participantes do primeiro encontro de 

formação (Tabela 1). 

 

Os professores e gestores que fazem parte do Curso de Formação em Educação Ambiental têm formação em 

diferentes áreas como: biologia, história, educação física, geografia, pedagogia, ciências sociais, 

psicopedagogia. A abordagem interdisciplinar pretende superar a fragmentação do conhecimento. Entretanto, 

esse é um importante viés a ser perseguido pelos educadores ambientais, onde se permite, pela compreensão 

mais globalizada do ambiente, trabalhar a interação em equilíbrio dos seres humanos com a natureza (Dias, 

2006). 

 

Os participantes expressaram a importância da formação (figura 3 e 4) em educação ambiental porque 

desejam desenvolver projetos e compreendem que há limites na sua formação. Realizar educação ambiental 

torna-se um grande desafio porque as pesquisas e estudos são muito recentes no Brasil mesmo que nos 

últimos anos houve um crescimento de cursos nas universidades. O avanço na política pública de educação 

ambiental se deve a inclusão na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu, no inciso VI do artigo 225, a 

necessidade de “Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente”. 



Tabela 1. Categorias das motivações 

Categoria 
Número de 

respondentes 

Adquirir/ multiplicar/atualizar conhecimentos 22 

Implementar/qualificar e repensar projeto de meio ambiente/educação 

ambiental/sustentabilidade/novas ideias/ novas práticas 
23 

Formação em educação ambiental e meio ambiente/interesse/acreditar na 

educação ambiental 
6 

Trabalhar com comunidade/agentes ambientais 2 

Ser convidada 1 

Fazer parte de comitê de bacia hidrográfica 1 

           Fonte. Adaptado pelos autores. 

 

Nos discursos dos professores e gestores aparece a necessidade de ampliar e qualificar os conhecimentos em 

educação ambiental, como se evidencia na fala de uma professora: “Estou fazendo este curso porque sinto 

necessidade de ampliar meus conhecimentos sobre meio ambiente e educação ambiental para organizar um 

projeto de sustentabilidade” (caderno de anotações, 08 abril de 2014).  

  

Alguns dos participantes vieram em busca de novas idéias e práticas para implementar os projetos em 

andamento em suas instituições, pois consideram que é preciso inovar para que possam atingir os objetivos 

propostos. Os profissionais foram desafiados a realizar projetos de educação ambiental, mas em suas falas, 

demostram que falta formação específica para conseguir alcançar seu intento.  

 

  
Figuras 3 e 4. Oficina de formação com os participantes do curso. 

 

As problemáticas ambientais como alvo de projeto de educação ambiental 

 

A correta identificação da problemática ambiental do local de atuação possibilita que a educação ambiental 

empregada resulte em mudanças do cenário local, promovendo melhoria das relações entre homem e natureza. 

Os participantes do curso de formação elegeram diferentes métodos para identificar os problemas do seu 

ambiente de atuação. Como alguns participantes são do mesmo município ou escolas, realizaram a atividade 

em conjunto, por isso a contabilização final não é o somatório de participantes e sim de respostas (Tabela 2).  

 

Apenas 5 das 34 apresentações utilizaram a metodologia da percepção individual dos problemas ambientais.  

Os questionários aplicados aos alunos e professores representam um valor expressivo, pois foram os métodos 

mais utilizados, acompanhados do levantamento individual. No município de Glorinha os gestores municipais 

da secretaria de meio ambiente envio os questionários para a secretaria de educação que se comprometeu de 

encaminhar para as escolas municipais inseridas na bacia. Neste levantamento foi apontado que somente uma 

escola teve como respondente uma equipe de professores, enquanto que em todas as outras, apenas uma 

pessoa respondeu o questionário. Isso exemplifica uma questão que foi fortemente apresentada pelos 



participantes relatando a dificuldade de envolvimento dos colegas (professores, gestores escolares ou 

municipais) para definição do problema ambiental. Outros declararam que a discussão desta temática foi alvo 

de atenção de professores das áreas de ciências, biologia e geografia.  

 

Isso pode ser justificado com uma análise do cenário histórico de abordagem da educação ambiental pelas 

políticas públicas no Brasil. Dias (2004) aponta que a publicação do documento chamado Ecologia, em que a 

educação ambiental para o ensino de primeiro e segundo graus deveria ser trabalhada pela área das ciências 

biológicas, menosprezando os aspectos sociais, culturais, econômicos, éticos, políticos relacionados. Essa 

abordagem, apesar de não mais fazer parte da política pública, ainda reverbera nos trabalhos de educação 

ambiental. 

 

Tabela 2. Métodos utilizados para levantamentos dos problemas ambientais 

Método utilizado pelos participantes 
Número de 

respondentes 

Questionário aplicado com professores da escola 3 

Questionário aplicado com os alunos 4 

Levantamento por alunos com uso de fotografia 2 

Uso do desenho livre por crianças 1 

Realizou levantamento individual 3 

Atividade de campo com uma ou duas turmas 2 

Atividade de campo com toda a escola 1 

Entrevista com crianças seguida de visita de campo na comunidade 1 

Entrevista com os pais de alunos 2 

Entrevista com pais e alunos 2 

Observação do pátio 2 

Pesquisa informal com os professores durante uma reunião 1 

Levantamento informal com os colegas de secretaria municipal 2 

Questionário enviado por e-mail para colegas de secretaria municipal 1 

Utilização de plano de saneamento municipal como fonte de informação 1 

Não utilizou uma metodologia e apresentou a percepção individual 5 

Não realizou a atividade 1 
            Fonte. Adaptado pelos autores. 

 

Alguns professores envolveram as famílias, os alunos e os colegas professores, Em suas declarações, 

enfatizam que os alunos foram bastante receptivos à proposta de discutir ou problematizar a situação 

ambiental na qual a escola ou comunidade está inserida. 

 

A problemática ambiental que cada participante do curso conseguiu identificar na sua instituição foi exposta 

na roda de discussão e contextualizada pelo próprio professor ou gestor público. Por meio dos métodos 

comparativo e observacional foram identificadas as problemáticas ambientais dos municípios da bacia 

hidrográfica do Gravataí, com ênfase para as áreas onde estão localizadas as escolas e secretarias municipais, 

conforme as categorias de temáticas que surgiram nas exposições dos participantes do curso de formação 

(Tabela 3).  

 

A temática meio ambiente ou educação ambiental foi repetidas vezes relacionada com a temática resíduos 

sólidos, tanto pelos respondentes dos levantamentos, quanto pelos participantes do curso. Alguns dos 

participantes expressaram a dificuldade de desvincular a educação ambiental dos resíduos, que popularmente 

é chamada de lixo por grande parte da população. De acordo com Demajorovic (2006), o termo lixo foi 

substituído pelo termo resíduo para demonstrar o real significado dos subprodutos das atividades humanas, 

sendo que o resíduo apresenta valor agregado e possível sua reciclagem/ reaproveitamento nos processos 

produtivos e outros tipos de tratamento, desvinculando a ideia de descartabilidade intrínseca na palavra lixo.  



 

Alguns professores demonstraram dificuldade em abordar de forma separada os problemas ambientais da 

comunidade com os problemas ambientais da escola. Trazem toda a problemática social do bairro como sendo 

de responsabilidade de atuação da escola. Uma das escolas aponta que todos os problemas ambientais da 

comunidade como violência, tráfico de drogas, descaso com o patrimônio público, inexistência de tratamento 

de esgoto, água contaminada estão na escola. Diz a participante “eu me preocupo com a forma como são 

tratados os problemas da escola e os problemas ambientais da escola, são muitos e não é possível projetos 

que venham esconder os problemas’’. 

 

Uma das escolas da bacia hidrográfica está inserida em um assentamento rural. As professoras participantes 

do curso que atuam nesta escola apresentaram um problema socioambiental bastante comum atualmente na 

comunidade rural, que é a falta de estimulo para as crianças continuarem o trabalho dos seus pais, cuidando da 

terra. Isso foi retratado pelo método escolhido pelas professoras para identificar o problema ambiental da 

escola. O levantamento dos problemas ambientais foi realizado com as crianças com a elaboração de um 

desenho que retratasse o desejo de atuação profissional de cada uma delas. Surpreendentemente surgiram 

varias profissões, mas nenhuma relacionada à agricultura.  

 

Tabela 3. Problemas ambientais identificados nas unidades de estudo 

Problemas ambientais 

Geração, disposição e segregação inadequada de resíduos sólidos 

Queima de resíduos sólidos 

Inexistência de coleta de resíduos 

Baixa qualidade ou serviço precário de abastecimento de água 

Esgotamento sanitário sem tratamento 

Poluição das águas (arroios, córregos, afluentes) 

Alagamentos 

Supressão de mata ciliar dos corpos hídricos 

Assoreamento de rios 

Presença e abandono de animais domésticos (cachorros e cavalos) 

Criação de animais para consumo (porcos, galinhas) em ambiente urbano 

Presença de vetores (mosquitos, moscas, baratas) 

Pouco ou nenhuma vegetação nos espaços públicos 

Violência e depredação do patrimônio 

Tráfico de drogas 

Consumo irresponsável de energia e recursos hídricos 

Terrenos baldios 

Expansão urbana sem planejamento ambiental 

Ineficácia da gestão ambiental municipal 

Poluição atmosférica de origem industrial 

Falta de limpeza de fossas sépticas  

Poucos estímulos para crianças de ambiente rural trabalhar como agricultores 
                            Fonte. Adaptado pelos autores. 

 

O município de Santo Antônio da Patrulha, representado pela participação de integrantes da secretaria de 

agricultura e meio ambiente relataram o problema da gestão de resíduos sendo que apenas 5 % dos resíduos 

gerados são separados pelos catadores de uma cooperativa.Outro exemplo de abordagem dos problemas 

ambientais, Todo o restante é encaminhado para um aterro sanitário em outro município, com altos dispêndios 

para o poder público a um custo de R$ 200 a tonelada para transporte e disposição destes resíduos. Este 

município ainda não implantou a coleta seletiva, descumprindo a legislação que dispõe sobre os resíduos 

sólidos. De acordo com a atual Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305 de 2010 (BRASIL, 2010), os 

municípios brasileiros têm prazo para a implantação da coleta seletiva e disposição adequada destes materiais 



até agosto de 2014, com o propósito de extinção dos lixões. Vislumbra-se que, com esta política pública, será 

ampliado o percentual de aproveitamento de resíduos recicláveis e minimizados os problemas relacionados à 

disposição dos resíduos. 

 

 

Conclusões  

 

A educação ambiental é uma ferramenta fundamental para a melhoria do contexto ambiental atual, pois como 

objetiva clarificar conceitos, pode elucidar as questões ambientais e, desta forma, aproximar os indivíduos da 

natureza, tornando esta relação mais harmônica.  

Fora observado que a significativa maioria dos participantes que se envolveram no curso de formação em 

educação ambiental acreditam que este é um importante caminho para buscar estratégias que visem qualificar 

os espaços onde atuam. A motivação “acreditar na educação ambiental” como fora relatada por muitos, 

demostra uma crença e busca coletiva de melhoria ambiental.  

 

A bacia hidrográfica do rio Gravataí apresenta muitas riquezas ambientais, redutos naturais já esgotados em 

outras partes do mundo, mas também muitas dificuldades vivenciadas por sua comunidade como foi 

apresentado neste estudo. A problemática dos resíduos sólidos, em muitos momentos indicada pelos 

participantes, reflete uma problemática que se estende a todo o território nacional brasileiro. Após muitos 

anos de descaso ao problema dos resíduos sólidos, o Brasil conta com uma importante política que propõe a 

regulamentar e condicionar um novo comportamento frente a esta temática, mas torna-se fundamental a 

integração destas políticas com projetos bem fundamentados em educação ambiental que orientem a 

comunidade, nos mais diversos níveis, sobre a importância de colaboração individual para o alcance da 

qualidade de vida que todos buscam.  
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Abstract 
Considering the present scenario, that shows a progressive increase of the Brazilian population, it can be seen that 

the generation of solid waste is a serious challenge to be faced. The wastes generated in food and nutrition units, 

generally, are associated with the food waste, and represent environmental and health problems. In this sense, the 

present study aimed to perform a diagnosis of solid waste produced in the collective kitchens students housing from 

FCT/UNESP. Three factors of food waste were evaluated: the correction factor, total leftover and rests. Also, it had 

been applied to the students questionnaires about the food waste. According to the results, it was observed failures in 

the process of cutting and/or removal of excessive peel during the handling of food, which could be the cause of this 

quantity of waste. It was also observed that approximately 33.4% of prepared food per day is not served on plates 

and that the index of rests average was classified between regular and poor. According to the questionnaire, about 

80% of the students considered extremely important the implementation of new techniques for minimization of solid 

waste and 100% showed interest in knowing the amount of waste generated and the quantity of people that could 

have consumed this waste. Thus, there was an awareness to the students about the importance of changing their 

eating habits and the environmental and sanitary problems associated with food waste. 
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Resumo 

Considerando o cenário atual, que mostra um progressivo aumento da população brasileira, pode se verificar que a 

geração de resíduos sólidos se constitui num sério desafio a ser enfrentado. Os resíduos gerados em unidades de 

alimentação, em geral, estão associados ao desperdício de alimentos e representam problemas ambientais e 

sanitários. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico dos resíduos sólidos 

produzidos nas cozinhas coletivas da Moradia Estudantil da FCT/UNESP. Foram avaliados três fatores de 

desperdícios de alimentos: fator de correção, sobras totais e restos, além da aplicação de questionários relacionados 

ao desperdício de alimentos. De acordo com os resultados, observaram-se falhas nos processos de cortes e/ou retirada 

excessiva de cascas durante a manipulação dos alimentos, que podem ser a causa do desperdício quantificado. 

Observou-se também que aproximadamente 33.4% dos alimentos preparados por dia não chega a ser servido nos 

pratos e que o índice de restos médio se encontra na classificação entre regular e péssimo. Segundo o questionário 

aplicado aos estudantes integrantes da Moradia Estudantil, cerca do 80% dos alunos achou extremamente importante 

a implantação de novas técnicas de minimização de resíduos sólidos e 100% mostrou interesse em saber a quantidade 

de desperdício gerado e quantas pessoas poderiam ser alimentadas com este desperdício. Assim, houve uma 

conscientização dos alunos sobre a importância de modificar suas práticas alimentares e dos problemas 

socioambientais e higiênicos associados ao desperdício de alimentos. 

 
Palavras chave: Desperdício de alimentos, diagnóstico, educação ambiental, resíduos sólidos. 

 

 

Introdução 

 

O desenvolvimento econômico, a revolução tecnológica, o crescimento da população e a urbanização geram na 

sociedade uma mudança no estilo de vida, de produção e de consumo. Como consequência desses processos há um 

aumento tanto na quantidade como na qualidade dos resíduos sólidos urbanos gerados (Gouveia, 2012). 

 

O Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2012, realizado pela Associação Brasileira de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE), indicou que a quantidade gerada de resíduos sólidos urbanos (RSU) aumentou 

2.544 t/dia em comparação ao ano de 2011 e que ainda 42% dos resíduos sólidos têm uma destinação final 

inadequada. 

 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, tais como degradação do 

solo; comprometimento dos corpos d'água e mananciais; intensificação de enchentes; contribuição para a poluição do 

ar; proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos; e catação em condições insalubres nas ruas e 

áreas de disposição final (Jacobi e Besen, 2011). 

 

O processo produtivo de refeições em larga escala é responsável por produzir quantidades consideráveis de resíduos 

sólidos, que se não forem gerenciados adequadamente podem causar problemas ambientais. 

 

Nas Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN), a maioria dos resíduos gerados é de origem orgânica, muitas vezes 

fruto do desperdício de alimentos que ocorre nesses estabelecimentos. Esse desperdício é uma questão de cunho 

ambiental, econômico e social e, portanto, deve ser parte integrante da gestão de uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição (Zotesso, 2013). 

 

Segundo Resende (2001), os brasileiros são um dos principais desperdiçadores de alimentos do mundo e o nosso lixo 

é, também, um dos mais ricos. Portanto, para que se tenha a minimização dessa situação é preciso que os cidadãos 

sejam conscientizados em prol da diminuição dos maus hábitos alimentares. 

 

A educação ambiental é essencial para um eficaz gerenciamento dos resíduos sólidos, uma vez que é por meio dela 

que “o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente” (Brasil, 1999). 

  

Diante deste contexto, vale dizer que as cozinhas coletivas da Moradia Estudantil da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia (FCT) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) se assemelham, em alguns 
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pontos, a uma UAN, uma vez que a maioria dos moradores se alimenta nestes sistemas de alimentação coletiva. Na 

Moradia Estudantil da FCT/UNESP, os estudantes pagam o valor de R$ 1.00 real por refeição, composta por arroz, 

feijão, salada e uma mistura. As refeições são preparadas pelos próprios estudantes, na forma de rodízios. 

 

Em função de não existir nenhuma ação voltada ao gerenciamento dos resíduos sólidos gerados nos sistemas de 

alimentação coletiva da Moradia Estudantil, o presente estudo apresenta como objetivo avaliar os fatores de 

desperdício de alimentos na Moradia Estudantil da FCT/UNESP. 

 

 

Metodologia 

 

O estudo se baseou na caracterização e quantificação dos resíduos sólidos gerados nos 3 sistemas de alimentação 

coletiva da Moradia Estudantil da FCT/UNESP. Os levantamentos de dados foram feitos entre agosto e dezembro de 

2013. A pesagem dos resíduos sólidos gerados na Moradia Estudantil foi realizada logo após a sua geração, com o 

auxílio de uma balança portátil com capacidade de 5 kg. Foram realizadas duas coletas de dados em cada sistema de 

alimentação coletiva e para isso foi necessária a colaboração dos integrantes destes sistemas, que ajudaram na 

separação dos resíduos. 

 

Foi feito o acompanhamento da quantidade de alimento produzido, da quantidade de alimento que sobra sem 

consumo, do consumo de alimento e da geração de resíduos. As pesagens permitiram com que fossem avaliados três 

fatores de desperdício de alimentos: fator de correção, sobras totais e restos. 

 

O fator de correção está relacionado com perda das partes do alimento que, geralmente, não são comestíveis, como 

as cascas, sementes, talos e outros. Os alimentos foram pesados antes e após sua manipulação. O fator de correção 

foi obtido pela equação 1 (Abreu et al., 2009). 

 

                  Equação (1) 

 

Para determinar a quantidade excedente de alimento na produção das refeições, foi utilizada a equação 2 (Abreu et 

al., 2009). 

 

                  Equação (2) 

 

 

Para determinar a quantidade de restos, foi utilizada a equação 3 (Abreu et al., 2009). 

 

                  Equação (3) 

 

Para o cálculo de quantas pessoas poderiam ser alimentadas com os restos deixados pelos comensais no prato por 

dia, primeiramente foi determinado o consumo per capita (equação 4) (Sales, 2009). 

 

Equação (4) 

 

O número de pessoas que poderiam ser alimentadas no dia com os restos foi obtido pela equação 5 (Zotesso, 2013). 

 

Equação (5) 

 

Também, foram aplicados questionários aos integrantes da Moradia Estudantil, a fim de se verificar o conhecimento 

dos estudantes em relação aos resíduos sólidos e o interesse em ações ambientais sobre o assunto. 
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Resultados 

 

Os 3 sistemas de alimentação coletiva produzem conjuntamente um total de, aproximadamente, 110 refeições por 

dia. Esses valores variam em função do mês e do período do ano, já que nos primeiros meses do ano muitos calouros 

chegam à Moradia e se integram nos sistemas de alimentação coletiva e na metade do ano alguns deles saem da 

Moradia Estudantil. 

 

Para avaliar o desperdício de alimentos na etapa de pré-preparo de hortifrúti, o fator de correção foi determinado para 

os alimentos mais comumente utilizados nas preparações, conforme apresentado no Quadro 1, onde PB é o peso 

bruto (alimento conforme se adquire) e PL é o peso líquido (depois da etapa de pré-preparo, pronto para ser 

utilizado). 

 

Quadro 1. Fator de Correção (FC) de hortaliças in natura 

Pimentão PB (kg) PL (kg) Batata PB (kg) PL (kg) Cebola PB (kg) PL (kg) 

 0.085 0.060  1.195 1.139  1.090 0.934 

 0.124 0.081  1.211 0.977  0.152 0.130 

 0.160 0.130  1.550 1.398  0.465 0.418 

 0.210 0.090  0.556 0.506    

    1.703 1.305    

    1.565 1.356    

FC 1.604   1.164   1.152  

Tomate PB (kg) PL (kg) Cenoura PB (kg) PL (kg) Alface PB (kg) PL (kg) 

 0.665 0.640  0.076 0.060  0.199 0.156 

 0.316 0.315  0.630 0.481  0.980 0.840 

    0.720 0.524  0.189 0.130 

FC 1.027   1.339   1.299  

Alho PB (kg) PL (kg) Repolho PB (kg) PL (kg) Mandioca PB (kg) PL (kg) 

 0.023 0.022  0.639 0.358  1.775 1.378 

 0.046 0.035  0.521 0.382  1.845 1.125 

FC 1.211   1.575   1.446  

 

 

De acordo com os resultados do fator de correção, pode-se deduzir que parte do desperdício observado nos sistemas 

de alimentação coletiva deve-se provavelmente a falhas nos processos de compra e cortes, e/ou retirada excessiva de 

cascas durante a manipulação dos alimentos. Estes procedimentos podem influenciar na quantidade total de resíduos 

produzidos, ocasionando, também, aumento desnecessário do preço a pagar mensalmente nos sistemas de 

alimentação coletiva. 

 

Os valores do percentual de sobras na Moradia Estudantil estão apresentados no Quadro 2. Ressalta-se que as sobras 

correspondem ao total de alimentos processados e não distribuídos. Além do percentual de sobras, estão apresentados 

no Quadro 2 o consumo per capita e o número de pessoas que poderiam ser alimentadas com as sobras. 

 

Observou-se que na Moradia Estudantil os percentuais de sobras foram de 5.6 ± 4.5% por turno (almoço ou jantar), 

totalizando 33.4 ± 4.5% de sobras por dia nos 3 sistemas de alimentação coletiva. Este valor significa que, 

aproximadamente, 33.4% dos alimentos preparados por dia nos sistemas de alimentação não chega a ser servido nos 

pratos. Uma das causas pode ser o descuido dos moradores responsáveis pelo preparo das refeições, que deixam os 

alimentos no fogo por mais tempo que o devido, o que faz com que parte dos alimentos queimados se perca no fundo 

das panelas. 

 

O Quadro 3 apresenta a média de restos por dia e o índice de restos dos 3 sistemas de alimentação coletiva da 

Moradia Estudantil, bem como o consumo per capita e o número de pessoas que poderiam ser alimentadas com os 

restos dos referidos sistemas de alimentação coletiva. 
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Quadro 2. Quantitativo das preparações produzidas, sobras e percentual de sobras 

Refeições 

observadas 

Número de 

refeições 

servidas 

Peso das 

sobras (kg) 

Peso total das 

refeições 

produzidas 

(kg) 

% de sobras 
Consumo per 

capita (kg) 

N° pessoas 

que poderiam 

ser 

alimentadas 

com as sobras 

Moradia A3
 

11 0.360 7.626 4.721 0.661 0.545 

MoradiaA3
 

10 0.316 8.803 3.590 0.849 0.372 

MoradiaA1
 

26 0.997 11.637 8.568 0.409 2.436 

MoradiaA1
 

30 0.219 15.022 1.458 0.493 0.444 

MoradiaA4
 

16 0.100 5.227 1.913 0.320 0.312 

MoradiaA4
 

16 1.116 8.512 13.111 0.462 2.414 

Total 109 3.108 56.827 33.360 3.195 6.524 

Média 18.167 0.518 9.471 5.560 0.532 1.087 

Mediana  0.338 8.658 4.155 0.478 0.494 

DP  0.428 3.414 4.489 0.191 1.039 

CV (%)  82.671 36.049 80.746 35.932 95.587 

 

Quadro 3. Quantitativo das refeições servidas e restos, índice de restos 

Refeições 

observadas 

Número de 

refeições 

servidas 

Peso dos 

restos (kg) 

Peso das 

refeições 

servidas (kg) 

Índice de 

restos (%) 

Consumo per 

capita (kg) 

N° pessoas 

que poderiam 

ser 

alimentados 

com os restos 

Moradia A3
 

11 0.952 7.266 13.102 0.693 1.441 

Moradia A3
 

10 0.862 8.487 10.157 0.880 1.016 

Moradia A1 26 0.450 10.64 4.2293 0.448 1.099 

Moradia A1
 

30 3.082 14.803 20.820 0.501 6.246 

Moradia A4
 

16 0.311 5.127 6.066 0.327 0.9705 

Moradia A4
 

16 0.977 7.396 13.210 0.532 2.113 

Total  6.634 53.719 67.584 3.381 12.887 

Média  1.106 8.953 11.264 0.563 2.148 

Mediana  0.907 7.942 11.629 0.516 1.270 

DP  1.007 3.382 5.937 0.196 2.052 

CV (%)  91.046 37.776 52.704 34.748 95.560 

 

Verifica-se que a porcentagem de restos média foi de 11.3 ± 5.9% por turno (almoço ou jantar). O índice de restos 

está relacionado, principalmente, com as preferências alimentares e o porcionamento dos pratos. Durante o estudo, 

verificou-se que havia refeições inteiras que não eram consumidas e deixadas na mesa para serem jogadas fora. 

Também se observou hábitos alimentares incompatíveis com a refeição preparada e os comensais acabavam jogando 

fora parte da refeição que não gostavam. No Quadro 3 observa-se também que 12.9 ± 2.0 pessoas poderiam ser 

alimentadas com os restos do dia em todos os sistemas de alimentação coletiva estudados, ou seja, em média, 4 

pessoas a mais poderiam comer por dia em cada coletivo somente com restos. Observou também que a porcentagem 

total dos alimentos jogados fora como restos por dia foi de 67.6 ± 5.9%, ocasionando custos desnecessários aos 

sistemas de alimentação coletiva da Moradia Estudantil. 

 

O total de desperdício por pessoa foi de 0.083 kg diariamente (sobras e restos) e há aproximadamente 10 kg de 

desperdício diário nos sistemas de alimentação coletiva, dos quais aproximadamente 19 pessoas por dia poderiam se 

alimentar com uma refeição de aproximadamente 0.502 kg. 

 

Segundo os resultados do questionário, 70% das pessoas encontram-se satisfeitas com a qualidade da refeição 

servida, enquanto 20% a classificou como regular. Este resultado pode estar relacionado com o desperdício que 

existe nos sistemas de alimentação coletiva estudados. Cerca de 80% das pessoas entrevistadas acharam 
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extremamente importante a implantação de novas técnicas de minimização de resíduos sólidos. Ainda, segundo os 

resultados, 90% dos estudantes da Moradia Estudantil mostraram ser conscientes da existência de desperdício de 

alimentos nos sistemas de alimentação coletiva, tanto no preparo das refeições, quanto nas sobras dos pratos e 100% 

deles mostraram interesse em saber a quantidade de desperdícios gerados pelos integrantes do sistema de 

alimentação coletiva e quantas pessoas poderiam ser alimentadas com aquele desperdício.  

 

Desta forma, os resultados encontrados no presente estudo demonstram a necessidade de revisão no comportamento 

alimentar dos integrantes dos sistemas de alimentação coletiva da Moradia Estudantil e de uma conscientização sobre 

o desperdício que poderia influenciar nas práticas alimentares dos comensais.  

 

 

Conclusões 

 

O fator de correção obtido demonstrou que o desperdício de hortaliças não é tão alto. Por outro lado, pode-se 

observar que os índices de restos encontram-se acima do limite aceitável descrito na literatura, e isso se evidencia 

com o número de pessoas que poderiam ser alimentadas diariamente com os restos gerados. 

 

O baixo desperdício de alimentos na forma de sobras (quantidade excedente preparada) deve-se ao reaproveitamento 

na próxima refeição que é praticado nos sistemas de alimentação coletiva. No entanto, apesar das sobras raramente 

serem descartadas como resíduos nos sistemas de alimentação coletiva, as questões financeiras e higiênico-sanitárias 

evidenciam a importância de sua redução, o que poderia ser alcançado por meio de um melhor planejamento da 

quantidade de alimentos a preparar. O número de pessoas que poderia se alimentar dos desperdícios gerados foi de 

19 pessoas, o que significa que em um mês 570 pessoas poderiam se alimentar dos desperdícios gerados nos sistemas 

de alimentação coletiva da Moradia Estudantil FCT/UNESP. 

 

Segundo os questionários aplicados aos moradores, há 100% de interesse em conhecer a quantidade de desperdício 

gerado pelos mesmos e há o reconhecimento de que é necessário implantar técnicas de minimização de resíduos 

sólidos, portanto, este trabalho além de identificar o desperdício na Moradia Estudantil, serviu como medida de 

conscientização ambiental dos estudantes da Moradia Estudantil da FCT/UNESP. 
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Abstract 

The Environmental Education Program is a tool used to support proposals for behavioral changes 

of a group of people. The PEA's Creek Machado aimed to support the proposed plan Recovery of 

Degraded Areas, seeking better conditions of life for the surrounding community. Interactive 

activities with the community gave the basis for the construction of new forms of conduct. The 

results of the PEA, achieved the objectives outlined altering the landscape and the environment in 

study 
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Resumo 

O Programa de Educação Ambiental é um instrumento usado para apoio a propostas de mudanças comportamentais 

de um grupo de pessoas. O PEA do Riacho do Machado teve como propósito apoiar as proposta do Plano de 

Recuperação das Áreas Degradadas, buscando melhor condições de vida para a comunidade do entorno. Atividades 

interativas com a comunidade deram a base para a construção de novas formas de conduta. O resultado do PEA 

alcançou os objetivos traçados alterando a paisagem e o meio ambiente em estudo. 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental, Recuperação de Áreas Degradadas, Degradação Ambiental. 

 

 

Introduçâo 

 

Segundo a lei federal de nº. 9.795, Educação Ambiental é “o processo 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” (art.1º, Lei Federal nº. 9.795, 1999). 

 

A educação ambiental é um fator essencial em nível de educação nacional, sendo construído através dela a 

consciência de toda população sobre a importância no que diz respeito à preservação ambiental e sua implicância 

para as gerações futuras devendo, portanto estar presente de forma clara e objetiva em todos os níveis e modalidades 

no processo de educação dos indivíduos sendo no modelo formal ou informal. 

 

A região de desenvolvimento do projeto de educação ambiental encontra-se na cidade de Cruz das Almas no bairro 

Estrada de Ferro, nas proximidades dessa área encontra-se o riacho do machado e várias de suas nascentes. A 

comunidade local enfrenta diversos problemas relacionados ao saneamento como, a falta de coleta e tratamento de 

esgoto doméstico, recorrendo assim para a utilização de fossas, a coleta de resíduos sólidos ocorre três vezes por 

semana no bairro, o que implica no acúmulo de lixo nas ruas e o descarte impróprio nas matas próximas do riacho, 

além da utilização da água das nascentes para irrigação e como criadouros de animais, existem também a 

problemática da retirada da mata ciliar, para que tais atividades sejam desenvolvidas.  

 

Somados os problemas apresentados com a falta de informação da população local, temos como consequência o 

comprometimento da qualidade da água que pode se encontrar contaminada e imprópria para a utilização pela 

comunidade e a possível escassez do curso e das nascentes do riacho. 

 

O projeto de educação ambiental na localidade traz uma forma de propagar informações e conhecimentos necessários 

sobre a preservação do meio ambiente, para que assim a população se adéque e possa conviver em harmonia com o 

recurso presente, garantindo a condição de utilização consciente dessa área. 

 

Como o município ainda não conta com coleta e tratamento de esgoto doméstico, cada bairro conta com um modo 

para tratar o seu esgoto. Em relação a coleta de resíduos, com exceção das residências da UFRB, possuem coleta 

alternada 3 vezes por semana. Mesmo com coletas alternadas é perceptível o acúmulo de resíduos no bairro da 

Estrada de Ferro. Como não existe coleta pública para as casas da UFRB, os resíduos são lançados no solo e 

queimados. Outros problemas graves é a utilização das nascentes para irrigação e como criadouros de animais, e 

além desses fatos existe a possibilidade de contaminação da água e solo por fungicidas e formicidas, e a retirada da 

mata ciliar. 

 

A disposição irregular de resíduos, a falta de coleta de esgoto doméstico e o descaso da população com o uso e 

retirada excessiva da água pode levar tanto as nascentes quanto o próprio curso delas a escassez. Logo este programa 

é justificado devido à importância de adequar a comunidade local aos atributos físicos e bióticos, em função do alto 

grau de ameaça oferecido pela má utilização das nascentes. Torna-se urgente a elaboração de mecanismos de gestão 

ambiental que garantam de fato a condição de utilização consciente dessa área. Neste sentindo, a equipe aqui 

constituída, propõe um programa de Educação Ambiental, voltado para o entorna das nascentes do Riacho do 

Machado. 
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O projeto foi patrocinado pelo Ministério das Cidades e teve o apoio da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia. O programa de educação ambiental teve duração de 6 messes e encerrou suas atividades no final do ano de 

2013 

 

Metodologia 

 

No Brasil, a Educação Ambiental teve uma maior atuação em 1981, depois do surgimento da Política Nacional de 

Meio Ambiente e no ano de 1999 foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Qualquer 

projeto ambiental precisa essencialmente ter o seu componente de Educação Ambiental, assim ficarão difundidos os 

embasamentos para a mudança de conduta da sociedade na melhoria do meio ambiente e consequentemente da 

qualidade de vida. (CREMPE 2007). 

 

A PNEA nos incisos II, III e IV do artigo 5º apresentam os seguintes objetivos: A garantia de democratização das 

informações ambientais, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e 

social e o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do 

meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade de vida ambiental como um valor inexpiável do exercício da 

cidadania. Pensando nisto o Projeto de Uso Racional do Meio Natural do Riacho do Machado a Partir dos 

Resultados da Análise de Risco Ambiental montou um programa de educação ambiental que visou abordar a 

comunidade do bairro Estrada de Ferro já que a mesma é um agente impactante da área onde estão presentes o 

Riacho do Machado e suas nascentes. O programa propõe diversas ações com a comunidade listadas a seguir. 

 

Atividades com a Comunidade 

Foram projetadas várias atividades para entreter, informar e instigar a comunidade no âmbito da importância da 

preservação do Riacho do Machado e de suas nascentes, na qual tiveram várias vertentes, no intuito de abranger toda 

a comunidade. Estas foram palestras, sessões de cinema e dias de lazer, as quais serão descritas a seguir.  

 

Divulgação 

A divulgação das atividades do projeto de educação ambiental teve como finalidade informar os moradores do bairro 

sobre as ações e atividades do mesmo. Ela aconteceu de modo porta a porta, através de cartazes e abordagem nas 

ruas, sempre alguns dias antes da atividade planejada. Para tanto foram confeccionados panfletos que teve como 

conteúdo as atividades realizadas, o objetivo e financiador do projeto. Durante as abordagens, além da entrega dos 

panfletos, os bolsistas informavam aos moradores a situação do riacho e as intenções do projeto, quanto à sua 

revitalização. Essas visitas foram uma boa oportunidade para conversar com cada morador, expor a situação e saber 

o que estão achando do programa. Já a divulgação feita por cartazes, foi pensado numa alternativa prática, onde as 

informações fossem renovadas com facilidades. Os cartazes foram elaborados com 3 compartimento com as 

nomenclaturas, data, evento e local do evento,  

Figura 1 onde as informações puderam ser facilmente retiradas pelos moradores. 

Figura 1- Cartaz de Divulgação com Informações Rotativas 

 
 

A primeira panfletagem aconteceu antes do início das atividades de educação ambiental, sendo uma oportunidade do 

primeiro contato com os moradores. Os horários mais adequados para esse contato foram: nos fins de semana, às 14h 
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e às 19h durante a semana, pois os moradores já voltaram da feira local e do trabalho, tendo assim a maior 

possibilidade de difusão do programa. Após as atividades começarem, a panfletagem seguiu a temática informativa, 

tanto no sentido de informação das ocorrências das atividades subsequentes e da importância do projeto quanto ao 

quanto ele está evoluindo, sendo assim, também, uma forma de divulgação. 

 

Projeto Ensina 

O projeto ensina foi uma atividade que buscou informar e conscientizar os moradores do bairro Estrada de Ferro 

através de palestras seguidas de discussões, realizadas esporadicamente, abordando temáticas relacionadas aos 

benefícios proporcionados pelo Riacho, atos da população que vêm impactando o meio ambiente e as ações de 

melhoria desta situação. Primeiramente foi feito um levanto junto aos habitantes do bairro, para definir o melhor dia 

e horário para o acontecimento destas reuniões. Este levantamento foi feito de modo porta a porta, conversando com 

os moradores sobre as intenções do projeto e perguntando qual seria o jeito mais adequado para a realização desta 

atividade. Paralelo a essas visitas, foi feito um contato com a igreja evangélica e o centro espírita presentes no bairro 

Estrada de Ferro, para a utilização desses espaços para realizar estes encontros nestes locais. Caso não fosse possível, 

a segunda opção seria o pedido do auditório da UFRB, assim como um ônibus para transporte dos moradores, do 

bairro até o local da atividade.  

Na primeira reunião foi a apresentação do grupo de trabalho e do programa. As reuniões seguintes seguiram roteiro 

apresentado: Relembrar reunião anterior; Abordar o tema determinado para o dia; Discutir o que eles estão fazendo e 

que pretendem fazer a respeito do tema do dia; Discutir sobre a aceitação do programa perante a comunidade. 

 

Foram abordados os tópicos: O mal e usos e conservação da água provocará a escassez desta; Preservar a mata ciliar 

das nascentes e do riacho; Cercar a área das Nascentes; A perfuração de poços prejudica o nível de água do lençol 

freático: A retirada de água deste poço interfere na vazão da nascente; A partir da preservação do riacho, será 

preservada a diversidade de espécies de plantas e animais nativos; Conscientizá-los que o armazenamento incorreto 

do lixo é prejudicial à qualidade da água do riacho, consequentemente, à qualidade dos alimentos produzidos; 

Compostagem: Passar um vídeo, realizar os procedimentos na oficina e distribuir uma cartilha contendo o passo a 

passo do processo. 

 

Criação de Animais 

Mostrar para a população da Estrada de Ferro o quanto é incorreto a forma de criação dos porcos nas proximidades 

das nascentes, assim como discussão de novas formas e local para a pocilga.  

 

Atividades de Lazer  

As atividades de lazer tiveram como finalidade aproximar os moradores do bairro com os participantes do projeto, 

proporcionando momento de diversão e entretenimento, e ao mesmo tempo os informando da importância da 

preservação do meio. Estes eventos estão detalhados à seguir. 

Torneio de futebol, juntamente com um líder da comunidade, para promover a atividade. 

No último domingo do início e do final do projeto, foi realizado um torneio de futebol para as crianças da área do 

entorno do Riacho do Machado, com o objetivo de envolver as crianças no projeto, assim como aproveitar a 

oportunidade para conscientizar os pais sobre a geração e armazenamento de resíduos. A escolha dos dias se deu pelo 

fato do primeiro mês ser um momento de conhecimento e integração com os moradores e o último mês para ser obter 

um parecer da comunidade sobre o projeto e suas idéias e expectativas para o futuro da área. Este torneiro foi 

organizado efetuando as inscrições dos times uma semana antes da realização da atividade, para proporcionar 

premiação e alimentação aos participantes. A escolha dos times foi feita por ordem de inscrição e posterior sorteio 

das partidas e cada time foi composto por sete participantes.  

 

Sessão de Cinema  

No intuito de estimular a consciência ambiental das crianças, com algo descontraído, divertido e de fácil 

entendimento, foram realizadas sessões de cinema com filmes infantis, que traziam temáticas sobre a importância e 

as maneiras de preservação do meio ambiente Para tanto, o projeto conseguiu uma parceria com o CREAS - Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que já realizam 

atividades educativas no centro espírita, com as crianças do bairro Estrada de Ferro. Ao final de cada sessão, foram 

distribuídas matérias de desenho para as crianças desenharem o que entenderam do filme exposto. 
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Plantio da Mata Ciliar 

Após decorrido dois meses do Projeto Ensina, foi desenvolvida uma atividade de plantio de mudas para recompor a 

mata ciliar. Escolheu-se depois de dois meses, para os moradores absorverem melhor a idéia, assim como 

entenderem a importância dessa recomposição. Essa atividade não teve apenas o objetivo da recomposição, mas 

também conseguir que cada morador que plantou sua muda a cuide e também conscientize seu vizinho a importância 

de fazer isso até que essa mata ciliar se complete. Além disso, foi a oportunidade dos moradores visualizarem a 

extensão da degradação, fotografando para posterior comparação. O plantio ocorreu em dois domingos consecutivos 

às 8h, iniciando no primeiro domingo do mês de setembro. Os grupos foram escolhidos nas reuniões do projeto 

Ensina, assim como o dia destinado a cada grupo. No final do plantio houve a distribuição de lanches podendo assim, 

confraternizar com os moradores e saber a opinião deles sobre a atividade desenvolvida e as suas expectativas futuras 

sobre esse projeto. 

 

Mutirão de Limpeza 

Uma prática identificada na área foi o acúmulo de resíduos sólidos em terrenos baldios e ao longo das ruas. Tal 

acúmulo pode levar a poluição das águas e do solo. Visando minimizar este problema, foi realizado um mutirão de 

limpeza na área. Foi eleito o dia do domingo para realização da atividade, devido a este ser o dia em que a maioria 

das pessoas não exerce as suas atividades laborais, domingo este, o mesmo do plantio da mata ciliar, possibilitando 

uma maior participação da comunidade. O mutirão de limpeza em cada ponto de destinação inadequada de resíduos. 

Como o trabalho envolve três áreas diferentes será dividido em grupos para que todos possam visualizar a quantidade 

de resíduos acumulados incorretamente e poder assim no final do mutirão socializar com os outros grupos o que 

observou e coletou. Foi selecionado um representante por bairro, o qual será responsável por mobilizar os moradores 

e conduzir as atividades do mutirão. Para seleção do representante foi levado em consideração sua atuação com a 

comunidade, bem como sua aprovação pelos comunitários. 

 

A comunidade foi convocada durante as reuniões do Projeto Ensina e através dos meios de divulgação definidos 

anteriormente. Neste mutirão serão recolhidos os resíduos sólidos que estão dispostos ao longo das ruas, em terrenos 

baldios e nas áreas que dão acesso ao Riacho do Machado.  

 

Resultados 

 

Divulgação 

A primeira divulgação foi realizada de porta-a-porta, através de distribuição de folders, ilustrado na Figura 2, no dia 

18 de Julho de 2013, onde pôde-se ter o primeiro contato com a comunidade, informando-a o objetivo do Programa 

de Educação Ambiental, a situação atual do Riacho do Machado e sua importância, e convidando para participar do 

primeiro torneio de futebol, através do folder, na Figura 2, que foi realizado no final de semana. A divulgação foi 

proveitosa, já que no decorrer da atividade pode–se verificar a existência de uma escolinha de futebol na 

comunidade. O responsável desta foi procurado e constituiu-se uma parceria para o desenvolvimento do torneio. 

 

A segunda a terceira e quarta divulgação ocorreram nos dias 25, 26 e 28 de Agosto. Nesta foi exposto aos moradores 

o dia, local e horário da realização da primeira apresentação do projeto. A divulgação também foi feita através de 

cartazes em locais de grande circulação.   

 

 

 

 

 

 

 Projeto Ensina 

Para a realização do projeto ensina foi feito o contato c 

 

 

  

Figura 2 Panfleto de Divulgação do Projeto 

 

 

Figura 3 Panfleto de Divulgação do Torneio de Futebol 
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om a responsável pelo centro espírita do bairro, onde obteve-se êxito nesta parceria. 

A importância da Preservação do Riacho do Machado e suas Nascentes 

Esta temática foi a primeira a ser apresentada no projeto ensina, o qual ocorreu no dia 28 de Agosto de 2013, que 

contou com a presença de 17 pessoas, ilustrado na ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
Nesta, foi passado uma lista de presença e um requerimento de autorização de divulgação de imagens, para que os 

espectadores pudessem assinar. Foram abordados o mal usos e conservação da água do Riacho, a importância de 

preservar a mata ciliar, as consequências do armazenamento incorreto do lixo. Durante a conversa no final da 

apresentação do projeto, tiveram várias observações partidas do público, dentre elas as informações de que o Riacho 

é a única fonte de água superficial do município de Cruz das Almas, que ele era mais largo e de maior profundidade, 

as pessoas utilizavam a água para laser e lavagem de roupa. Houve interesses perceptíveis dos moradores em 

envolver e incentivar as crianças da comunidade através de passeios, mostrando o riacho e sua importância, e de ser 

cooperadores da preservação do riacho. 

 

 
Figura 4  Ouvintes da 1ª palestra no momento da apresentação da mesma - dia 28 de Agosto de 2013 

 

Atividades de Lazer  

Organizar um torneio de futebol, juntamente com um líder da comunidade, para promover a atividade. 

O primeiro torneio de Futebol foi realizado no dia 21 de Julho de 2013 e contou com a presença dos bolsistas e da 

comunidade. Os times foram formados com crianças de 7 a 15 anos, organizado da seguinte forma: Os times foram 

compostos por 5 crianças sendo que estas estavam divididas por idades, formando 8 times no total, sendo que cada 

faixa etária teve 2 times. Estes se enfrentavam em partida única e o vencedor ganhava medalha e squeez enquanto o 

outro time ganhava apenas o squeez. Ao final do torneio, foram distribuídos lanches para as crianças. 

Na organização desta atividade pode-se contar com um grande parceiro, “seu Bita” (Figura 5), morador do bairro e 

responsável pela escolinha de futebol do mesmo. Ele ajudou na organização dos times, conseguiu os equipamentos 

para a realização do torneio e disponibilizou sua casa para que fossem guardados os lanches, os quais foram 

distribuídos ao final do torneio. 
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Figura 5 Time de jovens de 14 e 15 anos acompanhado de seu Bita à esquerda - dia 21 de Julho de 2013 

 

Sessão De Cinema - Filme: Turma do Monica  

A primeira sessão de cinema contou com o apoio de Dona Antônia, uma das professoras responsáveis pelo Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETE) do bairro Estrada de Ferro, e a professora Patrícia. Ela foi realizada no 

dia 02 de Outubro de 2013 no centro espírita, em dois turnos. O turno matutino teve início às 9h com a presença de 4 

crianças, 2 meninos e 2 meninas, e duas professoras, Dona Antônia e Patrícia. O filme foi exibido com auxílio de um 

projetor, logo após o filme foram distribuídos papeis, lápis de cor e caneta colorida para que as crianças desenhassem 

o que elas entenderam do vídeo. No turno vespertino a atividade teve início às 15:00 h com os mesmos materiais do 

turno matutino, onde já se encontrava presente a coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, as 

professoras e as crianças. A atividade contou com a participação de 25 crianças mesclada entre meninos e meninas. 

 O vídeo foi exibido e seguiu-se o mesmo procedimento do turno Este filme foi importante para informar as crianças, 

de uma forma lúdica, a real necessidade de cuidar do planeta e a produção dos desenhos, se fez necessário para o 

grupo perceber o entendimento das crianças sobre o filme. Logo a atividade foi considerada proveitosa e informativa, 

pois as crianças serão um meio multiplicador de informação. 

 

Atividades Extras com as Crianças 

Através da parceria com o PETE, foi possível a realização de uma oficina de confecção de brinquedos com as 

crianças, uma atividade inicialmente que não estava na metodologia. Ela aconteceu no dia 12 de Novembro, nos dois 

turnos, e contou com todos os bolsistas do projeto. No turno matutino dois dos bolsistas lideraram a oficina, iniciada 

às 8:30 da manhã, onde a proposta foi a confecção de puff (Figura  ) e jogo de dama utilizando garrafas Pet. 

Inicialmente foi mostrado às crianças o passo a passo para a elaboração do puff, já que não tinha material suficiente 

para a elaboração de um para cada criança. Terminada a primeira oficina, partiu-se para a confecção do jogo de 

dama, onde as crianças foram instruídas a fazer o seu próprio tabuleiro utilizando papel, lápis de cor e giz de cera, e 

utilizar as tampinhas das garrafas como as pedras da dama. Ao final da atividade um dos bolsistas doou o jogo de 

damas que ele próprio confeccionou em casa para uma das crianças. 

 
Figura  6 - Bolsista mostrando os passos para a Confecção do Puff – 12 de Novembro 

 

 

No turno vespertino a atividade contou com a presença de 3 bolsistas onde ocorreu de forma similar ao turno 

matutino porém com a produção de brinquedos diferentes. A atividade foi realizada as 14:30 e contou com a 

presença de 25 crianças mescladas entre meninos e meninas. Foram confeccionados carros, jogo da memória, pega 
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bolinha, e jogo de basquete, por fim, foi realizada uma conversa com as crianças sobre a importância e os benefícios 

para o meio ambiente no reaproveitamento de que seriam descartados.  

 

A partir desta parceria, também foi possível a realização de um passeio na área do riacho com as crianças do PETE 

no dia 21 de Novembro no turno matutino. O passeio foi iniciado às 9 da manhã, e um dos bolsistas acompanhado de 

duas professoras do PETE levaram as crianças, caminhando pela margem do Riacho, enquanto o bolsista explicava a 

importância da preservação da área, até a chegada de uma das Nascentes, onde foi mostrada a origem do riacho e 

valor da preservação daquele local. 

 Plantio Da Mata Ciliar 

Sobre o plantio da mata ciliar projeto só conseguiu a parceria para a doação de mudas em agosto, e o plantio não 

pode ser efetuado, pois o período chuvoso já tinha passado, inviabilizando o plantio este ano. 

 Mutirão de Limpeza 

Como o plantio da mata ciliar não pode ser realizado este ano, e acordado que o mutirão de limpeza ocorreria no 

mesmo dia do plantio, ele não foi realizado. 

 

Conclusâo 

 

Os objetivos idealizados pelo projeto foram em sua maioria contemplados. Com o Projeto de Educação Ambiental 

foi possível auxiliar a compreensão da comunidade da estrada de ferro a cerca da importância da preservação e os 

cuidados necessários para facilitar a manutenção das características ambientais locais, principalmente associadas ao 

riacho do Machado. Todas as atividades realizadas tiveram sua importância no processo de propagação das metas 

propostas pela metodologia contida nesse projeto, sem as mesmas, alguns fatores como: o depósito de resíduos 

sólidos inadequado, retirada de mata ciliar seriam desconsiderados pela comunidade. 

 

É fundamental salientar que além de passar a informação a respeito da importância da preservação do Riacho do 

Machado, as atividades realizadas também tiveram a função de explicar aos moradores do bairro formas de como 

aplicar os métodos de preservação. Foi inserida a atividade que envolveu reciclagem de materiais descartáveis, como 

a fabricação de brinquedos, separar o resíduo sólido de forma correta, seco e molhado, apontando modo e local 

adequado para deposito do resíduo, e por fim, elucidando sobre o limite mínimo que a área de mata ciliar seja 

mantida para viabilizar a preservação do riacho.  

 

O Programa de Educação Ambiental proposto no projeto apoia a elaboração do Programa de Recuperação das Áreas 

Degradadas, buscando construir com a comunidade posturas ambientais capazes de proporcionar ao meio formas de 

recuperar o espaço. 

 

Os resultados do PEA foram satisfatórios observando o interesse da comunidade em questão, através do apoio dado 

ao projeto por meio da liberação de espaço para a realização das atividades, da sua participação efetiva e do empenho 

e dedicação das crianças, trazendo questionamentos sobre a preservação do riacho, suas nascentes e mata ciliar, sobre 

a importância da destinação correta dos resíduos, e que alguns desses resíduos pode ser aproveitado de uma forma 

divertida. Sendo que elas podem levar aos pais, atuais degradadores, as informações adquiridas durante o projeto 

sendo instrumentos de conscientização da preservação do meio ambiente e quando crescerem se tornarão formadores 

de opinião irão cuidar melhor de onde vivem  
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Abstract 

Water is among the resources with greater disability in the administration, suffering evils like pollution and waste, 

arising largely because of the lack of oversight and public awareness. Within this context, the aim was to develop a 

tool that was able to be used in practical activities of water quality check, guiding students about classification and 

specific uses of water under current Brazilian legislation, and, about environmental characteristics with potential for 

interference on water quality. So, the tool was built using a spreadsheet editor to make it possible to organize and 

relate the characteristics of surroundings with the physico-chemical and biological analyzes. Moreover, it was 

inserted the analysis for the indices: IQA (Índice de Qualidade de Água) and IBVol (Índice Biológico para 

Voluntários). The tool presents a structure divided into seven tabs, each with a spreadsheet with specific function. 

Four of them are for data entry by the user (physical, chemical, biological and visual), and the other three, are for 

data storage, such as definitions, characteristics and limitations established by law, for the measured parameters. 

The tool proved to be easy to use and to distribute, being able to be used in educational campaigns of water 

monitoring., in order to help teachers and volunteers approach on issues related to the environment and citizenship. 

Key-words: environmental education, monitoring, water quality. 
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Resumo 

A água está entre os recursos com maior deficiência na administração, sofrendo males como a poluição e o 

desperdício, decorrentes em grande parte por conta da falta de fiscalização e conscientização pública. Em meio a esse 

contexto, objetivou-se elaborar uma ferramenta que fosse capaz de ser utilizada em atividades práticas de verificação 

de qualidade de água, orientando os alunos quanto às classes e os usos específicos da água segundo a legislação 

brasileira vigente, assim como, quanto às características ambientais com potencial de interferência na qualidade da 

água. Desta forma, a ferramenta foi construída através de um editor de planilhas para que fosse possível organizar e 

relacionar as características de entorno com as análises físico-químicas e biológicas. Além disso, inseriu-se a análise 

para os índices: IQA (Índice de Qualidade de Água) e IBVol (Índice Biológico para Voluntários). A ferramenta 

apresenta uma estrutura dividida em sete abas, cada qual com uma planilha com função específica. Quatro delas são 

para a inserção de dados por parte do usuário (análises físicas, químicas, biológicas e visuais), sendo as outras três 

para o armazenamento de dados, tais como definições, características e limites estabelecidos pela legislação para os 

parâmetros aferidos. A ferramenta demonstrou ser de fácil utilização e distribuição, podendo ser utilizada em 

campanhas educativas de monitoramento de água, auxiliando na abordagem de professores e voluntários sobre 

questões relacionadas ao meio ambiente e à cidadania. 

 
Palavras chave: educação ambiental, monitoramento, qualidade de água. 

 

 

Introdução 

 

De acordo com Buss et al. (2003), o Brasil possui aproximadamente 13,8% do deflúvio médio mundial, sendo o 

detentor da maior disponibilidade de água doce do planeta, entretanto, apresenta deficiências no processo de 

fiscalização das atividades que comprometem a qualidade dos recursos hídricos e da aplicação da legislação. Uma 

das formas possíveis de se complementar as ações governamentais e aumentar o apoio popular na conservação de 

mananciais é a inserção de programas de monitoramento voluntário em comunidades (Agência Nacional das Águas, 

2011). Dessa forma, a construção de ferramentas que auxiliem no monitoramento da qualidade de água, realizado por 

alunos e voluntários, representa um benefício no processo de conscientização e educação ambiental, além de fornecer 

subsídios para a população exercer seus direitos em debates e cobranças às decisões tomadas por autoridades. Neste 

cenário surgiu a presente pesquisa, cujo objetivo é conceber uma ferramenta que auxilie tanto no processo de 

educação, quanto nos processos de conscientização, monitoramento e fiscalização ambiental por parte da 

comunidade local. Para atender a essas metas, a ferramenta foi criada em um modelo de entrada e saída de dados, 

onde é necessário que o aluno empreenda esforço no levantamento de características pré-definidas sobre a região em 

estudo, incluindo atividades de entorno, assim como a análise e a correlação entre os dados obtidos e observados na 

campanha. Dessa forma, o aluno se familiarizaria gradualmente com termos novos, criando uma experiência 

construtiva. Com base nisso, a ferramenta se caracteriza como uma proposta a ser disponibilizada em escolas, sendo 

capaz de trabalhar diretamente com interdisciplinaridade, cidadania e conscientização. 

 

Segundo a Agência Nacional das Águas (2011), já existem sistemas e processos que visam direcionar a soluções 

quanto à gestão dos Recursos Hídricos, mais especificamente em relação à qualidade da água, sendo consideradas 

três fundamentais, que são: a prevenção da poluição, o tratamento de águas poluídas e a restauração de ecossistemas 

degradados. Entretanto, para adotar tais medidas são necessários mecanismos específicos, entre os quais dois se 

destacam. O primeiro se refere ao processo de educação e conscientização ambiental da população quanto aos 

problemas existentes, assim como o papel de cada um na busca por soluções sustentáveis e mudanças de hábitos. Já o 

outro, trata da necessidade de melhorar o monitoramento e o conhecimento sobre a qualidade de água, o que pode ser 

feito através da formação de especialistas (especialmente nos países em desenvolvimento) e da introdução de 

ferramentas (de baixo custo) para amostragem em campo (Agência Nacional das Águas, 2011).  

 

A análise de água como meio de educação ambiental é uma prática que vêm sendo estimulada, tanto em nível 

nacional quanto internacional. O programa internacional World Water Monitoring Challenge (WWMC), surgido em 

2002, incentiva a educação e o comprometimento dos cidadãos com os recursos hídricos, através do monitoramento 

a corpos d’água e ao compartilhamento de informações. No Brasil diversos pesquisadores já vêm testando a 
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utilização da prática de análise de água, como uma forma de envolver a comunidade em debates ambientais (Buss, 

2008; Zuin et a.l, 2009; Oliveira e Irazusta, 2013; Soares 2012). Essas pesquisas apontam para o benefício 

socioambiental que esta abordagem proporciona ao ampliar a percepção do aluno em relação ao próprio meio, 

tornando-o mais consciente sobre a importância deste recurso, bem como de sua responsabilidade como indivíduo. 

Quando se consegue conciliar o processo de aprendizagem com uma forte contextualização social com significado 

para o aluno, os resultados tendem a ser benéficos (Oliveira e Irazusta, 2013). Sendo assim, ao relacionar diferentes 

ramificações do saber, (tais como biologia, química, física e geografia) com debates sobre meio ambiente, trabalha-

se não somente nos conceitos básicos do conhecimento, como também no desenvolvimento das capacidades 

necessárias para aplicá-lo e exercer a cidadania. O relatório “Cuidando das águas” da Agência Nacional das Águas 

(2011) aponta que o processo de educação e conscientização ambiental, tem como metas promover mudanças 

sociais, tanto em nível individual quanto coletivo. Segundo o relatório, é importante demonstrar ao indivíduo os 

problemas existentes, bem como apontar soluções nas quais ele possa atuar, de forma que ele possa perceber o seu 

papel em um contexto maior, conduzindo suas atitudes baseadas em uma consciência ecológica. Assim, trabalha-se 

também o senso crítico do cidadão, tornando-o mais apto a requerer mudanças nas ações políticas quando necessário. 

 

Dentre os diversos métodos utilizados para a educação ambiental em escolas e comunidades, a utilização da análise 

de água em uma abordagem CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) se destaca pela forma com que 

atua, buscando, dentre outros objetivos, desenvolver o vocabulário e a percepção científica de estudantes através do 

uso de metodologias alternativas de ensino.  Segundo Soares (2012), uma das dificuldades no ensino de conceitos de 

química está na forma descontextualizada, com que os temas são apresentados em sala de aula. Conforme observado 

por ele, alguns alunos apresentam grande dificuldade para relacionar o tema água, com os aspectos sociais, políticos, 

históricos, culturais e geográficos. O autor acredita que isto esteja relacionado ao fato de que eles estejam habituados 

a separarem os saberes em exatas e humanas, tendo, portanto, grande dificuldade para integrá-los. Sendo assim, a 

barreira se encontra principalmente em conseguir desenvolver o interesse do aluno, já que muitas vezes o fato do 

conteúdo ser passado de maneira estritamente teórica, gera desinteresse e deficiência na construção de conceitos, os 

quais são geralmente definidos com base somente no senso comum, sem uma análise criteriosa por parte do aluno.  

 

Diversos pesquisadores têm investido esforço na elaboração de projetos que integrem a população com questões 

ambientais. Em um trabalho desenvolvido na cidade de São Carlos (SP), Zuin et al. (2009) trabalharam com alunos 

do Ensino Fundamental e Médio da E. E. Prof. Sebastião de Oliveira em atividades de verificação de parâmetros 

físicos e químicos da água durante as aulas de Ciências e Biologia, e em horários extracurriculares. A pesquisa tinha 

como objetivo testar uma proposta educativa sob a abordagem CTSA, envolvendo os resultados das análises e 

questões sociais, culturais e geográficas. Os quatro parâmetros utilizados nessa pesquisa foram: temperatura, pH, 

oxigênio dissolvido (OD) e condutividade elétrica (Zuin et al., 2009). A idade dos estudantes variava entre 13 e 17 

anos, sendo todos moradores próximos da escola, a qual era localizada nos arredores da bacia hidrográfica da região. 

Eles foram divididos em grupos de 2 a 4 pessoas, e foram estimulados a fazer um levantamento dos aspectos 

históricos, sociais, geográficos e científicos do local, através, por exemplo, de entrevistas com os moradores. Após 

reunirem informações sobre a região, eles atuaram na caracterização e definição dos pontos de coleta, assim como na 

organização dos dados. Sendo que, as coletas foram realizadas em seis pontos ao longo do Córrego Paraíso, onde os 

alunos descreveram o entorno do corpo d’água e as características gerais observadas. Durante todo o ano os alunos 

receberam um enfoque contextualizado nos conceitos de física e de química, de maneira a auxiliar no processo de 

aprendizado e de correlação entre teoria e prática dos alunos. De acordo com Zuin et al. (2009), os alunos 

conseguiram utilizar os conceitos científicos de maneira satisfatória quando foram requisitados, gerando inclusive 

debates e argumentos bem consistentes. Em um dos pontos em que houve um baixo valor de oxigênio dissolvido, 

eles relacionaram a possibilidade de que o resultado fosse decorrente do lançamento de esgotos. Além disso, ao final 

do projeto eles puderam aumentar a quantidade de informações sobre o córrego Paraíso e sobre a sua bacia 

hidrográfica, além de expandirem o conhecimento para suas respectivas casas, argumentando com familiares sobre a 

qualidade da água e suas implicações. Trabalhos semelhantes foram realizados em Belo Horizonte e em São Paulo. 

Em Belo Horizonte, analisaram-se em conjunto com alunos do Ensino Médio e Fundamental, oito corpos d’água 

(Guimarães, 2013). Nesta campanha, os alunos recebiam textos referentes à importância da água, suas características 

físico-químicas e seus potenciais usos. A partir disso, foram realizadas análises químicas e observações sobre a 

presença de lixo e animais no entorno do corpo d’água, além dos usos empregados com a água pela comunidade. Os 

resultados mostraram que os alunos se motivaram por estarem pesquisando problemas reais de suas comunidades. 
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Na Escola Estadual de Santo André, São Paulo, alunos de uma comunidade carente também participaram de 

atividades de análise de água em integração com conceitos de química. Os resultados indicaram um aumento no 

número de alunos que passaram a considerar a Química como um conteúdo importante a ser estudado (Oliveira e 

Irazusta, 2013).  Já em outro estudo na cidade de Ponta Grossa (PR), estudantes do Ensino Médio profissionalizante 

do Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente, realizaram coletas de água em um arroio próximo à escola. Um dos 

detalhes deste trabalho, foi a utilização de uma ferramenta virtual (Google Earth 
TM

) para a definição dos melhores 

pontos, e as melhores formas de acesso ao local. O autor destaca que, apesar dos estudantes estarem em um curso 

relacionado à temática ambiental, eles não possuíam a experiência prática em analisar e observar as características de 

um corpo d’água. Após as coletas, foram aplicados questionários sobre a importância do monitoramento das águas. 

Os autores apontam que as respostas foram bem elaboradas, levantando inclusive questões de ordem política. Para 

eles, atividades práticas aliadas a ferramentas como Google Earth 
TM

 e abordagens inovadoras são capazes de trazer 

grandes benefícios para a formação dos estudantes e futuros profissionais (Campos et al., 2011). 

 

Um projeto que ganha destaque é o “Programa Agente das Águas”, desenvolvido pelo Laboratório de Avaliação e 

Promoção da Saúde Ambiental / Oswaldo Fiocruz, para campanhas comunitárias de educação ambiental e 

monitoramento de água (Cichoski, 2013).  Uma das características desse projeto consiste no método pelo qual ele 

realiza as atividades de monitoramento comunitário. Com um índice desenvolvido por Buss (2008), denominado 

IBVol (Índice Comunitário para Voluntários), o programa oferece um curso simplificado de coleta e identificação de 

macroinvertebrados para os participantes. Após o processo de aprendizagem, os voluntários vão para campo e 

realizam as coletas de organismos, para identificá-los e utilizá-los na avaliação do grau de qualidade de água a partir 

do índice IBVol. Esse índice consiste no atributo de valores que variam de 1 a 5 para cada um dos grupos de 

macroinvertebrados contemplados, sendo os mais sensíveis recebem os valores mais altos. De acordo com Buss et al 

(2003), a utilização de organismos como indicadores apresenta vantagens, já que é um grupo ubíquo, relativamente 

fácil de identificar (através do índice IBVol), e com procedimento de coleta de baixo custo. Além disso, os 

macroinvertebrados possuem sensibilidade a certos fatores e resistência a outros, portanto, podem ser utilizados 

como indicadores de qualidade de água. Segundo Buss (2008), existem duas dificuldades para que a avaliação e o 

monitoramento sejam realizados de maneira satisfatória pelas agências, uma é quanto à limitação dos métodos 

utilizados (no que se refere à capacidade de lidar com diferentes condições ecológicas), a outra é a capacidade de 

abranger o enorme número de corpos d’água. Para o autor, esse auxílio pode representar um grande avanço na gestão 

dos Recursos Hídricos, já que com a produção de dados de qualidade e o treinamento de voluntários, consegue-se ao 

mesmo tempo conscientizar e gerenciar a população e a qualidade das águas.  

 

Metodologia 
 

Utilizando-se de um editor de planilhas, procurou-se desenvolver o arquivo em forma de banco de dados, com 

tabelas distribuídas em abas (ou planilhas). Estas se dividiriam em dois grupos, sendo: 1) planilhas que possuem 

campos (ou células) para entrada e saída de dados; 2) planilhas que não os possuem, sendo somente de 

armazenamento de dados. Optou-se por incluir os índices IQA (Índice de Qualidade de Água) e o IBVol (Índice 

Biológico para Voluntários), em conjunto com características de entorno (ex. mata ciliar, indústrias, etc) de modo a 

atingir os objetivos descritos anteriormente. Por conseguinte, houve a necessidade do levantamento dos parâmetros 

necessários para cada índice, bem como das legislações envolvidas e principais aspectos a serem incluídos como 

parâmetros de observação e descrição para os usuários da ferramenta. 

 

Resultados 

 

A estrutura da ferramenta foi construída de modo a fornecer funcionalidade, clareza e interface intuitiva ao uso. As 

planilhas de entrada e saída de dados possuem campos de digitação de entradas-chave específicas. Essas entradas-

chave podem ser palavras (dados qualitativos) ou valores numéricos (dados quantitativos) que, ao serem inseridos 

nos respectivos campos de digitação, proporcionam uma resposta pela ferramenta. As informações de caráter 

qualitativo determinam, através da seleção de uma opção, o conteúdo de outras células. Como exemplo pode-se citar 

o enquadramento de um corpo d’água doce que varia em: classe especial, classe 1, 2, 3 ou 4 (entradas-chave); que, 

de acordo com a classe definida, os valores máximos para os parâmetros, assim como os usos pretendidos, se 

alteram. Já as entradas-chave quantitativas expressam um caráter numérico na composição de uma função, ou seja, 
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compreendem os valores que constituem cálculo em uma determinada equação. Na tabela 1 estão listados os campos 

de entrada de dados, suas respectivas entradas-chave (em itálico) e suas funções, em cada uma das etapas. 

 

Tabela 1. Campos de entrada de dados e respectivas entradas-chave 

 
 

As planilhas de armazenamento de dados (grupo dois) foram construídas de modo a servirem como bancos de dados 

para as informações trabalhadas na ferramenta. Nessas planilhas estão dados como: usos pretendidos e valores 

máximos de parâmetros estabelecidos pela legislação, glossário e relações entre parâmetros analisados e a qualidade 

da água. As figuras 1, 2, 3 e 4 mostram as planilhas da Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3 e Etapa 6, respectivamente. 
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Figura 1. (Etapa 1) A inserção dos resultados dos parâmetros analisados (A) permite a comparação com os limites 

da legislação (B) e o retorno do resultado do cálculo do IQA (C) pela ferramenta. 

 
Figura 2. (Etapa 2) Podem ser incluídas até 4 coletas temporais (A), o usuário insere os valores de presença ou 

ausência dos grupos de macroinvertebrados (B) e a ferramenta retorna o resultado do IBVol (C).  
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Figura 3. (Etapa 3) As informações inseridas nesta etapa serão utilizadas na Etapa 6 (apresentação dos resultados).  

 

 
Figura 4. (Etapa 6) Ao digitar-se no campo de preenchimento (A) alguma das entradas-chave listadas, apresenta-se o 

conceito, as características/efeitos e os resultados do respectivo parâmetro analisado. 

 

A ferramenta além de trazer conceitos básicos sobre análise e diagnóstico de qualidade de água, também apresenta 

algumas das relações existentes entre o corpo d’água e o meio em que ele se encontra, assim como o papel da 

legislação neste contexto. A ferramenta pode ser compartilhada on-line ou off-line (por exemplo, pen drive e 

internet). Não é necessária a conexão com internet, já que ela possui planilhas com informações e dados básicos para 

a sua utilização. Nas planilhas estão armazenadas definições de termos que aparecem na ferramenta (glossário), as 

características ou efeitos dos parâmetros aferidos com a qualidade da água e as restrições e enquadramentos previstos 

na legislação. Isso possibilita que, ao utilizar a ferramenta, o usuário possa se familiarizar com termos geralmente 

restritos aos profissionais da área, auxiliando no processo de conscientização, análise e mobilização socioambiental 

quanto à gestão dos recursos hídricos.  

 

Além disso, como é uma ferramenta gratuita e com código aberto, ela pode sempre que necessário sofrer adequações 

para características regionais (ou mesmo para inclusão de melhorias gerais), de maneira a adaptar-se à necessidade 

do usuário. Outro ponto relevante na ferramenta, é que ela permite o uso de simulações, ou seja, pode-se atribuir 

valores ou resultados (inventados ou obtidos de artigos) para cada uma das etapas, de maneira a possibilitar a 

comparação e discussão entre diferentes cenários. Todas as etapas de entrada e saída de dados possuem instruções de 

passos a serem seguidos para a correta realização da etapa. As abas de bancos de dados dividem-se em três grupos de 

informações armazenadas, sendo: definições e conceitos de palavras utilizadas na ferramenta; relações entre 

parâmetros mensurados e observados com a qualidade da água; e limites dos parâmetros previstos na legislação para 

cada uma das classes de corpo d’água doce. Os dados presentes nessas abas são utilizados durante as demais etapas, 

de modo que, a presença delas é essencial para o correto funcionamento da ferramenta. Como a ferramenta é aberta, 

os usuários podem acrescentar novos parâmetros ou observações a qualquer momento, sendo recomendado que isto 

seja feito após o final das tabelas em cada aba, de maneira a não alterar a localização das funções presentes.  
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Os autores deste trabalho se comprometem a fornecer gratuitamente cópias da ferramenta, para isso, basta entrar em 

contato pelos e-mails: radanacleto@hotmail.com ou pbilotta@up.com.br. 

 

 

Conclusões 

 

Através da utilização de uma planilha eletrônica, construiu-se uma ferramenta intuitiva de análise de qualidade de 

água. Essa ferramenta não requer o acesso à internet e é capaz de ser acessada mesmo em computadores com baixos 

recursos. Em decorrência da metodologia e do programa utilizados, ela apresentou a capacidade de organizar e lidar 

com as informações necessárias para análises em diferentes localidades. Além disso, ela foi construída seguindo uma 

visão interdisciplinar, de modo a fomentar seu uso em atividades educacionais, já que engloba diferentes áreas do 

conhecimento. Isso permitiria uma análise sistêmica e prática do que é aprendido em sala de aula, facilitando o 

aprendizado dos alunos ao trazer o conhecimento teórico para a realidade diária de sua comunidade. Nela estão 

inseridas sugestões de questionamentos para discussão e a introdução e definição de vocábulos específicos, muitas 

vezes desconhecido dos alunos em geral. Visto que é uma ferramenta de fácil replicação e compartilhamento (via 

mídia ou rede), ela pode ser adaptada às diferentes particularidades regionais, assim como, pode ser aperfeiçoada por 

seus usuários. Sendo assim, desde escolas carentes até escolas particulares podem fazer uso eficiente da ferramenta. 
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Abstract 
Despite the water quality is a theme that appears in the public agenda of all the countries, not in all universities with 

the career of environmental engineering is taught considering the aspects related with the management. This paper 

propose the objectives and goals that must be considered for teaching water quality management in universities that 

offer the Environmental Engineering career or similar.Many academic programs approaches to the “water theme” 

by one or more subjects focused only to the sanitary wastewater treatment and may include only some topics for 

industrial wastewater. But this approach is far to cover the integral vision of the water quality management, because 

it is necessary to include the conditioning of fresh water, and the management aspects, that include the integral 

vision focused to the resource quality preservation.Those interested in this specialty, must have the capacity to 

contribute to the sustainability of the hydric resource by the development of capacities to participate in activities for 

water quality characterization, the use of technology for the management, conditioning, drinking water treatment 

and sanitation, in order of the availability, characteristics and uses, required for the integral water management. 

To get these competences, the students must study subjects that contribute to the acquirement of solid knowledge of 

engineering and the integration of the specific topics of the specialty of Water and Industrial Liquid Wastes. 

 
KeyWords: Liquid Wastes, Management, Quality, Treatment. 
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Resumen 

A pesar de que la calidad del agua es un tema que aparece en las agendas públicas de todos los países, no en todas las 

escuelas que ofertan la Ingeniería Ambiental es impartida considerando los aspectos relacionados con la gestión. En 

este trabajo se plantean los objetivos y metas que deben ser considerados para la impartición de la especialidad de 

calidad y tratamiento del agua, incluyendo los de gestión, en escuelas que ofrezcan la carrera de Ingeniería 

Ambiental y/o carreras afines que impartan esta especialidad en el nivel de licenciatura. 

Muchos programas académicos abordan el “tema de agua” a través de una o más asignaturas enfocadas solamente al 

tratamiento de las aguas residuales municipales y en el mejor de los casos incluyen algunos tópicos para aguas 

residuales industriales. Sin embargo, esta visión está lejos de cubrir la visión integral de la gestión de la calidad del 

agua, ya que es importante incluir aspectos de acondicionamiento de aguas para primer uso, así como los aspectos de 

la gestión o administración, que incluye el manejo integral enfocado a la preservación de la calidad del recurso. 

Los interesados en especializarse en esta área deberán tener la capacidad para contribuir a la sustentabilidad del 

recurso hídrico mediante el desarrollo de capacidades que les permitan participar en trabajos de caracterización de la 

calidad del agua, la aplicación de tecnologías para su manejo, acondicionamiento, potabilización y saneamiento, sin 

olvidar el acondicionamiento de los subproductos generados durante el tratamiento, en función de la disponibilidad 

del recurso, características y usos, necesarias para la gestión integral y con ello, el uso eficiente del agua. 

Para alcanzar estas competencias los estudiantes deberán cursar unidades de aprendizaje que contribuyan en la 

adquisición de conocimientos sólidos de ingeniería y las capacidades de integración de los elementos que se 

proporcionarán en las unidades de aprendizaje específicas de la especialidad denominada Agua y Residuos Líquidos 

Industriales. 

 
Palabras clave: Calidad, Gestión, Residuos líquidos, Tratamiento. 

 

 

Introducción 

 

La Ingeniería Ambiental (IA) debe dar solución a toda clase de problemas ambientales, sin embargo esto ha dejado 

de ser el único objetivo de la IA, ya que más allá de buscar la solución al final del tubo, esta disciplina debe 

enfocarse en la prevención de los impactos provocados por las actividades humanas en todos los ámbitos. En este 

sentido, una de las áreas que deben mantenerse a la vanguardia es la relacionada con la gestión de la calidad del 

agua, ya que a pesar de que es un tema que aparece en las agendas públicas de todos los países, no en todas las 

escuelas que ofertan la Ingeniería Ambiental es impartida considerando los aspectos relacionados con la gestión, que 

implica una visión más amplia que solo el tratamiento o acondicionamiento de la calidad de este recurso. Otro 

aspecto que a menudo se olvida, es el tratamiento y acondicionamiento de los subproductos que generan todos los 

sistemas de tratamiento de agua 

 

 

Antecedentes 

 

El agua es un recurso estratégico, que de no mantenerse disponible en cantidad y calidad puede amenazar la 

sustentabilidad del desarrollo y progreso de la humanidad. En este trabajo se plantean los objetivos y metas que 

deben ser considerados para la impartición de la especialidad de gestión de la calidad del agua, en escuelas que 

ofrezcan la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

Muchos de los programas académicos de Ingeniería Ambiental abordan el “tema de agua” a través de una o más 

asignaturas enfocadas solamente al tratamiento de las aguas residuales municipales y en el mejor de los casos 

incluyen algunos tópicos para aguas residuales industriales. Sin embargo, esta visión está lejos de cubrir la visión 

integral de la gestión de la calidad del agua, ya que es importante incluir aspectos de acondicionamiento de aguas 

para primer uso (potable e industrial), así como los aspectos de la gestión, que incluye el manejo integral enfocado a 

la preservación de la calidad del recurso. 

 

Así mismo, el tratamiento y acondicionamiento del agua para diversos usos o para descargar a los cuerpos naturales, 

no puede separarse como anteriormente se hacía, con operaciones y procesos exclusivos para la potabilización, otros 
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solamente para acondicionar agua para usos industriales, otros sistemas exclusivos para tratar aguas residuales 

sanitarias y una mayor diversidad para el tratamiento de las aguas residuales industriales. En la actualidad, se debe 

considerar que las aguas residuales pueden ser fuente de agua para diversos usos: industriales, municipales, servicios, 

sanitarios e incluso potable. 

 

Los ingenieros ambientales deben tener la capacidad de participar en todo el proceso de resolución de problemas 

ambientales, pero con un énfasis especial en el diseño, implantación y operación de sistemas de control, que son las 

actividades que lo diferencian de otros profesionistas relacionados con la problemática ambiental, que se quedan 

solamente en la identificación de los problemas. Se espera entonces que el Ingeniero Ambiental sea diestro para 

plantear soluciones factibles, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también en lo económico y lo social. Los 

planes de estudio de Ingeniería Ambiental deben reconocer que México posee, tanto problemas del primer mundo 

(por ejemplo compuestos tóxicos persistentes, producto de una importante actividad industrial) como del mundo 

subdesarrollado (falta de saneamiento básico y el empleo irracional de recursos naturales, como es el agua).  

Con base en los anterior, el objetivo del este trabajo, desarrollado por un comité de rediseño del plan de estudios de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales (ISA) que se imparte en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), fue desarrollar el programa de la línea curricular (área de especialidad) de 

“Agua y Residuos Líquidos Industriales” (ARLI) del plan de estudios. 

 

Cabe mencionar que la carrera debe integrar los conocimientos generales de la IA y hacer énfasis en alguna de las 

tres opciones de especialización o líneas curriculares que se ofertarán: Aire y Cambio Climático, Suelo y Residuos 

Sólidos y Agua y Residuos Líquidos Industriales; donde el área de competencia de este trabajo corresponde a los 

temas de gestión de la calidad del agua, donde el objetivo de la línea de formación de Agua y Residuos Líquidos 

Industriales es: “ formar profesionistas que puedan contribuir a la sustentabilidad del recurso hídrico mediante el 

desarrollo de capacidades que les permitan participar y dirigir trabajos de caracterización y análisis de la calidad 

del agua, la aplicación de tecnologías para su manejo, acondicionamiento, potabilización y saneamiento, en función 

de su disponibilidad, características y usos, necesarias para la gestión integral del agua; también podrá generar 

información científico-técnica que sirva para la creación de políticas, planes y programas en materia de Calidad del 

Agua”. 

 

 

Procedimiento Metodológico 

 

El IPN ha desarrollado el Manual para el rediseño de planes y programas en el marco del nuevo modelo educativo 

(IPN, 2004), el cual es una guía que permite evaluar los planes y programas de estudio en función de necesidades del 

campo laboral, áreas del conocimiento, tendencias a futuro y resolución de problemas nacionales e internacionales. 

Adicionalmente, el IPN también ha definido lineamientos para que estos planes de estudio tengan flexibilidad y 

permitan a los estudiantes desarrollar las competencias finales de su carrera dentro o fuera de la institución 

(movilidad académica), además de que puedan estudiar de acuerdo con su ritmo de aprendizaje, en función de sus 

necesidades, basado en la guía proporcionada por un tutor. 

 

Basado en lo anterior, se creó el Comité de Rediseño de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, dentro del 

cual se conformó el grupo de trabajo para diseñar la línea curricular que se denominó Agua y Residuos Líquidos 

Industriales. 

 

 

Diseño de la Trayectoria de Agua de la Carrera de ISA 

 

Para llevar a cabo la conformación de las asignaturas que integran la trayectoria de ARLI, se realizaron reuniones de 

trabajo con egresados de ISA dedicados a esta área, académicos de otras instituciones, representantes de empresas de 

consultoría, representantes de industrias, entidades del gobierno federal y estatal, así como instituciones gremiales 

como el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencias y 

Gestión Ambiental AC. Se aplicaron cuestionarios y encuestas, con los cuales se buscó conocer la pertinencia de la 
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creación de esta área terminal, las competencias básicas que deberían tener los egresados con esta especialidad, así 

como las oportunidades para colocarse en el campo laboral. 

 

También se identificaron las universidades del país que ofrecen programas similares (tanto de Ingeniería Ambiental 

en general, como con especialidad en calidad y tratamiento del agua), a nivel de licenciatura y maestría, revisándose 

los programas de estudio y los temarios de las asignaturas representativas. 

 

Se consultó el marco legal, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley de 

Aguas Nacionales con su reglamento, la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia de calidad del agua publicadas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

por la Comisión Nacional del Agua y por la Secretaría de Salud, así como las Normas Mexicanas de Referencia en 

materia de agua. 

 

Como marco institucional para fundamentar la creación de esta área de especialidad, se revisó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 2013) especialmente la Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo 

sustentable del agua, haciendo posible que  todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. Las Líneas de Acción 

de esta estrategia son:  

 

 Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad 

alimentaria. 

 Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y 

sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.  

 Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. 

 Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y 

marinos. 

 Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la 

prestación de mejores servicios. 

 Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y  atender sus 

efectos.  

 Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. 

 

El programa de la trayectoria de Agua y Residuos Líquidos Industriales propuesto, se enfocará a los aspectos 

relacionados solamente con la gestión de la calidad del agua y su tratamiento, por lo que algunas de las líneas de 

acción no serán atendidas por la carrera de ISA. 

 

Se revisó el documento editado por la Comisión Nacional del Agua “Estadísticas del Agua” (CONAGUA, 2011), 

donde se identificaron las principales áreas de oportunidad con referencia a calidad del agua: Agua potable para 

suministro a la población; agua de primer uso para suministro a la planta industrial; agua residual de los municipios; 

agua residual industrial; reutilización de aguas residuales para uso agrícola, en servicios e industrial y disponibilidad 

y calidad del agua superficial y subterránea. 

 

En función de la información revisada, se tomó la decisión de que el nombre más apropiado para esta trayectoria o 

especialidad es el de Agua y Residuos Líquidos Industriales, donde los egresados que opten por esta trayectoria, 

deberán conocer los fundamentos del manejo del agua en conductos, las bases de la medición de la calidad del agua y 

su significado, los fundamentos de las operaciones físicas para modificar las características de la calidad del agua, los 

fundamentos de los procesos químicos, biológicos y bioquímicos para el tratamiento del agua, la tecnología para el 

acondicionamiento del agua de primer uso, la de saneamiento del agua residual sanitaria y la de tratamiento de aguas 

residuales de diversos procesos productivos; pero los egresados de esta trayectoria no solamente deben tener los 

conocimiento técnicos del tratamiento del agua, sino que deben poder integrarse en la administración del recurso 

hídrico, aunque como ingenieros ambientales no les corresponden todos los aspectos hidráulicos y de construcción 
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de la infraestructura, pero sí les atañe todo lo relacionado con la calidad del recurso y su control, así como el uso 

eficiente del recurso. 

 

 

Resultados  

 

Ya se mencionó que el objetivo que pretende cumplir la trayectoria es: “Formar profesionistas con la capacidad para 

contribuir a la sustentabilidad del recurso hídrico mediante la caracterización y análisis de la calidad del agua, la 

aplicación de tecnologías para su manejo, acondicionamiento, potabilización y saneamiento, en función de su 

disponibilidad, características y usos, necesarias para la gestión integral del agua; además podrá generar información 

científico-técnica que sirva para la creación de políticas, planes y programas en materia de calidad del agua”. 

 

Para alcanzar las competencias mencionadas, los estudiantes deberán cursar unidades de aprendizaje de las áreas de 

formación institucional, científica básica, de formación profesional y del área terminal, que contribuyan en la 

adquisición de conocimientos sólidos de ingeniería y las capacidades de integración de los elementos que se 

proporcionarán en las unidades de aprendizaje específicas del área terminal de Agua y Residuos Líquidos 

Industriales.  

 

Estas asignaturas están clasificadas en obligatorias (*) y optativas, donde las asignaturas obligatorias permitirán que 

el futuro ingeniero en sistemas ambientales tenga las competencias que le permitan desempeñarse en el campo 

laboral aplicando los conocimientos del área de ingeniería para conceptualizar soluciones en cuanto a la conducción, 

distribución y  manejo del agua en diferentes escenarios, además de considerar la importancia de la caracterización 

del agua y cómo se relaciona esto con la normatividad ambiental en materia de agua y posteriormente la aplicación 

de las diferentes operaciones unitarias y procesos químicos y biológicos, para atender la problemática ambiental para 

la prevención, minimización y control de efluentes contaminantes o el tratamiento del agua para su reutilización, 

acondicionamiento o potabilización. 

 

Los contenidos generales de las asignaturas obligatorias (*) y optativas que se ofertarán en esta trayectoria, son las 

siguientes: 

 

 Hidráulica*. Contemplará temas como flujo en canales abiertos, flujo en tuberías a presión, dispositivos de 

medición, equipos de bombeo, estructuras hidráulicas y temas de hidrología aplicada.se considera trabajo en 

aula y laboratorio. 

 Muestreo y Análisis de Agua*. Se darán a conocer conceptos relacionados con los usos del agua, inventarios 

de descargas de aguas residuales y la normatividad vigente, así como muestreo, análisis en laboratorio, 

correlaciones de datos de distintas muestras de agua, el procesamiento estadístico de los datos generados de 

los muestreos y análisis y algunos de los efectos de contaminantes del agua en la salud humana y de los 

ecosistemas. Se considera trabajo en aula, laboratorio y campo. 

 Operaciones Físicas y Procesos Fisicoquímicos*. Permitirá que los alumnos apliquen las operaciones físicas 

de cribado, tamizado, desarenado, sedimentación, flotación, filtración, y los procesos de membrana, 

coagulación, adsorción, intercambio iónico, así como el manejo y tratamiento de los subproductos que 

generan estas operaciones y procesos. Se considera trabajo en aula, laboratorio y campo. 

 Procesos Químicos*. Se considerarán temas de equilibrio químico, cambios de pH, precipitación de dureza y 

metales pesados, desinfección, oxidación química, procesos electroquímicos y el manejo de los subproductos 

generados en estos procesos. Se considera trabajo en aula, laboratorio y campo. 

 Procesos Biológicos*. Permitirá darle a conocer a los estudiantes los diferentes sistemas de tratamiento 

biológico, tales como los procesos biológicos aerobios en medio suspendido y en medio fijo, procesos 

biológicos anaerobios en medio suspendido y en medio fijo, sistemas lagunares, sistemas naturales, 

tratamientos biológicos avanzados, combinación de procesos biológicos y el correspondiente manejo de sus 

subproductos. Se considera trabajo en aula, laboratorio y campo. 

 Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales. Integrará los conocimientos de las materias obligatorias para 

la resolución de problemas específicos relacionados con los usos del agua en la industria, las características de 
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los efluentes de procesos productivos representativos, la conveniencia de la integración o segregación de 

efluentes, la identificación de métodos de minimización y prevención de descargas, los requerimientos de 

estudios de tratabilidad, conformación de trenes de tratamiento para efluentes representativos y el manejo de 

los subproductos del tratamiento. Se considera trabajo en aula y campo. 

 Acondicionamiento de Agua para Uso Potable e Industrial. Integrará los conocimientos de las materias de 

ciencias básicas así como de las obligatorias, para conocer cuáles son los requerimientos de caudal y calidad 

para usos potable e industrial, así como el diseño conceptual de sistemas de acondicionamiento de agua en 

usos potable, enfriamiento, calderas y procesos productivos, considerando fuentes subterráneas, superficiales 

o residuales. Se considera trabajo en aula y campo 

 Diseño y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Abordará temas de planeación de 

proyectos de saneamiento, estudios básicos, ingeniería conceptual, ingeniería básica, servicios generales, 

estimado de costos de construcción y de operación, puesta en marcha, control del proceso, así como la 

importancia de la generación de documentos como el manual de operación y mantenimiento. Se considera 

trabajo en aula y campo 

 Gestión Integral del Agua. Se atenderán temas relacionados con el conocimiento y aplicación de estadísticas 

oficiales, administración del recurso hídrico, títulos de concesión, derechos en materia de agua, legislación 

nacional e internacional, uso eficiente del agua, gestión integrada de cuencas hidrológicas, uso eficiente del 

agua, estimación del caudal ecológico, cálculo de la huella hídrica, entre otros relacionados con la gestión del 

recurso hídrico. Se considera trabajo en aula y campo 

 Temas Selectos de Calidad y Tratamiento de Agua. Se desarrollarán temas variados, se considera para recibir 

profesores invitados especialistas en temas específicos y para mantener actualizada esta área terminal en 

temas emergentes de importancia, que no hayan sido considerados en el rediseño de la carrera o que surjan 

tiempo después del inicio de la operación del plan de estudios rediseñado. 

 Proyecto Terminal*. Asignatura por medio de la cual se llevará a cabo un proyecto de aplicación de las 

tecnologías para el manejo y tratamiento del agua en función de sus usos y calidad, en el marco del manejo 

integral del recurso, que servirá para que los alumnos que cursen esta área terminal, se titulen. 

 

Las cinco asignaturas marcadas con (*) más el Proyecto Terminal, se consideran de inscripción obligatoria al 

registrarse en el área terminal de Agua y Residuos Líquidos Industriales, mientras que de las otras asignaturas, el 

alumno deberá elegir tres para cubrir el número de créditos requeridos en esta línea curricular. 

 

Todas estas asignaturas incluirán dentro de sus contenidos, aspectos de legislación ambiental en materia de agua, así 

como la visión de la gestión integrada de cuencas y el uso eficiente del agua, entre otros. Así mismo, en todas estas 

asignaturas se llevará a los estudiantes a conocer la aplicación actual de los temas que estén estudiando y a conocer e 

interactuar con los ingenieros que desarrollan estas funciones. 

 

Para preparar al estudiante para cursar las asignaturas de la línea curricular, debe cursar previamente las asignaturas 

del área de Formación Profesional (tabla 1), las cuales tienen como objetivo desarrollar habilidades en el diseño de 

dispositivos para la prevención y control de la contaminación en el aire, agua, suelo y residuos, para formular y 

evaluar  proyectos ambientales con el fin de prevenir y controlar el impacto al ambiente, el riesgo ambiental, usar 

eficientemente la energía y aplicar los instrumentos de gestión ambiental, mediante una enseñanza centrada en el 

aprendizaje. Las asignaturas de esta área formarán a los ISA con las competencias básicas de cualquier ingeniero 

ambiental de formación general. Estas asignaturas y las de los demás niveles, son obligatorias para los estudiantes de 

las tres líneas curriculares: 

 

Tabla 1. Asignaturas del Área de Formación Profesional. 

 Recursos Naturales, Ambiente y Desarrollo Sustentable  Meteorología y Climatología 

 Fisicoquímica de Materiales Peligrosos  Manejo Integral de Residuos 

 Dibujo Técnico y SIG Para Ingenieros  Fenómenos de Transporte 

 Ingeniería de Proyectos  Balance de Masa y Energía 

 Ingeniería Termodinámica y Eléctrica  Mecánica de Fluidos 
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 Instrumentación y Control  Riesgo Ambiental 

 Proyectos de Infraestructura y Procesos Productivos  Higiene y Seguridad Industrial 

 Evaluación Ambiental  Diagnóstico Ambiental 

 Toxicología General  Auditoría Ambiental 

 Introducción a la Ingeniería Ambiental  Ingeniería Ambiental 

 Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos  Sistemas y Ambiente 

 Marco Jurídico y Normativo Ambiental  Sistemas de Calidad 

 Ingeniería de las Reacciones Químicas  

 

Previamente, el alumno deberá cursar las asignaturas correspondientes al área Científica Básica (tabla 2), que tiene 

como objetivos desarrollar las habilidades básicas de las áreas matemática, física, química y ciencias naturales, 

mediante la enseñanza centrada en el aprendizaje que permita al alumno continuar con su formación en las unidades 

de aprendizaje del área de formación profesional: 

 

Tabla 2. Asignaturas del Área Científica Básica. 

 Física I          Cálculo  Diferencial e Integral                                         

 Física II                                                      Cálculo Vectorial                                                 

 Química Inorgánica                                                   Ecuaciones Diferenciales                                  

 Química Orgánica                  Métodos Numéricos                            

 Bioquímica  Estadística 

 Química Analítica                                                    Geología e Hidrología                                                         

 Fisicoquímica I                                Ecología 

 Fisicoquímica II                                                    Microbiología Ambiental                                            

      

El IPN requiere que en todas sus escuelas se impartan asignaturas del área de Formación Institucional (tabla 3), que 

tiene como objetivos desarrollar habilidades genéricas del área humanística, mediante la generación y desarrollo de 

la identidad del alumno dentro de su perfil profesional e institucional, estrategias de aprendizaje que faciliten en el 

alumno el aprendizaje significativo, comunicación adecuada en un entorno específico, liderazgo y manejo de la TIC 

para facilitar la formación. Las asignaturas de esta área de formación institucional son: 

 

Tabla 3. Asignaturas del Área de Formación Institucional. 

 Comunicación  Liderazgo 

 Tecnologías de Información y Comunicación           Desarrollo Profesional 

 

Cabe mencionar que estas asignaturas no requieren de seriación, por lo que pueden cursarse en cualquier nivel, sin 

embargo es recomendable sean cursadas en los primeros semestres, ya que permitirán que el estudiante tenga una 

actitud que le facilite el aprendizaje. 

 

Se tiene contemplado iniciar la operación del rediseño del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Ambientales en el segundo semestre de 2015, una vez concluidos los trámites para el registro respectivo. 

 

 

Conclusiones 

 

 Para diseñar una carrera o una trayectoria final, es indispensable considerar necesidades identificadas en el país 

o región de interés, así como las opiniones de parte de empleadores potenciales y de profesionistas que se 

encuentren trabajando en la resolución de los problemas del área evaluada. 
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 Es fundamental identificar correctamente la problemática en materia de agua donde se busca que se inserten los 

egresados, para dirigir las materias terminales del plan de estudio hacia la solución de la problemática 

detectada. 

 Para que el egresado pueda enfrentar los retos ambientales relacionados con el nivel tecnológico actual, así 

como los rezagos sociales y económicos, es preferible que se especialicen en un tema de la ingeniería ambiental 

desde la licenciatura. 

 La especialidad desde este nivel no limita la posibilidad de que el egresado pueda colocarse con facilidad en el 

medio laboral, siempre y cuando esté bien preparado. 
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Abstract 
The increase in the generation and discard of solid waste presents itself as one of the main environmental problems 

of today. This work aims to use tools of Environmental Education to educate the community of the State Elementary 

School Gastón Augusto Santos Cezar on Solid Waste Management.To sensitize the class was made through 

theoretical and practical activities, we used the basic concepts and Brazilian legislation on solid waste. Reused up 

pets, tires and tree trunks with crafts. Deployed to separate collection and composting at school. Students met the 

central city screening and verified the hard reality of people do waste their form of income. To assess the 

sustainability index of the class and the changes in lifestyle that occurred between the beginning and the end of this 

work we used the ecological footprint. With the development of activities took place to raise awareness of the school 

community to environmental issues involving solid waste, thus enabling that give continuity to the work performed. 

Environmental education is an ongoing process that should be applied in all schools are multiplying and forming of 

opinion and examples. 
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Resumo 

O aumento da geração e descarte dos resíduos sólidos apresenta-se como um dos principais problemas ambientais da 

atualidade. Este trabalho tem como objetivo utilizar ferramentas da Educação Ambiental para conscientizar a 

comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gastón Augusto Santos Cézar sobre Gestão de resíduos 

sólidos. A sensibilização da turma foi feita por meio de atividades teórico-práticas, utilizou-se os conceitos básicos e 

legislação brasileira sobre resíduos sólidos. Reutilizou-se pets, pneus e troncos de árvores com artesanatos. 

Implantou-se a coleta seletiva e compostagem na escola. Os alunos conheceram a central de triagem municipal e 

verificaram a difícil realidade das pessoas que fazem dos resíduos a sua forma de renda. Para avaliar o índice de 

sustentabilidade da turma e as mudanças do estilo de vida ocorridas entre o inicio e o término deste trabalho utilizou-

se a pegada ecológica. Com o desenvolvimento das atividades ocorreu à sensibilização da comunidade escolar para 

problemática ambiental envolvendo os resíduos sólidos, possibilitando assim que deem continuidade ao trabalho 

realizado. A educação ambiental é um processo continuo que deve ser aplicado em todas as escolas por serem 

formadoras e multiplicadoras de opinião e exemplos.  

 
Palavras Chaves: Educação Ambiental, Gestão de resíduos. 

 

 

Introdução 

Ao longo dos anos a população tem aumentado consideravelmente e consumir tornou-se a palavra de ordem, como 

reflexo se produz quantidades cada vez maiores de resíduos e sua maioria acaba sendo descartado de forma 

inadequada causando degradação ao meio ambiente e danos à saúde pública. O descaso com a gestão dos resíduos 

tornou-o um dos principais problemas ambientais da atualidade. Para reverter essa perspectiva é necessário investir 

em uma gestão integrada dos resíduos onde a responsabilidade seja de todos os setores da população.  

 

A Política dos 3’ Rs é um conjunto de medidas criadas para melhorar a gestão dos resíduos, que implica na redução 

do uso de matérias-primas e energia, a reutilização direta dos produtos e a reciclagem de materiais. A ordem entre os 

Rs também tem sua coerência: reduzindo-se, evita-se a reutilização e, reutilizando-se, evita-se a reciclagem. Uma das 

ferramentas para conscientizar a população da gestão dos resíduos sólidos é a Educação Ambiental. Segundo a 

Política Nacional de Educação Ambiental, (BRASIL, 1999 ) “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 para a sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade”. 

 

A escola, por ser difusora de conhecimentos e formadora de opiniões, deve abordar e apresentar meios simples e 

práticos para enfrentar o problema dos resíduos. Desenvolver atividades que propiciem a reflexão, participação e 

acima de tudo mudança de atitudes, auxiliando na formação de futuros adultos conscientes. Segundo Minuzzi (2006, 

p. 11), a escola integrada utiliza programas educativos que beneficiam, além dos alunos, os pais e os professores, 

contribui para o exercício da cidadania, quando todos são envolvidos os programas tem mais possibilidade de se 

sustentarem mesmo após seu termino. Cabe ao professor associar seus temas ao Meio Ambiente, proporcionar ao 

aluno o reconhecimento de fatores que produzam real bem-estar, auxiliar a desenvolver um senso de crítico às 

induções ao consumismo, a responsabilidade, solidariedade no uso dos bens comuns e recursos naturais, de modo a 

respeitar o ambiente e as pessoas de sua comunidade (ALENCAR, 2005). 

 

De acordo com Oliveira (2012), a Educação Ambiental possui papel fundamental na formulação de uma nova 

mentalidade, ou seja, novos hábitos de consumo, manejo e destinação correta dos resíduos é elemento chave na 

conscientização da população. A Educação Ambiental é um importante instrumento de gestão, deve ser efetuada de 

forma continua e permanente seja em caráter formal, envolvendo todos os alunos e comunidades que cercam o 

ambiente escolar, ou em caráter informal, formando multiplicadores e cidadãos conscientes e responsáveis social e 

politicamente, engajados para a formação de uma sociedade democrática. (ALCÂNTARA 2012) exercitando assim a 

cidadania, o respeito à diversidade, a justiça ambiental e a qualidade de vida são aspectos essenciais à Educação 

Ambiental (MARQUES, 2004). 

A partir da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no Brasil, o termo lixo foi substituído por Resíduo que segundo a 

lei são: Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede, nos estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos 
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cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

Esta lei responsabiliza os consumidores, comerciantes e industriais, as indústrias têm a responsabilidade de gerar 

produtos ecologicamente corretos e o consumidor tem papel fundamental, na separação dos produtos por classes e 

destinação adequada dos resíduos após o descarte. Os centros de triagem deveriam ser centros de venda mas 

atualmente fazem o que os anteriores não executaram, a separação. (Turra 2008).  

 

A Avaliação o indicie de sustentabilidade é uma forma de cada aluno visualizar o quanto utiliza dos recursos naturais 

para isso a WWF (2013) utiliza uma metodologia que chama de pegada ecológica, para seu calculo se responder um 

questionário, somar a pontuação e interpretar os dados. Para Lisboa e Barros (2010) a Pegada Ecológica é uma 

ferramenta de avaliação ambiental, que mede o potencial de sustentabilidade em diferentes escalas espaciais. É o 

indicador que apresenta maior campo de aplicação no mundo até o momento, em virtude de sua aplicação ser viável 

em várias esferas: global, continental, nacional, regional, local, organizacional e individual. O quadro um explica 

como interpretar os dados obtidos com o calculo da pegada ecológica.  

 
Quadro 1- Interpretação dos resultados Pegada Ecológica  

Total obtido Pegada Ecológica (ha) 

Ate 75 Menos de 2 

76 a 150 2 a 4 

151 a 400 4 a 6 

401 a 600 6 a 8 

601 a 800 8 a 10 

Mais de 800 Mais de 10 há 

A pegada ecológica média no Brasil é 2,2 hectares por pessoa, mundialmente estima-se que existam 1,8 hectares de 

área produtiva disponível para cada pessoa. Portanto, se dividir o número de hectares da pegada ecológica calculada 

por 1,8 obterá o número de planetas Terra necessários para manter o padrão de vida (WWF, 2013). 

 

Objetivos  

Objetivo geral 

Sensibilizar a comunidade escolar sobre a Gestão dos Resíduos. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Mostrar para onde são destinados os resíduos gerados no município e a realidade de quem vive da 

reciclagem;  

b) Organizar feira de ciências municipal; 

c) Avaliar indicador de sustentabilidade dos alunos; 

d)  Realizar a compostagem dos resíduos orgânicos;  

e) Aplicar os princípios de redução, reutilização e reciclagem;  

f) Implantar a coleta seletiva;  

g) Avaliar o aprendizado 

 

 

Metodologia 

O presente Trabalho foi realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental Gastón Augusto Santos César. No 

município de Tapes RS- Brasil, nas coordenadas 30°4114,45’’ S e 51°24’ 28,64’’ O (figura 1). 
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Fonte: Google Maps, adaptada por autora (2014). 

 

 

Foram feitas sete atividades teórico-práticas com 21 alunos da Tuma da 7ª serie com media de idade de 12 anos, com 

enfoque na reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos abaixo citados:  

 

Atividade I – Conhecer a central de Triagem de resíduos do Município: O grupo viu a importância da separação 

dos resíduos, observaram para onde se destinam os resíduos gerados em suas residências, como é separado e as 

condições de trabalho dos associados da cooperativa. Os alunos registraram com fotos o que mais chamou sua 

atenção no local, às imagens foram exibidas e discutidas em sala de aula.  

  

Atividade II- Feira de Ciências Municipal: Como parte da etapa Municipal da IV Conferência de Meio Ambiente, 

as escolas ficaram responsáveis pela difusão e implementação de compostagem e destino de resíduos. A turma da 7ª 

série foi responsável por realizar um projeto sobre sustentabilidade e compostagem. Foi desenvolvida uma maquete 

demonstrando o sistema de coleta seletiva, compostagem e reutilização de resíduos. Cinco alunas foram responsáveis 

pela apresentação da maquete na feira. 

 

Atividade III- Avaliação o indicie de sustentabilidade: A atividade foi desenvolvida com a participação de 17 

alunos. A avaliação do índice de sustentabilidade da turma se deu através da utilização da metodologia da pegada 

ecológica. Os alunos responderam o questionário padrão criado pela WWF antes e depois da realização do trabalho 

para se ter o comparativo. 

 

Atividade IV- Compostagem de resíduos orgânicos: A área foi limpa e retirou-se a matéria orgânica da 

composteira já existente na escola sendo a mesma desativada por conter resíduos indevidos. Foi construída uma 

composteira de chão com diâmetro 1m x 1m. E por fim foi explicado quais os resíduos poderiam ser colocados na 

composteira e a forma correta de manter a mesma. Para que a pratica da compostagem seja continua ocorreu à 

integração das merendeiras da escola na atividade, ficando as mesmas responsáveis pela destinação correta dos 

resíduos orgânicos gerados.  

 

Atividade V - Redução, reutilização e reciclagem: Os alunos reutilizaram troncos de árvores, pneus e pets para 

fazer bancos. Foram confeccionados 6 bancos do tipo Puff, com capas  feitas de crochê com sacola plástica e cinco 

bancos de pneus, utilizando 10 pneus. Os troncos de árvores cortados do pátio da escola também foram reutilizados e 

transformando-os em bancos. Foram reutilizados artisticamente pneus  para construção de floreiras.  

 

Figura 1- Localização da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gaston Augusto Santos Cézar 
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Atividade VI - Implantação da coleta seletiva: Foram fabricados dois jogos com cinco coletores cada, com as 

divisões e cores padrões da coleta seletiva. Com a reutilização de caixotes de feira e de bambonas de 50L. Foi 

explicado como deveria ocorrer à separação dos resíduos e a turma foi dividida em três grupos para explicarem para 

as demais turmas da escola como deveria ser feita a separação para coleta seletiva. Os grupos também foram 

responsáveis por fiscalizar os coletores para ver se estava ocorrendo o correto descarte dos resíduos.  

 

Atividade VII – Avaliação da aprendizagem: Foi feito uma reunião com todos envolvidos para avaliar e mostrar a 

importância de cada um na continuidade do projeto, agora por eles coordenados. 

 

 

Resultados  
A comunidade escolar foi sensibilizada sobre a Gestão dos Resíduos com diferentes atividades. 

 

 Com a visita a central de triagem os alunos conheceram para onde vai o resíduo gerado por eles, 

despertando-os para o fato de que o resíduo continua existindo depois de ser descartado. Observaram a 

quantidade de resíduos gerados e aprenderam como ocorre a separação do material para ser mandado para 

reciclagem. A atividade mostrou para os alunos a importância dos resíduos como gerador de renda e as 

condições de trabalho de quem vive dos resíduos despertando para uma realidade anteriormente 

desconhecida.  

 Foi construída uma maquete apresentada na feira de ciências mostrando como funciona o ciclo dos resíduos, 

da separação, compostagem e reutilização.  Desenvolvendo estas atividades tiveram conhecimento da 

existência de uma legislação dos resíduos sólidos no país. 

 A avaliação do índice de sustentabilidade da turma mostra que houve mudanças nos valores no questionário 

aplicado antes e depois da realização do trabalho.  Os valores podem ser visto no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Resultados do índice de Sustentabilidade da turma antes e depois das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se obter a pegada ecológica da turma calculou-se uma média, dividindo a pegada total pelo número de alunos 

que responderam o questionário. Sendo a pegada ecológica da turma antes das atividades 342,05 pt e depois da 

realização do trabalho foi de 316.17 pontos. De acordo com o quadro 1 a pegada ecológica da turma da 7º serie é de 

4 a 6 hectares globais. Seguindo a metodologia da WWF e dividindo os hectares dos alunos por 1,8 hectares de área 

produtiva disponível para cada pessoa, sabe-se que eles precisariam para manter seus estilos de vida cerca de 2,7 

planetas. Na aplicação do questionaria a primeira vez a soma total da pegada dos alunos era de 5.815 pt, após as 

 RESULTADOS 
Alunos Questionário (antes) Questionário (depois) 

1 200 200 

2 235 195 

3 270 265 

4 300 300 

5 305 285 

6 320 250 

7 325 360 

8 325 295 

9 330 285 

10 345 300 

11 350 310 

12 365 365 

13 365 305 

14 410 380 

15 410 385 

16 440 410 

17 520 485 

Total 5.815 5.375 
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praticas de educação ambiental a soma passou a ser 5.375pt, ocorrendo então a diminuição de 440 pontos e de 25 

hectares globais. 

 

 A escola gera cerca de 100 kg de resíduos orgânico por dia oriundo da merenda escolar, e não tinha 

conhecimento de como desenvolver sua composteira.  A definição de uma área própria para compostagem foi de 

suma importância, pois anteriormente o resíduo era descartado em diversas áreas.  

 A reutilização dos pneus como floreiras, proporcionou aos alunos o contato com as plantas e com o resíduo 

decomposto, possibilitando assim o maior entendimento do ciclo de reutilização e compostagem. Os alunos 

entendendo a importância de reutilizar matérias que seriam descartados transformando-os em algo útil.  

 A fabricação de coletores de resíduos supriu a necessidade no pátio da escola, pois a mesma não possuía. 

Foi observado que depois da colocação dos coletores e a explicação sobre como realizar a coleta seletiva a 

comunidade escolar estimulada pela turma da 7ª serie passou a descartar corretamente seus resíduos.   

 A construção de bancos foi à forma encontrada para amenizar o impacto causado pelo corte das arvores do 

pátio da escola. Além de reutilizar a matéria prima que seria descartada os bancos supriram a necessidade da 

comunidade escolar que era carente de lugar para sentar. 

 

 

Considerações finais  

 A Educação Ambiental foi uma eficiente ferramenta de conscientização, proporcionando o envolvimento da 

comunidade escolar com a realidade da Gestão de resíduos sólidos. Através das atividades teório-praticas 

desenvolvidas constatou-se que a turma desconhecia a questão dos resíduos sólidos.   

 A comunidade escolar foi sensibilizada e capacitada para dar continuidade na separação e compostagem dos 

resíduos. As Atividades despertaram o lado criativo dos alunos e transformaram resíduos em algo útil para a 

escola.  

 Apesar do estilo de vida da turma ainda continuar insustentável de acordo com a pegada ecológica, ocorreu 

diversas mudanças comportamentais individuas no decorrer do trabalho reflexo este das mudanças de hábitos e 

do modo de ver os resíduos sólidos.      

 Recomenda-se a capacitação dos professores para a continuidade do trabalho com as próximas turmas e o 

desenvolvimento deste trabalho em outras escolas do município, pois reforçam o cumprimento da legislação de 

Resíduos sólidos. 
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Abstract 
This article aims to discuss the methodology for assessing the environmental sustainability in undergraduate 

education at an institution of Higher Education - IHE, based on indicators to identify and assess levels of 

environmental sustainability to demonstrate the degree of involvement of IES with the teaching of sustainability. It is 

intended to use the Audit Instrument for Sustainability in Higher Education Auditing (Aishe) instrument designed 

specifically to assess environmental sustainability in higher education institutions. Data collection will be held with 

the coordinators and then sample, teachers and students, data analysis later graphing and crossover of participants' 

responses will be made. It is an early stage of research, however, can already be seen that most of the authors 

discussed in the literature review, gives education a fundamental role in promoting changes in the relationship 

between man and the environment, requiring new ways to educate. Although the study has yet conclusive character, 

should encourage other jobs that may contribute to the evaluation of the actual impacts of environmental 

sustainability in higher education institutions. 

 

Key Words: Aische, Institution of Higher Education, Environmental Sustainability. 
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo discutir a metodologia de avaliação do ensino de sustentabilidade ambiental nos cursos 

de graduação de uma Instituição de Ensino Superior - IES, a partir de indicadores que possibilitem identificar e 

avaliar os níveis de sustentabilidade ambiental para demonstrar o grau de comprometimento da IES com o ensino de 

sustentabilidade. Pretende-se utilizar o Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE), 

instrumento de auditoria adaptado especificamente para avaliar a sustentabilidade ambiental na IES. A coleta de 

dados será realizada junto aos coordenadores e em seguida por amostragem a professores e alunos, posteriormente 

será feita a análise dos dados, a elaboração dos gráficos e o cruzamento das respostas dos participantes. Trata de uma 

pesquisa em fase inicial, no entanto, já pode-se observar que a maioria dos autores abordados na revisão da literatura, 

atribui à educação o papel fundamental de promover mudanças na relação do homem com o meio ambiente, exigindo 

novas maneiras de educar. Embora o estudo realizado até o momento não tenha caráter conclusivo, espera-se que 

incentive outros trabalhos que possam contribuir para a avaliação dos reais impactos da sustentabilidade ambiental 

nas IES. 

 
Palavras Chave: Aische, Instituição de Ensino Superior, Sustentabilidade Ambiental. 

 

 

Introdução 

 

A Gestão Ambiental tem conquistado espaço no contexto organizacional, sendo que esta tomada de consciência 

ecológica atinge os diferentes setores sociais em todo o mundo, abrangendo os setores educacionais, entre eles as 

Instituições de Ensino Superior – IES (Tauchen e Brandli, 2006). 

 

As IES têm papel fundamental na construção de uma sociedade sustentável, pois é do meio acadêmico que surgem 

ideias e iniciativas de discussão e implementações de políticas socioambientais de preservação. Atualmente, apesar 

de desenvolverem e qualificarem formadores de opinião, ainda percebe-se que deixam a desejar naquilo que 

ensinam, existindo poucas práticas educacionais que visam às questões ambientais.  

 

Para Moreira (2006), a educação desde a escola primária é fator decisivo para a mudança de mentalidade das futuras 

gerações e no contexto nacional o papel da universidade nesse sentido ainda não está muito claro, apesar do 

crescimento expressivo do tema meio ambiente.  

 

Segundo a UNESCO (1999), a capacitação para a atuação transdisciplinar deve ser encarada como um compromisso 

da universidade na formação integral de seus alunos e é um dos pré- requisitos básicos para colocar em prática as 

noções de desenvolvimento sustentável e afirma ainda, que a educação é a melhor esperança e o meio mais eficaz 

que a humanidade tem para atingir as dimensões da sustentabilidade. 

 

Existem duas correntes teóricas que relacionam o desenvolvimento sustentável com o ensino superior. A primeira 

propaga que as instituições educacionais devem formar profissionais e qualificá-los de forma a saberem aplicar seus 

conhecimentos sobre meio ambiente e preservação nas suas respectivas profissões. A segunda teoria ressalta a 

necessidade das IES implantarem um sistema de gestão ambiental dando exemplos práticos de gestão sustentável a 

seus alunos e a sociedade (Tauchen e Brandli, 2006). 

 

Práticas educacionais, como a metodologia para avaliação do ensino voltada exclusivamente à educação sustentável 

da população, promovem a repaginação na nova forma de ensinar e aprender. Além destas mudanças, acredita-se que 

haverá um avanço considerável no desenvolvimento sustentável social do país e da região onde se encontra sediada à 

IES objeto de estudo deste paper, fator ainda não comparado aos demais países emergentes que já utilizam de tais 

recursos para prover educação e acessibilidade à informação.  

 

Nesse cenário, torna-se imprescindível a identificação e avaliação dos níveis de sustentabilidade ambiental por meio 

de indicadores que possam evidenciar o comprometimento da IES com o ensino de sustentabilidade. Dessa forma, 

optou-se pela utilização do Auditing Instrumet for Sustainability in Higher Education (AISHE), por ser um 

instrumento desenvolvido especificamente para avaliar a sustentabilidade nas Instituições de Ensino.  
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Pretende-se com este artigo corroborar com o embasamento da pesquisa de dissertação de mestrado, de uma das 

autoras, contribuindo para o desenvolvimento educacional sustentável do país, propondo um arquétipo para avaliação 

do ensino de sustentabilidade ambiental nos cursos de graduação à IES investigada, gerando oportunidades à 

população, equivalentes em face ao cenário global de inserção da educação e do comportamento sustentável no 

contexto social e educacional. Propõe-se nessa pesquisa inicial, com escopo, discutir  a metodologia AISHE, para 

avaliação do ensino de sustentabilidade ambiental nos cursos de graduação de uma instituição de ensino superior 

brasileira. 

 

 

Revisão Bibliográfica 

 

Educação para a Sustentabilidade 

 

A educação para a sustentabilidade é resultado da compreensão de que a escola deve ser capaz de trazer valores e 

propiciar uma formação de base que prepare cidadãos aptos a pensar e construir aquilo que quiserem vir a ser, 

pautados por um comportamento sustentável (Rocha Loures, 2009). É necessário que essa aprendizagem seja 

vivenciada dentro do contexto da sustentabilidade, por meio de dinâmicas criativas e participativas, integrando o 

ambiente físico, o desenvolvimento intelectual, a aprendizagem como competência essencial, as práticas cotidianas, 

o relacionamento social, a construção do conhecimento, a tecnologia, as relações de mediação, a autoconstrução e 

acima de tudo o desenvolvimento da afetividade. 

 

Segundo Gomes (2006, p. 26), “é importante que todo processo educativo em busca da formação de uma consciência 

mais sustentável atue tanto em nível coletivo quanto individual”. Ou seja, as atitudes de cada cidadão em relação a 

sua vida pessoal são tão importantes quanto suas ações que visam o bem-estar coletivo. E individualmente é 

essencial a conscientização da importância de adquirir novos hábitos de consumo, para um estilo de vida mais 

sustentável, destacando dessa forma a importância das atitudes pessoais estarem de acordo com um comportamento 

profissional e ético.  

 

De acordo com os preceitos da UNESCO (1999), a educação para o desenvolvimento sustentável dever ser adaptada 

por perspectivas de todos os campos do desenvolvimento humano e deve incluir desafios mais urgentes, como 

direitos humanos, paz e segurança, igualdade de gêneros, diversidade cultural, saúde, governança, recursos naturais, 

mudanças climáticas, desenvolvimento rural, urbanização sustentável, prevenção e mitigação de desastres, economia 

de mercado, redução da pobreza, transparência e responsabilidade corporativa. 

 

Com a evolução dos debates das questões ambientais, a educação com foco na sustentabilidade foi considerada 

instrumento fundamental para alcançar um futuro sustentável, na qual influem e integram as noções de população, 

pobreza, degradação ambiental, democracia, direitos humanos e paz, desenvolvimento e interdependência. 

(UNESCO, 1999). 

 

Nesse contexto, é importante abordar a educação ambiental, que para Dias (1994) caracteriza-se por incorporar as 

dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e éticas, o que deve considerar todas as dimensões ao 

se tratar de qualquer problema ambiental. Pelicioni (1998) complementa afirmando que o objetivo da educação 

ambiental é formar a consciência dos cidadãos e transformar-se em filosofia de vida de modo que a adoção desses 

comportamentos ambientalmente adequados preserve os recursos do meio ambiente.  

 

Apesar de a educação ambiental ser um movimento que vem de longas décadas, ganhou reconhecimento 

internacional em 1972, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na 

Suécia, o que chamaram de Educação Ambiental como meio para tratar de questões ambientais em todo o mundo. 

(Araujo, 2007). 

 

A educação ambiental estabelece a necessidade de novos métodos pedagógicos e de administração do saber, baseado 

nos princípios do desenvolvimento sustentável, a gestão participativa e a administração coletiva dos processos 
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ecológicos e produtivos, devem garantir a oferta sustentável de recursos naturais e de satisfações para a sociedade. 

(Almeida, 2008, p. 39) 

 

Enquanto prática político-pedagógica, a educação ambiental determinada histórica e socialmente, pretende 

possibilitar o desenvolvimento e a escolha de estratégias de ação, que venham contribuir para a construção do 

processo de cidadania e para a melhoria da qualidade de vida da população.  (Pelicioni, 1998, p. 22) 

 

No contexto do ensino tradicional, Moreira (2006) acredita que educação ambiental deveria ser uma disciplina 

comum e adaptada a formação de todas as profissões ligadas a indústria de nível médio ou superior. 

 

Para Almeida (2008) uma das dificuldades de incorporar a dimensão ambiental nos estudos superiores decorre da 

escassez de pesquisadores e docentes que tenham partido de métodos tradicionais e tenham avançado em termos de 

elaboração de métodos interdisciplinares de pesquisa e de conteúdos integrando saberes de diferentes campos do 

conhecimento.  

 

Já Barbieri e Silva (2011), entendem que a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica, 

no entanto deve ser introduzida em todas as oportunidades de ensino, como um processo contínuo, inclusive fora das 

instalações escolares, considerando o meio ambiente em suas múltiplas dimensões.  
 

 

Instrumento para avaliação da sustentabilidade no ensino superior  

 

A utilização de um instrumento de avaliação da sustentabilidade na IES fornecerá informações sobre a sua situação 

atual, o que irá colaborar para a gestão e formulação de novas políticas (Roorda, 2008). E ainda permite identificar os 

pontos fortes e fracos existentes dentro da Instituição, possibilitando a tomada de decisão para novas ações de 

melhoria dos níveis de sustentabilidade. 

 

No entanto, para mensurar a efetividade das ações adotadas pelas IES em prol da sustentabilidade são necessários 

instrumentos de avaliação, que apresentem dados concretos, fazendo uso de indicadores. 

 

Para Brandli et al, (2012) os indicadores são sinais transformados em informações úteis que podem fornecer a 

dimensão das atividades realizadas no dia a dia, proporcionando uma visão do futuro conectada aos objetivos e 

metas, simplificando as informações sobre fenômenos complexos para melhorar o processo de comunicação e 

transmissão destas para um público heterogêneo; devem ser mensuráveis, independentemente de sua coleta obedecer 

a técnicas ou abordagens qualitativas ou quantitativas. 

 

Esses indicadores devem ter a capacidade medir o conhecimento e comprometimento dos estudantes frente à 

sustentabilidade. Assim, três pilares básicos devem ser observados quando se procura criar indicadores para medir a 

efetividade da inclusão da sustentabilidade no ensino, sendo eles o conhecimento, a boa vontade e a capacidade dos 

alunos em relação ao desenvolvimento sustentável (Lidgren; Rrodhe; Huisingh, 2006).  

 

Deve-se ressaltar que os indicadores são, uma tentativa de se retratar determinado fenômeno de maneira sintética, 

logo, a escolha de indicadores deve considerar critérios de modo a assegurar a veracidade dos fatos retratados. 

 

Nesse contexto, vale evidenciar o AuditingInstrument for Sustainability in HigherEducation (AISHE), por ser um 

tipo de ferramenta que avalia a sustentabilidade nas instituições por meio de indicadores. É um método baseado em 

um modelo de gestão da qualidade, desenvolvido pela Fundação Européia para a Qualidade Gestão, e reforçada e 

adaptada pelo Instituto de Gestão da Qualidade Holandês (INK), assim, chamado o"Modelo EFQM de tinta". 

 

No modelo EFQM-INK o conceito é de que as organizações podem estar em um dos vários estágios de 

desenvolvimento em relação a uma série de critérios, o qual define cinco desses estágios. Originalmente foi 

desenvolvido para ser usado em empresas comerciais, e posteriormente foi adequado especificamente para 

Instituições de Ensino Superior, por um grupo de holandeses. É este modelo, o que pode ser chamado de "EFQM-

HE",que foi escolhido como uma base para Aishe (Roorda, 2001). 



5 

 

O AISHE está baseado no ciclo PDCA (planejar, fazer, checar e agir) nele são definidos 20 critérios diferentes, 

sendo que as suas fases estão representadas dentro de cinco campos de atenção, cada um composto por quatro 

critérios, conforme apresentado na Figura 1.  Os critérios podem ser classificados de acordo 5 estágios (nível de 

sustentabilidade), conforme orientação do instrumento: estágio 1: atividade (separado em partes); estágio 2: processo 

(único processo); estágio 3: sistema (processo com feedback); estágio 4: rede (parte de uma rede de processos) e 

estágio 5: sociedade (parte da sociedade), conforme demonstrado na Figura 2. (AISHE, 2001). 

 
 

Figura 1. Instrumento de Avaliação AISHE (Adaptado de AISHE, 2001). 

 

 
Figura 2. Descrição dos campos de atenção AISHE (Adaptado de AISHE, 2001). 

PLANEJAR  FAZER CHECAR 

AGIR 
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O AISHE é um excelente exemplo de abordagem que possibilita avaliar a sustentabilidade a partir de indicadores 

com orientação (Shriberg, 2002). 

 

Já para Brandli et al. (2012) embora esse instrumento possua uma plataforma flexível, em que é possível estimular e 

operacionalizar a sustentabilidade no ensino superior, ainda possui um ponto fraco, pois seus critérios são abstratos e 

difíceis de compreender. 

 

Nessa temática da sustentabilidade ambiental, percebe-se cada vez mais a necessidade da utilização de ferramentas 

com capacidade identificar e avaliar a sustentabilidade, as quais podem fornecer orientações de novas e melhores 

aplicações e estudos mais fundamentados e aprofundados. 

 

 

Metodologia 

 

O estudo está sendo desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior na cidade de Campo Mourão, interior do 

Paraná – Brasil, faculdade particular com cerca de 4.000 alunos, 300 professores, 500 funcionários administrativos e 

técnicos, distribuídos em três unidades, com 17 cursos de graduação e 38 cursos de pós-graduação (latu-sensu). 

 

Para a avaliação dos níveis de sustentabilidade ambiental será utilizado um instrumento de auditoria para a avaliação 

da sustentabilidade no ensino superior –Auditing Instrumet for Sustainability in Higher Education- (AISHE). 

 

A metodologia será aplicada inicialmente aos coordenadores e posteriormente por amostragem a professores e 

alunos. Os coordenadores irão responder os vinte critérios estabelecidos pelo método, relacionados ao respectivo 

curso de graduação, para que cada critério possa ser enquadrado de acordo o estágio possível. Na sequência serão 

aplicados questionários (adaptados), com nove aspectos relacionados a sustentabilidade, também de acordo com a 

metodologia AISHE a professores e alunos. 

 

De posse dos dados, serão realizadas as análises, a elaboração dos gráficos, bem como poderá ser realizado o 

cruzamento das respostas entre coordenadores, professores e alunos. 

 

Na seqüência da análise dos resultados será elaborada uma relação de sugestões de ações para melhoria dos níveis de 

sustentabilidade para a IES pesquisada.  

 

 

Discussão e Resultados 

 

O estudo apresentado trata-se de uma pesquisa inicial, com objetivo de discutir a metodologia AISHE, que será 

utilizada para a avaliação dos níveis de sustentabilidade ambiental em uma Instituição de Ensino Superior, na 

tentativa de evidenciar o comprometimento desta com o ensino de sustentabilidade. 

 

No cenário mundial o tema sustentabilidade está sendo cada vez mais abordado, porém a busca por uma forma 

adequada de avaliar a sustentabilidade nas IES tem sido um grande desafio.  

 

Embora exista uma variedade de ferramentas que possam ser utilizadas para avaliar a sustentabilidade no ensino 

superior, ainda assim, acredita-se que a avaliação a partir de indicadores é relevante, pois aponta as deficiências e 

potencialidades da instituição devendo-se levar em conta a necessidade da priorização de esforços na fase inicial do 

processo de gestão, que poderão resultar em ações para melhoria da sustentabilidade da IES. 

 

Além disso, outros pesquisadores já tiveram a iniciativa de utilizar o Método AISHE, que apesar de apresentar 

algumas deficiências, obtiveram resultados bastante significativos. 

 

Nesse sentido, entende-se que essa discussão poderá corroborar com a pesquisa em questão, apresentando novos 

cenários, fatos e informações e ainda que possa incentivar e agregar conhecimento a outros pesquisadores. 
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Considerações Finais 

 

Com a revisão da literatura feita até o momento pode-se observar que a maioria dos autores abordados, atribuiu à 

educação de maneira geral, o papel fundamental de promover processos educativos que possibilitem mudanças no 

olhar da relação do homem com o meio ambiente, o que exige novas maneiras de educar.  

 

Espera-se com a conclusão desse estudo propor um modelo satisfatório de avaliação do ensino de sustentabilidade 

ambiental nos cursos de graduação à IES pesquisada e também, abrir espaço para que outras pesquisas possam 

contribuir para avaliar reais impactos da sustentabilidade ambiental na educação superior, por meio da cooperação de 

alunos, professores e funcionários de forma geral, pois estes de alguma forma e em algum momento estarão expostos 

ao processo.  

 

Vale salientar que a IES em questão está comprometida com a pesquisa e tem oferecido apoio incondicional para o 

seu desenvolvimento, fator de grande importância para o sucesso deste trabalho. 

 

O estudo realizado até o momento não tem caráter conclusivo, no entanto cabe aqui fazer alguns questionamentos: 

 A IES pode se tornar referência em sustentabilidade ambiental para a comunidade acadêmica e a sociedade 

em geral? 

 Os discentes têm a oportunidade de praticar a sustentabilidade durante os estudos? 

 Quais são os aspectos e impactos ambientais relacionados ao desempenho das atividades na IES? 

 A educação para a sustentabilidade é vista com um meio para alcançar um futuro mais sustentável ou é 

somente um objetivo a ser alcançado no futuro? 

 A sustentabilidade é incorporada ao cotidiano das atividades na IES? 
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Abstract 
The paper aims to present the current context of scientific production in the field of Sanitary and Environmental 

Engineering (ESA) in Brazil, published in technical journals, highlighting the most published topics. The setting of 

quantitative scientific production area in Brazil ESA was built through the survey of articles published in journals in 

the field evaluated by CAPES / QUALIS and published between the years 2000-2012. Accordingly, the work 

directed the survey database of scientific literature in journals in the field, focusing on the fields of water supply, 

wastewater / sewage, solid waste, water resources, environment, public health, among others. The journals 

surveyed were: Groundwater Magazine, Magazine Built Environment, Environment and Society Magazine, 

Brazilian Journal of Environmental Sciences, Environmental and Sanitary Engineering Magazine and Brazilian 

Journal of Water Resources. The scientific production in ESA is increasing in Brazil. Between 2000 to 2012 were 

published approximately 1,149 articles in magazines surveyed, with an average production of only 114 items per 

year and a very large asymmetry in the regions. 

Keywords: Sanitary and Environmental Engineering, scientific production, technical and scientific journals. 
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Resumo 

O trabalho tem como objetivo apresentar o contexto atual da produção científica na área da Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ESA) no Brasil, publicada em revistas técnico-científicas, ressaltando os temas mais publicados. O 

cenário da produção científica quantitativa, da área da ESA no Brasil foi construído por meio do levantamento dos 

artigos publicados em revistas da área avaliadas pela CAPES/QUALIS e publicados entre os anos de 2000 a 2012. 

Sendo assim, o trabalho direcionou o levantamento de dados da produção científica em revistas da área, focando os 

campos do abastecimento de água, efluentes/esgotamento sanitário, resíduos sólidos, recursos hídricos, meio 

ambiente, saúde pública, dentre outros. As revistas pesquisadas foram: Revista Águas Subterrâneas, Revista 

Ambiente Construído, Revista Ambiente e Sociedade, Revista Brasileira de Ciências Ambientais, Revista 

Engenharia Sanitária e Ambiental e Revista Brasileira de Recursos Hídricos. A produção científica na área de ESA 

vem aumentando no Brasil. Entre 2000 a 2012 foram publicados, aproximadamente, 1.149 artigos nas revistas 

pesquisadas, com uma produção média de apenas 114 artigos por ano e uma assimetria muito grande em relação às 

regiões.  

 

Palavras-chave: Engenharia Sanitária e Ambiental, produção científica, revistas técnico-científica. 

 

 
Introdução 

A interface da Engenharia Sanitária e Ambiental com as questões associadas ao espaço, refletindo na saúde da 

coletividade, tem proporcionado uma maior atenção aos temas que possam apresentar resultados que promovam 

soluções para obtenção de um meio sadio. Embora esses resultados só se tornem visíveis à população quando a 

problemática caracteriza-se como eventos catastróficos e ameaçadores, os pesquisadores têm encontrados 

financiadores que viabilizam o estudo e a publicação. As pesquisas são traduzidas no melhoramento da qualidade de 

vida e do meio ambiente. Diante disso, torna-se relevante não somente a disponibilização de editais e verbas que 

financiem trabalhos científicos, mas a garantia de que o conhecimento gerado traduza-se em intervenções efetivas na 

solução dos problemas. 

Os temas relacionados com o saneamento ambiental são tratados por diversos pesquisados desde os primeiros cursos 

de engenharia civil, hidráulica. Porém tornaram-se mais difundidos, depois da década de 70, quando os problemas 

ambientais no país receberam maior destaque, devido aos acidentes ambientais e suas consequências sociais e 

econômicas. Nessa mesma década surgiu no Brasil o primeiro curso de Ecologia, na Universidade Estadual Paulista. 

Na década de 80, o surgimento das leis ambientais restringindo ainda mais as formas de uso e ocupação do espaço, e 

o reflexo desse uso no meio, houve um acréscimo relevante na quantidade de cursos na área.  

Os problemas ambientais atuais são mais complexos do que nunca e o Engenheiro Ambiental atual enfrenta desafios 

cada vez mais difíceis de resolver por soluções técnicas tradicionais. Para encontrar novas soluções para os atuais 

problemas ambientais é necessário que o Engenheiro do Ambiente tenha um profundo conhecimento das áreas 

científicas básicas... (Rodrigues, 2004). 

É um consenso de que a produção de conhecimento nos diversos campos da ciência e da tecnologia é uma ação 

estratégica para a soberania de uma nação, a qualidade de vida dos cidadãos e a proteção e preservação de seu 

patrimônio natural e histórico-cultural. O Brasil, embora venha sendo considerado um País emergente, apresenta 

desenvolvimento científico e tecnológico ainda aquém desse título. Além disso, o padrão de desigualdade estrutural, 

econômico e social é refletido no campo do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com um cenário de 

fortes disparidades regionais e nos campos do conhecimento. Esse tema tem merecido atenção em discussões das 

instituições ligadas a esse setor, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira 

de Ciências, no esforço de subsidiar a adoção de estratégias para o enfrentamento dessa problemática.  

Entretanto, ainda se percebe um movimento tênue para construir e consolidar uma política pública para o 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com vistas a empreender um projeto de nação articulado com 

um modelo de desenvolvimento social capaz de promover uma sociedade mais justa. 

Divulgar os resultados das pesquisas cientifica torna-se uma obrigação que os pesquisadores cumprem ao final dos 

estudos. Esses resultados necessitam ser traduzidos em informação acessível para o leitor. Eles ainda transformam-

se em indicadores da atividade científica, sendo debatidos e contribuindo para o avanço da ciência e da tecnologia, e 

o progresso econômico e social (Chapula, 1998). 

Segundo Chapula (1998), 

Revisões de políticas científicas pareceriam inconcebíveis, hoje, sem recorrer aos indicadores 

existentes. Se por muito tempo o foco das avaliações permaneceu orientado para medir os 

insumos, como verbas e pessoal de P&D (pesquisa e desenvolvimento), crescentemente o 
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interesse está se voltando para os indicadores de resultados (Okubo2; King4). Em tudo o que se 

refere à ciência, os indicadores bibliométricos e cienciométricos tornaram-se essenciais. 

Esse cenário reflete na área da Engenharia Sanitária e Ambiental, que como outras áreas, necessitam de um conjunto 

de princípios, diretrizes e estratégias para promover o seu desenvolvimento científico e tecnológico. Em verdade 

ainda não se dispõe de uma avaliação do desenvolvimento científico e tecnológico na área e também da produção 

científica, tanto em termos quantitativos como qualitativos.  

Diante do atual déficit dos serviços públicos de saneamento básico e dos desafios para universalizá-los nas próximas 

três décadas e ainda do cenário de degradação em que se encontra o patrimônio ambiental do País, existe a 

necessidade primordial para o estabelecimento de ações, tanto no campo da gestão como da tecnologia, para o 

enfrentamento e superação desse panorama. No entanto, se por um lado não se tem claro quais sãs as prioridades em 

termos de desenvolvimento científico e tecnológico na área, por outro não se tem conhecimento do nível e qualidade 

da produção e ainda há carência de estratégias para a sua difusão.  

Dentre as ações necessárias para incitar e contribuir no debate, uma delas refere-se ao reconhecimento da produção 

científica no Brasil. A área de engenharia sanitária e ambiental dispõe de meios de comunicação técnico-científica 

desde a década de setenta, como congressos e periódicos. As publicações em anais e periódicos se constituem em 

patrimônio da sociedade que deve usufruir de seus resultados para melhoria das condições de vida e da qualidade 

ambiental. 

A pesquisa na área firmou-se e a partir dos anos 90 passou a ser mais fomentada pelos órgãos financiadores e, mais 

recentemente, por meio do Programa de Pesquisas em Saneamento Básico-PROSAB, financiado pela Financiadora 

de Estudos e Projetos-FINEP. Esse Programa vem sendo considerado mais consistente e contínuo, tendo contribuído 

o desenvolvimento científico na área (Heller e Nascimento, 2005). 

O registro e a divulgação de artigos tornam as revistas científicas bases de conhecimento para o sistema de ciência, 

tecnologia e inovação em que se inserem. O histórico de publicações em um periódico estabelece uma memória de 

conhecimentos, caracterizada tanto por seu conteúdo científico como pelo processo que levou à criação desse 

conteúdo (Pacheco, 2012). 

Assim, na tentativa de contribuir na definição de estratégias para o desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação dessa área, o presente trabalho objetiva apresentar o contexto atual das publicações nacionais na área da 

Engenharia Sanitária e Ambiental, ressaltando os temas mais publicados. 

O cenário da produção científica, quantitativo, da área de Engenharia Sanitária e Ambiental no Brasil foi construído 

por meio do levantamento dos artigos publicados em revistas da área avaliadas pela CAPES/QUALIS e publicados 

entre os anos de 2000 a 2012. Sendo assim, o trabalho direcionou o levantamento de dados da produção cientifica 

em revistas da área, focando os campos do abastecimento de água, Efluentes, Resíduos Sólidos, Recursos hídricos, 

Gestão, Meio Ambiente, Saúde Pública, dentre outros que estão apresentados no Quadro 1. 

As revistas pesquisadas foram: Revista Águas Subterrâneas, Revista Ambiente Construído, Revista Ambiente e 

Sociedade, Revista Brasileira de Ciências Ambientais, Revista Engenharia Sanitária e Ambiental e Revista 

Brasileira de Recursos Hídricos. 

O levantamento dos dados foi realizado em artigos publicados nas revistas científicas entre os anos de 2000 a 2012. 

Os artigos foram analisados e classificados segundo campos e subcampos de análises, concebidos a partir de temas 

já reconhecidos na área (Quadro 1). A classificação resultou na construção de um banco de dados.  

O banco de dados cadastrou as seguintes variáveis: número do artigo; nome da revista; estrato da revista no Qualis; 

volume da revista; número da revista; ano de publicação; instituição de vínculo do autor principal; estado da 

instituição; região da instituição; campo; subcampo; palavras-chave. 

 

Os cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental contemporâneos no Brasil 

Na Engenharia Sanitária e Ambiental brasileira, existem formas de apresentar e divulgar as produções científica 

desenvolvidas pelos pesquisadores. Indistintamente, e não diferente da maioria das publicações com esse cunho, a 

acessibilidade às informações ainda restringe-se ao indivíduo atuante na área, o que não significa que a produção e 

divulgação sobre os temas não estejam aumentando. 

Segundo dados do Ministério da Educação de 2012, existem atualmente no Brasil 7 cursos de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, 89 cursos de Engenharia Ambiental, 2 cursos de Engenharia Sanitária, 1 curso de Engenharia Ambiental 

Urbana, e 152 cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária. 
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Quadro 1. Campos e subcampos de análise 

Campo Subcampo 

Abastecimento de Água Abastecimento, tratamento e rede de distribuição, reservatório de 

distribuição de água, consumo de água de abastecimento.  

Efluentes/Esgotos Sanitários e Industriais Caracterização dos esgotos sanitário ou doméstico ou de efluentes, 

coleta de esgotos sanitários domésticos ou de efluentes, tratamento 

de esgotos ou efluentes, disposição, reuso, lodos e biossólidos. 

Resíduos Sólidos Caracterização. Redução, reciclagem, coleta, tratamento, 

disposição final e aterros. 

Recursos Hídricos Planejamento, gestão, aproveitamento, controle da poluição, 

modelagem hidrológica, políticas e estudos avaliativos. 

Gestão Institucional e Empresarial do Setor Eficiência empresarial, organização e qualidade da gestão. Gestão 

por resultados, ISOs.  

Política pública de saneamento, planos de saneamento, regulação 

dos serviços, regulamentação, prestação dos serviços, tarifas, 

fiscalizações dos serviços (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de resíduos 

sólidos). Tarifas ou taxas de água ou esgoto. 

Meio Ambiente Gestão e controle ambiental, avaliações de impacto ambiental, 

normas e padrões ambientais, gestão costeira, análises de risco, 

zoneamento ambiental, indicadores ambientais, Produção Mais 

Limpa, Mudanças Climáticas e Créditos de Carbono. 

Saúde Pública Doenças, controle de vetores, epidemiologia, vigilância sanitária, 

vigilância ambiental e salubridade ambiental. 

Educação e Recursos Humanos Formação de recursos humanos, gestão e capacitação de pessoas e 

educação sanitária e/ou ambiental. 

Irrigação, Drenagem Urbana, Controle da Erosão, 

Águas Subterrâneas e Águas Fluviais (águas dos rios) 

Hidrologia urbana, tratamento de água de chuva (águas pluviais) e 

gestão ou gerenciamentos de águas urbanas. 

Poluição do ar, sonora e visual Poluição do ar, ruídos, radiações, material particulado. 

Energia, Eficiência Energética e Controle de Perda de 

Água e Energia 

Gestão, controle e redução de consumo. 

Urbanização, saneamento e ambiente Qualidade ambiental urbana, indicadores ambientais urbanos, 

urbanização e meio ambiente. Cidade e saneamento. 

Outros Outras temáticas 

 

O curso de graduação em Engenharia Sanitária surgiu no Brasil em 1978, visando atender a uma demanda do Plano 

Nacional de Saneamento (PLANASA). O objetivo do governo federal foi implantar nas diferentes regiões do País 

cursos de graduação em Engenharia Sanitária para a formação de técnicos qualificados na área de saneamento. 

Assim, foram criados os cursos da Universidade Federal da Bahia (Nordeste), da Universidade Federal do Mato 

Grosso (Centro-Oeste), da Universidade Federal do Pará (Norte), da Universidade Federal de Santa Catarina (Sul), 

sendo a região Sudeste atendida com os cursos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e da Escola de 

Engenharia de Mauá, ambos em São Paulo. A criação dos cursos de graduação e os de pós-graduação nas 

Universidades, aliadas as pesquisas cientificas, contribuíram para o aumento gradativo de publicações, que 

encontraram nas revistas científicas e nos espaços de debates em eventos, locais para a difusão do conhecimento, 

embora esse trabalho apresente apenas dados sobre a publicação da produção em revistas científicas. 
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Evolução da Produção Científica em Revistas Científicas da Área 

A produção científica na área de Engenharia Sanitária e Ambiental (ESA) vem aumentando no Brasil. Entre 2000 a 

2012 foram publicados, aproximadamente, 1.149 artigos nas principais revistas da área editadas no País, com uma 

produção média de 114 artigos por ano. Na Figura 1 pode-se constatar que entre 2000 e 2003 a produção além de 

baixa estava em declínio. A partir de 2003 houve um crescimento significativo dessa produção, chegando em 2012 

com, aproximadamente, 129 artigos publicados.  

 

 

Figura 1. Produção científica (n
o
. de artigos publicados) na área de ESA de 2000 a 2012 

 

 

Os artigos científicos se caracterizam por grupos temáticos, focando na abordagem do saneamento ambiental. Não 

diferentemente da ordem temática construída no contexto da Engenharia Sanitária e Ambiental, recursos hídricos, 

meio ambiente, efluentes/esgotamento sanitário/indústrias e saúde pública, foram os assuntos que despertaram nos 

pesquisadores maior interesse na produção de artigos, conforme Figura 2. 

 

 

Figura 2. Publicação de artigos (%) em revistas segundo o tema 

Resíduos Sólidos, no entanto, foi um assunto, que mesmo na maioria dos cursos existentes, não sendo um assunto 

presente nas disciplinas obrigatórias, aparece como tema de interesse dos pesquisadores, diferentemente de 

abastecimento de água, considerado um problema crítico no cenário brasileiro até os dias atuais, que aparece no 

ranking na oitava posição. Outra avaliação importante a ser feita é o grande número de trabalhos na área de recursos 

hídricos. Isso se deve também ao fato das revistas pesquisadas incluírem duas dessa área: Revista Águas 

Subterrâneas e Revista Brasileira de Recursos Hídricos. A Revista Brasileira de Ciências Ambientais e a Revista 

Engenharia Sanitária e Ambiental publicam artigos sobre o assunto com destaque, sendo que apenas a Revista 

Ambiente Construído e a Revista Ambiente e Sociedade não apresentam artigos sobre esse assunto.  
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Durante os anos de 2000 a 2012, o tema abastecimento de água, subdivide as pesquisas em tratamento de água, 

abastecimento de água, rede de distribuição, modelo de operação para o sistema de abastecimento, controle e 

redução do consumo de água, água subterrânea e vigilância sanitária (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Artigos científicos (%) abordados por subtemas do tema Abastecimento de água  

 

 

Atenção relevante pode ser ressaltada para o tema abastecimento de água. Os estados da região Nordeste são os que 

mais apresentam problemas com abastecimento de água, porém, os artigos científicos publicados concentram-se nas 

regiões Sul e Sudeste (71,4%). Somente 28,6% dos artigos tiveram origem em universidades e centros de pesquisa 

do Nordeste. No Sub-tema Controle e redução do consumo de água, 100% dos artigos são originários de pesquisas 

realizadas  nas regiões Sudeste e Sul. 

O tema Efluentes/Esgotos Sanitários é um assunto crítico dentro do cenário nacional. Segundo o SNIS 2011, 

operacionalizado pelo Ministério das Cidades, o atendimento em coleta de esgotos sanitários atinge a 48,1% da 

população brasileira. O maior crescimento regional ocorreu no Sul, onde o avanço foi de 35,7% em 2011 para 

42,3% em 2012. O Sudeste ainda é a região com melhor a cobertura de rede de esgotamento sanitário, com 84,1% 

dos domicílios dispondo do serviço, enquanto a região Norte apresentou apenas 13% de domicílios com acesso a 

rede coletora. Esses dados não alteraram o despertar dos pesquisadores sobre o assunto nas regiões Norte/Nordeste. 

As revistas científicas apresentam 100% dos artigos sobre o tema de pesquisas desenvolvidas nas regiões Sul e 

Sudeste.  O sub-tema tratamento de efluentes foi o mais pesquisado durante o período do levantamento (2000 a 

2012). Nesse sub-tema, a região Centro-Oeste apresentou, 1% das pesquisas, a região nordeste apresentou 17,2% 

das pesquisas, 79,5% das pesquisas foram desenvolvidas pelos cientistas das regiões sul e sudeste e 2,5 % foram 

trabalhos internacionais.  

 

 

Figura 4. Artigos científicos  (%) abordados por sub-temas do tema Esgotamento Sanitário  
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O tema resíduos sólidos tem despertado bastante interesse dos pesquisadores, provavelmente por ser visto do cenário 

sócio-econômico como possível solução para alguns problemas que emergiram nos municípios a medida do 

crescimento populacional, falta de emprego, aumento da geração de resíduos e problemas ambientais decorrentes 

desse aumento. Isso pode observado com 24% dos trabalhos científicos serem desenvolvidos no assunto reciclagem, 

redução e reuso. 

 

Os trabalhos desenvolvidos, no tema Saúde Pública contextualizaram os sub-temas relacionados com a promoção e 

a prevenção a saúde (Figura 5), buscando contribuir para soluções de questões pública na causa, e não na 

consequência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2004, cada R$ 1 investido em saneamento gera economia 

de R$ 4 na área de saúde.  

 

 

Figura 5. Artigos científicos (%) abordados por sub-temas do tema Saúde Pública 

 

Avaliando conjuntamente as revistas Águas Subterrâneas, Ambiente Construído, Ambiente e Sociedade, Brasileira 

de Ciências Ambientais, Engenharia Sanitária e Ambiental, nota-se que os artigos publicados tiveram origem, em 

sua maioria, nas regiões Sudeste e Sul, sendo que a região Sudeste foi responsável por 44% dos artigos analisadas. 

 

Esse cenário permanece em relação à Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, que configura o principal periódico 

da área. As regiões Norte e Centro-Oeste são as com menor número de artigos publicados, cada uma com apenas  

1,7% dos artigos, a região Nordeste com 14,5% dos artigos publicados, 20,8% dos artigos são de pesquisadores da 

região Sul e 58,7% da região Sudeste.  

 

 

Conclusão 

A contribuição que a ciência tem dado para os assuntos técnicos, buscando resolver problemas do cotidiano tem sido 

perceptível nas parcerias existente entre empresas públicas e privadas e os centros universitários. Porém ainda 

percebe-se um hiato nessas relações devido principalmente ao diálogo entre as partes. “Com relação ao tipo de 

documentos, a principal limitação para identificar a produtividade científica de um país é a cobertura das bases de 

dados. Poucas bases incluem livros, capítulos de livros e teses, e a maioria não incorpora a assim chamada literatura 

cinzenta (relatórios técnicos, conferências, notas técnicas etc.)” (Chapula, 1998). 

Dos resultados pôde-se constatar um incremento da publicação na área da Engenharia Sanitária e Ambiental, com 

destaque para temas como meio ambiente, efluentes, esgotamento sanitário, recursos hídricos e resíduos sólidos, 

sendo que as publicações realizadas pelos pesquisadores brasileiros tiveram origem, na sua maioria, nas regiões 

Sudeste e Sul. 

Percebe-se ainda a necessidade de aumento no incentivo de pesquisas e sua divulgação na região Norte e Centro-

Oeste, assim como a divulgação do conhecimento que aborde conjuntamente ações de saneamento, saúde pública e 

políticas públicas.  

Os levantamentos apontaram para um esvaziamento das pesquisas sobre efluentes, esgotamento sanitário e indústria 

na região Norte, temas que aparecem em apenas 2,6% dos trabalhos científicos da região, não diferente dos temas 
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abastecimento de água e resíduos sólidos, ambos com o mesmo percentual. Meio ambiente foi o tema que despertou 

maior interesse dos pesquisados, com 18,4%, seguido de Recursos Hídricos 15,7%. Saúde pública foi um tema que 

proporcionou uma contribuição significativa para a Região, sendo o terceiro tema mais estudado. Na região 

Nordeste, as pesquisas científicas abordaram mais o tema Recursos Hídricos (46,6%), seguido de efluentes e 

esgotamento sanitário (17%) e irrigação (13,7%) dos trabalhos. Os temas abastecimento de água (5,9%), saúde 

pública e resíduos sólidos (6,3% cada) ainda estão distantes de aproximarem do déficit público existente na região. 

A região Sudeste caracterizou-se por apresentar maior interesse nas pesquisas no tema águas, com 23,3% dos 

trabalhos desenvolvidos abordarem o tema Recursos Hídricos. Saúde pública foi o segundo tema mais pesquisado 

com 15,44%, seguido dos temas Meio Ambiente (12,27%), Efluentes, e Esgotamento Sanitário (11,64%), Resíduos 

Sólidos (8,22%), e por fim, Abastecimento de Água 6,5%. Os demais temas também foram pesquisados, mas não 

apresentaram quantidade significativa. Os estudos científicos desenvolvidos na região tiveram sua linha temática 

concentrada em Recursos Hídricos (3,9%), seguido de Meio Ambiente (12,4%), Efluente e Esgotamento Sanitário 

(8,6%), Irrigação (8,4%), Resíduos Sólidos (6,4%). Os demais temas foram inferiores a 5%. Por fim, a região 

Centro-Oeste não alterou a tendência dos resultados sobre a concentração dos temas pesquisados. Recursos Hídricos 

ranqueou com 35,2% dos trabalhos publicados, seguido Saúde Pública (16,9%), Meio Ambiente (9,9%), irrigação e 

drenagem (7,0%). Os demais temas apresentaram-se com valores inferiores a 5%. O detalhamento dos percentuais 

das pesquisas desenvolvidas por região do Brasil confirma, na maioria dos casos que Recursos Hídricos é o tema 

mais trabalhado, e consequentemente pode contribuir para o aprimoramento de técnicas implantadas. Pelo lado 

extremo, os dados também ressaltam a importância a ser dada aos temas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, em todas as regiões do País. Esses temas ainda são pontos preponderantes para melhorar a dignidade 

humana, à medida que a presença de água tratada no cotidiano do cidadão proporciona desenvolvimento social. 

Com esse conhecimento do estágio atual da produção científica no campo da ESA no Brasil, espera-se colaborar 

para o debate, identificação de gargalos, avanços, prioridades e temas consolidados e carentes de pesquisa. Esse 

conjunto de informações possibilita a definição de estratégias para o desenvolvimento e fortalecimento da produção 

nesse campo e posterior democratização e disseminação do conhecimento, de forma a inserir e atingir a sociedade. 

Espera-se que o resultado final da pesquisa, financiada pelo CNPq, que gerou até aqui os dados apresentados, seja 

possível contribuir para a definição de estratégias para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da 

área de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
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Abstract 
Although the National Basic Sanitation Plan has advanced on issues concerning design principles, guidelines, goals 

and incorporating two major axes of investments (structural and structural), actions related to strengthening public 

management and sustainability of services still deserves reflection, learning and improvement, aiming at 

universalization of actions and services, and an important aspect to be related to the education and training of 

human resources attention to meeting the challenge of conceiving, designing, implementing, operating, maintaining, 

and evaluating actions and public sanitation services. This paper aims to discuss the area of Environmental and/or 

Sanitary Engineering (ESA), the scene of education in Brazil and the challenges for the training of professionals for 

the universalization of basic sanitation. Bibliographical and documentary review was conducted; research on the 

courses in ESA in Brazil with data of the Mec, whose information enabled the creation of a database, and the 

analyzes performed using the software Stata v.10 and Excel. The results show that undergraduate teaching in the 

area of the ESA has been expanded in recent decades in Brazil, but 83% of vacancies are offered by private 

institutions. Also show the unequal distribution of courses and vacancies across regions, states and municipalities 

revealing the structural reproduction of existing regional disparities in Brazil, identify the privatization of education 

in the area of the ESA, and reveal the success of public policies in the field of higher education the last three 

decades, with strong state action neoliberal. 
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Resumo 

Embora o Plano Nacional de Saneamento Básico tenha avançado nos aspectos relativos à concepção de princípios, 

diretrizes, metas e na incorporação de dois grandes eixos de investimentos (estruturais e estruturantes), as ações 

relacionadas ao fortalecimento da gestão pública e à sustentabilidade dos serviços ainda merece reflexão, 

aprendizado e aperfeiçoamento, visando à universalização das ações e serviços, sendo que um aspecto importante 

que merece atenção relaciona-se à formação e capacitação dos recursos humanos para fazer frente ao desafio de 

conceber, projetar, implantar, operar, manter e avaliar ações e serviços públicos de saneamento básico. O presente 

trabalho tem por objetivo discutir a área da Engenharia Ambiental e/ou Sanitária (ESA), o cenário do ensino no 

Brasil e os desafios visando à formação de profissionais para a universalização do saneamento básico. Foi realizada 

revisão bibliográfica e documental; uma pesquisa sobre os cursos na área da ESA no Brasil junto ao Mec, cujas 

informações possibilitaram a criação de um banco de dados, sendo as análises realizadas com o uso do Software 

Stata v.10 e do Excel. Os resultados mostram que o ensino de graduação na área da ESA tem sido ampliado nas 

últimas décadas no Brasil, mas 83% das vagas são ofertadas por IES privadas. Mostram também a distribuição 

desigual dos cursos e vagas entre as regiões, estados e municípios revelando a reprodução das disparidades regionais 

estruturais existentes no Brasil; identificam a privatização do ensino na área da ESA, constatando-se o êxito das 

políticas públicas para a área do ensino superior das últimas três décadas, com forte ação estatal de cunho neoliberal. 

 
Palavras-chave: Engenharia Sanitária e Ambiental; graduação; panorama. 

 

 

Introdução 

 

O déficit em medidas e serviços públicos de saneamento básico de qualidade e a degradação ambiental no Brasil tem 

exigido um conjunto de políticas públicas capazes de promover ações para a reversão desse quadro. Embora o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Brasil, 2013), recém-editado pela presidência da república, represente um 

importante avanço para a universalização dos serviços, as estratégias voltadas para o fortalecimento da gestão 

pública e à sustentabilidade das ações e serviços ainda merecem reflexão, aprendizados e aperfeiçoamento. Um 

aspecto importante que tem exigido atenção do Poder Público relaciona-se à formação e capacitação de recursos 

humanos para fazer frente ao desafio de conceber, projetar, implantar, operar, manter e avaliar ações e os serviços. O 

cenário de investimentos previsto para as próximas décadas impõe a adoção de estratégias para a formação e 

capacitação de recursos humanos no campo da Engenharia Sanitária e/ou Ambiental (ESA) de forma a ampliar a 

ofertar e melhorar a qualidade da formação de profissionais, disponibilizando-os para a sociedade e engajando-os na 

tarefa de modificar as condições sanitárias e ambientais do País, juntamente com outros profissionais.  

 

No Brasil, ao passo que a questão sanitária e ambiental foi se tornando mais evidente o processo de formação e 

capacitação de recursos humanos para a área da ESA foi se tornando mais especializado. Nesse contexto, a formação 

de recursos humanos para a área pode ser dividida em três etapas: a primeira vai do meado do século XIX até o final 

dos anos 60, quando os profissionais que atuavam na área eram, em sua grande maioria, engenheiros civis ou 

politécnicos; a segunda, entre os anos 70 e 80, quando foram criados os cursos de graduação em Engenharia 

Sanitária; e a terceira, entre os anos 90 até os dias atuais, quando passaram a ser criados cursos de Engenharia 

Ambiental, Engenharia Sanitária e Ambiental e Engenharia Ambiental e Sanitária.  

 

Os cursos de Engenharia Sanitária foram inicialmente criados no Brasil na década de 70, em todas as regiões do País, 

oferecidos em Universidade Federal nos estados de Santa Catarina (Sul), Mato Grosso (Centro-Oeste), Bahia 

(Nordeste) e Pará (Norte), na Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Escola de Engenharia de Mauá em São 

Paulo (Sudeste), atendendo aos objetivos de uma política pública do País que buscava formar recursos humanos 

nessa área para fazer frente às demandas de infraestrutura de saneamento básico, diante da industrialização e 

urbanização desencadeado pelo modelo de desenvolvimento, sustentado no crescimento econômico.  

 

Da década de 70 para cá, os desafios da Engenharia Sanitária se ampliaram e as questões ambientais passaram a 

integrar o elenco de preocupações da sociedade e dos governos. A visão estritamente sanitarista, colocada em prática 

desde os anos 40, dá lugar a uma abordagem mais ampla das relações entre ambiente e sociedade. Conceitos centrais 

nesse campo disciplinar passam a influenciar a concepção desta engenharia, como os de meio ambiente, saneamento 
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ambiental e saúde ambiental.  A crescente complexidade das questões relacionadas ao saneamento, às águas e ao 

meio ambiente e os avanços do conhecimento vão influenciar as concepções da formação profissional e as 

universidades passaram a adequar os currículos dos cursos à nova realidade. Assim, em algumas universidades, a 

partir dos primeiros anos da década de 1990 os cursos deixaram de ser de Engenharia Sanitária e passaram a ser 

denominados como Engenharia Sanitária e Ambiental. Nesse mesmo momento passaram a surgir os cursos de 

Engenharia Ambiental, muitos deles voltados para a gestão do meio ambiente.  

 

Em 2009, após quatro décadas de criação dos cursos, a área passa por uma grande discussão provocada pela proposta 

da Secretaria de Educação Superior (Sesu) do Ministério de Educação (Mec) de extinção dos cursos relacionados à 

área que deveriam migrar para Engenharia Civil ou Engenharia Ambiental (Brasil.Mec, 2009). Naquele ano existiam 

127 cursos de Engenharia Ambiental e 22 de Engenharia Sanitária e Ambiental.  

 

O Projeto provocou diversas reações quer seja de profissionais, instituições de ensino e de classe. De forma imediata 

essas manifestações levaram a Sesu/Mec a modificar sua proposta inicial, reconhecendo o retrocesso que haveria na 

formação de profissionais nesse campo no País. Como alternativa houve a alteração da designação do curso para 

Engenharia Ambiental e Sanitária e uma nova proposição de perfil profissional. Outra repercussão desse momento 

foi a decisão de diversas instituições de ensino de modificar a denominação dos cursos, em especial os de Engenharia 

Ambiental, que passaram a ser intitulados de Engenharia Ambiental e Sanitária como proposto pela Sesu/Mec. Em 

2010, após reestruturação da direção do Projeto, houve uma paralisação de todo o processo. 

 

Esse momento propiciou um conjunto de reflexões sobre a área da ESA no Brasil, quanto ao ensino, às atribuições 

profissionais, ao mercado de trabalho, e, principalmente, à sua função social, debate que se colocou na ordem do dia 

diante do cenário brasileiro quanto ao saneamento básico e à degradação do patrimônio ambiental e das iniciativas 

governamentais no campo das políticas públicas na área.  

 

Diante do exposto e diante dos desafios colocados para a área de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental no Brasil faz-

se necessário aprofundar o debate sobre essa importante área como forma de contribuir com reflexões capazes de 

avaliar o seu percurso, em espacial quanto à formação profissional. Assim, o presente trabalho objetiva discutir o 

ensino na área de Engenharia Ambiental e/ou Sanitária (ESA), apresentando o cenário atual e os desafios para a 

formação profissional no Brasil. 

 

 

Metodologia 

 

Para elaboração do trabalho foi realizada revisão bibliográfica e documental, bem como pesquisa sobre os cursos na 

área da ESA no Brasil junto a home page do Mec (Brasil. Mec, 2013).  

 

Visando fornecer um panorama sobre o ensino de nível superior na área, as seguintes variáveis foram pesquisadas: 

nome do curso, instituições que ofertam os cursos, estado, município, região, tipo de curso (público ou privado), 

número de vagas por ano, população do estado, carga horária, média de sua conclusão em anos, nota Enad, número 

de professores, data criação, data reconhecimento e duração média do curso. A partir desses dados foi criado um 

banco de dados e processado a sua análise a partir do Software Stata v.10. Foram realizados testes de associação 

entre variáveis por meio do teste de Qui-quadrado de Pearson e t test e verificadas as significâncias estatísticas para 

uma probabilidade de 0,05 e 0,01. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Cenário do ensino na área de Engenharia Ambiental e/ou Sanitária no Brasil 

Segundo o Ministério de Educação, em 2013, existiam 288 cursos de graduação na área de Engenharia Sanitária e/ou 

Ambiental no Brasil, sendo ofertadas 35.638 vagas em todo o território nacional. Um total de 282 cursos era da 

modalidade presencial e 6 à distância. Dentre os cursos ofertados 49,2% (142) eram de Engenharia Ambiental e 

Sanitária e 44,4% (128) de Engenharia Ambiental.  Juntos esses cursos ofereciam 34.260 vagas (96,1%).   Os cursos 
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de Engenharia Sanitária e Ambiental, em sua maioria proveniente dos cursos de Engenharia Sanitária criados na 

década de 70, totalizavam 11 e disponibilizavam apenas 693 vagas por meio de universidades públicas federais 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número e vagas de cursos de graduação relacionados à ESA. Brasil, 2013 

Cursos No. de cursos % Número de vagas % 

Engenharia Ambiental e Sanitária 142 49,3 16.961 47,6 
Engenharia Ambiental 128 44,4 17.299 48,5 

Engenharia Sanitária e Ambiental 11 3,8 693 1,9 
Engenharia Ambiental e Energias Renováveis 3 1,0 350 1,0 

Engenharia Ambiental e Urbana 2 0,7 205 0,6 
Engenharia Sanitária 2 0,7 130 0,4 

Total 288 100,

0 

35.638 100,

0 Fonte: Brasil. Mec, 2013. 

 

 

Em 2013, 68,4% dos cursos e 83% das vagas eram ofertadas por instituições privadas de ensino superior (IESP). 

Cerca de 85,2%  dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária eram disponibilizados por essas instituições e no 

caso dos cursos de Engenharia Ambiental esse indicador era de 57,8%. Todos os cursos denominados de Engenharia 

Sanitária e Ambiental, bem como de Engenharia Ambiental e Urbana e Engenharia Sanitária eram oferecidos por 

instituições públicas. Cumpre notar que diversas instituições modificaram o nome dos cursos de Engenharia 

Ambiental para Engenharia Ambiental e Sanitária, em função do Projeto da SESu-MEC que visava reestruturar as 

denominações das engenharias no Brasil, conforme já referido. Em 2013, a metade do número de cursos existentes 

no País era ofertada na região Sudeste, o que correspondia a 16.767 (47%) das 35.638 vagas. As regiões Centro-

Oeste e Norte respondiam pelos menores percentuais, respectivamente, 5% e 6% (Tabela 2). Os estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro apresentavam naquele ano o maior percentual de cursos e vagas 

existentes. Esses estados acrescidos aos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul dispunham, de cerca, de 58% das 

vagas de todo o País. Os resultados evidenciam que os cursos e vagas estão concentradas na região e estados 

portadores de indicadores econômicos, sociais e de cobertura de serviços de saneamento mais favoráveis do País 

(Tabela 3). 

 

Tabela 2. Número de cursos na área da ESA por região do Brasil (n= 288). Brasil, 2013 

 

Região 

Cursos Vagas 

Número % de cursos Vagas 
%  de 

vagas 

Sudeste 143 50,0 16.767 47,0 
Sul 56 19,0 4.682 13,1 

Nordeste 42 15,0 4.819 13,5 
Norte 24 8,0 2.115 5,9 

Centro-Oeste 17 6,0 1.695 4,8 

Várias (EAD) 6 2,0 5.560 15,6 

Total  288 100 35.638 100,0 
                       Fonte: Brasil/Mec, 2013. 

     

Das vagas públicas (5.995), a região Sudeste ofertava a metade, as quais estavam concentradas nos estados de São 

Paulo (990) e Minas Gerais (748), totalizando 32% do total. Somando as vagas dessa região com as da região Sul 

esse indicador sobe para 58%. As vagas ofertadas por instituições privadas concentravam-se ainda mais nessas 

regiões. Das 29.643 vagas provenientes de instituições privadas, metade era disponibilizada pela região Sudeste 

(16.767), sendo que somando estas com as da região Sul este indicador atinge 62%.  Os estados de Pernambuco e 

Maranhão não possuíam cursos ofertados por instituições públicas e o Amapá era o único estado brasileiro que as 

instituições privadas não ofertavam vagas. Em 2013, dos 5.570 municípios brasileiros apenas 169 (3%) dispunham 

de cursos na área de ESA, sendo que 48% eram da região Sudeste e apenas 6% da região Centro-Oeste.  
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Tabela 3. Características socioeconômicas e dos serviços de saneamento das regiões do Brasil 

 

Região 

PIB per 

capita 2010 

(R$) 

População 2010 

Cobertura da 

população total 

com rede de 

água 

Cobertura da 

população 

com rede 

geral de 

esgoto 

Cobertura 

dos 

domicílios 

com coleta 

de lixo 

Sudeste 25.984,41 80.364.410 90,28 86,51 89,08 

Sul 22.720,89 27.386.891 85,48 71,47 87,18 

Nordeste 9.560,72 53.081.950 76,61 45,21 63,91 
Norte 12.702,03 15.864.454 54,48 77,84 66,12 

Centro-Oeste 24.939,12 14.058.094 81,76 51,54 83,63 

Total  19.763,93 190.755.799 82,85 67,06 80,23 
           Fonte: Ibge, 2013. 

 

Analisando a presença de cursos da área da ESA por faixa populacional dos municípios constata-se que os de 

população maior que 250 mil habitantes contava com cerca de 57% dos cursos existentes.  Nas instituições privadas 

de ensino esses percentuais atingiam 63% e 46%, respectivamente, demostrando a preferência dessas instituições por 

municípios de maior porte populacional.  Ao se investigar a associação entre o porte populacional do município e a 

categoria da instituição de ensino, verifica-se a existência de uma diferença estatística significativa quando a 

instituição é pública ou privada (p<0,01 - segundo teste de Qui-quadrado de Pearson). Esse resultado sugere que 

existe uma preferência por parte das instituições privadas para municípios de maior porte populacional. Certamente, 

tal característica busca ampliar as possibilidades de se obter uma maior demanda de vagas. Ao se avaliar o 

atendimento das instituições públicas, percebe-se que existe certo equilíbrio entre os portes populacionais dos 

municípios que ofertam os cursos. 

 

Quanto ao número de cursos de graduação na área da ESA para cada milhão de habitantes nos estados brasileiros, 

quatro estados se destacaram com mais de 2 cursos/1.000.000 habitantes, em ordem decrescente: Minas Gerais, 

Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. As menores relações pertencem ao estado de Pernambuco, seguido pelo 

estado do Maranhão, estados do Nordeste brasileiro onde ainda persiste baixo desempenho de indicadores 

econômicos, sociais e de prestação de serviços. Não há registros sobre uma relação ideal ou desejável de número de 

vagas por curso em função da população atendida. Também, número de habitantes, por si só, não expressaria 

adequadamente as necessidades de formação profissional nas áreas em questão. Em que pese essa questão, o 

comparativo permite identificar disparidades que chegam a doze vezes entre os casos extremos. 

 

A análise similar é realizada considerando as vagas por estado e região. Pode-se observar que neste caso os estados 

de Minas Gerais, Amazonas, Espírito Santo e Paraná lideram em número de vagas (≥ 2 vagas/10.000 habitantes). Em 

termos de regiões brasileiras, o Sudeste desponta com cerca de 2 vagas para cada 10 mil habitantes, única acima da 

média geral, seguida pelas regiões Sul, Norte, Centro-Oeste e, por último, a Nordeste. 

Os municípios que contam com cursos na área da ESA tinham em 2010 um Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

médio de R$ 24.747,30, praticamente o dobro do PIB per capita médio dos municípios brasileiros (R$ 12.785,10). 

Tal PIB decresce se considerados os municípios cuja oferta dos cursos ocorreu por instituições de ensino públicas e 

sobe se a instituição for privada (Tabela 4). Os dados revelam que além do reduzido número de municípios com 

cursos na área da ESA, estes estão, em termos de desenvolvimento econômico, em condição mais favorável em 

relação à grande maioria dos municípios brasileiros. Por outro lado, pode-se observar que as instituições públicas 

atingem um elenco de municípios com PIB per capita menores em relação às privadas. Essas além de atenderem um 

maior número de municípios, privilegiam aqueles de maior PIB per capita. Cerca de 60% dos municípios que 

dispõem de cursos na área da ESA ofertados por instituições pública têm PIB per capita menor que R$ 20.000,00, 

esse valor baixa para 37% no caso da oferta ser por instituições privadas. 
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Tabela 4. PIB per capita dos municípios com cursos na área da ESA. Brasil, Ibge, 2010 

Características dos municípios n 
Descrição do PIB per capita dos 

municípios (R$) Média Desvio 

padrão 

Mínimo Máximo 

Com curso de ESA – Instituições Privadas 192 26.409 14.774 3.743 83.076 
Com curso de ESA – Instituições Públicas 90 21.203 14.950 3.743 78.013 

Municípios com curso de ESA  282 24.747 15.002 3.743 83.076 

Municípios do Brasil 5.565 12.785 14.142 2.270 296.885 
        Fonte: Brasil.Mec, 2013; Ibge, 2013. 

   

 

Realizando-se uma investigação da existência de associação entre PIB per capita dos municípios e categoria de 

instituição de ensino, verifica-se a existência de uma diferença estatística significativa quando a instituição é pública 

ou privada (p<0,01 - segundo teste de Qui-quadrado de Pearson), indicando a preferência das instituições privadas 

por municípios de maior PIB per capita. Tal qual ao critério do porte populacional, o resultado sugere que essas 

instituições buscam características que possibilitem viabilizar o empreendimento – ensino superior – por meio de um 

indicador que informa o desenvolvimento econômico do município. Ao se avaliar o atendimento das instituições 

públicas percebe-se que este se aproxima um pouco do perfil dos municípios brasileiros, onde 86% têm PIB per 

capita menor que R$ 20.000,00. Nas faixas de PIB per capita maior não se observa tal aproximação, já que em 9% 

dos municípios do País esse indicador se situa entre R$ 20.000,00 a 30.000,00 e em 5% é maior que R$ 30.000,00.  

 

Uma discussão importante sobre o cenário dos cursos na área da ESA no Brasil diz respeito à qualidade do ensino. 

Inclusive, realizando-se uma análise dos indicadores Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Conceito de Curso (CC), 

o primeiro composto pelo MEC a partir dos resultados do Enade por fatores que consideram a titulação dos 

professores, o percentual de docentes que cumprem regime parcial ou integral (não horistas), recursos didático-

pedagógicos, infraestrutura e instalações físicas; e o segundo composto a partir da avaliação in loco do curso pelo 

MEC, contatou-se, pelo t test, que existe uma diferença estatística significativa (p< 0,05) desses indicadores entre as 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, sendo a primeira com melhor desempenho. 

 

Currículo e perfil do profissional 

Embora o acúmulo de conhecimento e a experiência até aqui acumulada possibilitem demarcar o campo de atuação e 

o perfil profissional dos engenheiros da área de ESA, o debate junto ao Mec ainda não se completou já que houve 

uma paralisação das discussões sobre a reestruturação das engenharias no Brasil. No entanto, após quase quatro 

décadas, as universidades públicas têm buscado delimitar melhor o campo de atuação desses engenheiros frente às 

demandas da sociedade brasileira.  

 

Os projetos políticos pedagógicos da área da ESA devem objetivar formar profissionais capacitados para atuar na 

prevenção e adoção de solução de problemas socioambientais, para contribuir na promoção da qualidade de vida das 

populações e para auxiliar na proteção e recuperação do patrimônio ambiental. Em sua formação são abordados os 

temas: abastecimento de águas, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas, poluição atmosférica, gestão das águas, saúde ambiental e gestão ambiental. Os enfoques são 

direcionados para os meios urbano, rural e o setor industrial. Portanto, esse profissional está habilitado para projetar, 

construir e operar sistemas de engenharia sanitária e ambiental; para atuar no diagnóstico, na monitorização, no 

controle e na recuperação do meio ambiente e para promover ações de gerenciamento e planejamento ambiental. 

 

A atual estrutura curricular, fortemente baseada nas matérias e disciplinas da Engenharia Civil, precisa sofrer 

alterações de forma a dar mais ênfase aos conteúdos que são fundamentais para o campo do conhecimento da área de 

Engenharia Sanitária e/ou Ambiental, permitindo que o curso possa dar respostas às demandas da atualidade. As 

novas compreensões quanto às questões ambientais e as formas de estudo, análise, planejamento, ação e remediação 

do ambiente, associado aos paradigmas de sustentabilidade, requerem ajustes a atual estrutura curricular da ESA. 

 

O cenário mundial tem exigido profissionais qualificados e capacitados para o uso intensivo da ciência e tecnologia, 

aliado a uma grande atenção à sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento. Na atualidade o Engenheiro 

Sanitarista e/ou Ambiental deve ser capaz de analisar os fenômenos contemporâneos na sua complexidade e 
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totalidade, para propor soluções tecnicamente apropriadas, à luz das múltiplas dimensões: ambiental, social, 

econômica, cultural, política, etc., na busca da eficácia, eficiência e efetividade das alternativas propostas.  

 

Os cursos de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental devem proporcionar ao estudante uma formação geral que os 

qualifiquem para atuar, de forma integrada, nas áreas de saneamento ambiental, gestão e manejo das águas e meio 

ambiente, considerando os aspectos tecnológicos, políticos, econômicos, sociais e culturais. A formação deve ainda 

habilitar o discente para o desenvolvimento de sua capacidade de reflexão crítica e de ação, qualificando-o para 

contribuir com o desenvolvimento técnico-científico das referidas áreas e para atuar de forma ética e humanística na 

melhoria da salubridade ambiental; na prevenção da poluição; na promoção da saúde ambiental; e na proteção e 

recuperação ambiental, contribuindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade de vida e para a promoção da justiça 

socioambiental. Os cursos devem permitir a continuidade da formação do graduando na pós-graduação e capacitá-lo 

para atender as demandas da sociedade nas diversas áreas de atuação, conforme sua livre opção. 

 

Por outro lado, o cenário atual tem exigido profissionais qualificados e capacitados para o uso intensivo da ciência e 

tecnologia, aliado a uma grande atenção à inovação, às tecnologias sociais e à sustentabilidade em todas as suas 

dimensões (social, cultural, ambiental, econômica etc.).  

 

Os Engenheiros Sanitaristas e/ou Ambientais egressos das universidades brasileiras têm obtido excelente acolhida no 

mercado de trabalho e reconhecimento no exercício profissional, resultado do aumento da consciência e demanda da 

sociedade em relação aos problemas sanitários e ambientais. A Administração Pública, empresas de consultoria e 

setor industrial têm requerido crescentemente profissionais com elevada competência técnica para o trato com as 

questões tecnológicas, gerenciais e de planejamento nas áreas de saneamento, águas e meio ambiente.  

 

O profissional tem formação para identificar, formular e resolver problemas de engenharia relacionados ao 

saneamento básico e ao meio ambiente, em espaços naturais, construídos e em indústrias, acompanhando e 

coordenando o processo de manutenção e operação de sistemas. Em sua atividade ele estuda, projeta, executa, 

fiscaliza, coordena, elabora orçamentos, garante a padronização, realiza a mensuração, o controle da qualidade e 

acompanha a execução de infraestruturas, instalações operacionais e serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, da disciplina 

sanitária do uso e ocupação do solo, prevenção e controle da poluição do solo, atmosférica e sonora. Ele tem 

competência para acompanhar e coordenar equipes de instalação, montagem, operação, ensaio, divulgação e 

produção técnica especializada. Além disso, participa da avaliação e análise dos impactos ambientais de 

empreendimentos e de proposição de ações de preservação, conservação e recuperação do ambiente. Coordena e 

supervisiona equipes de trabalho, realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-

econômica; executa e fiscaliza obras e serviços técnicos. Efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e 

pareceres. Desenvolve tecnologias limpas, processos de minimização, aproveitamento e reciclagem de resíduos. Em 

sua atuação, considera a ética, a segurança, a legislação e os impactos socioambientais. 

 

As atribuições do Engenheiro Sanitarista e Ambiental vêm sendo reguladas pelas Resoluções n
o
 310/1986 e n

o
 

447/2000 do Confea. Após os equacionamentos de pendências relacionadas à Resolução n
o
 1.010/2005, as 

atribuições deste profissional, como de todos os engenheiros e agrônomos, serão definidas por esta Resolução. 

Dentre elas, podem ser citadas: aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

Engenharia Sanitária e/ou Ambiental; projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; conceber, planejar e 

analisar sistemas, produtos e processos; planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

Engenharia Sanitária e/ou Ambiental; identificar, formular e resolver problemas de Engenharia Sanitária e/ou 

Ambiental; desenvolver e utilizar ferramentas e técnicas; supervisionar e avaliar criticamente a operação e a 

manutenção de sistemas; comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; atuar em equipes 

multidisciplinares; compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais;  avaliar o impacto das atividades 

da Engenharia Sanitária e/ou Ambiental no contexto social, econômico e ambiental; avaliar a viabilidade 

socioeconômica e ambiental de projetos de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental; e assumir postura de permanente 

busca de atualização profissional (Confea, 2005). 
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Assim sendo, os cursos de Engenharia Sanitária e/ou Ambiental devem preparar e colocar a serviço da sociedade 

profissionais capazes de enfrentar os desafios que o cenário atual lhes impõe, aptos a desenvolver suas habilidades 

com competência e com conhecimentos básicos das tecnologias atuais.  

 

Conclusão 

 

O ensino na área da ESA tem sido ampliado nas últimas décadas no Brasil, embora o aumento prometido pelo 

governo federal do ensino público e a ampliação de sua abrangência no território brasileiro é uma realidade muito 

distante, já que 83% das vagas são ofertadas por IES privadas e ainda persistem as assimetrias intra e inter-regionais.  

 

A distribuição desigual dos cursos e vagas entre as regiões, estados e municípios revelam a reprodução das 

disparidades regionais estruturais existe no Brasil, resultado de um modelo de desenvolvimento desigual e 

excludente. A privatização do ensino na área da ESA – situação que não difere de outros cursos ofertados no Brasil – 

permite constatar o êxito das políticas públicas para a área do ensino superior das últimas três décadas, com forte 

ação estatal de cunho neoliberal. 

 

O atendimento por parte das IES privadas considerando o porte populacional do município e o PIB per capita, 

sugerem que os critérios de oferta de vagas se distanciam dos objetivos de uma instituição de ensino, que são 

estratégicos para elevar o desenvolvimento social do Brasil. Por outro lado, o cenário aqui discutido evidencia as 

fragilidades do ensino superior público na área, tanto em termos de número de cursos e vagas, quanto à sua 

distribuição no território brasileiro e ao perfil dos municípios brasileiros atendidos.  

 

Embora o Plano Nacional de Saneamento Básico tenha avançado nos aspectos relativos à concepção de princípios, 

diretrizes, metas e na incorporação de dois grandes eixos de investimentos (estruturais e estruturantes), as ações 

relacionadas ao fortalecimento da gestão pública e à sustentabilidade das ações e serviços ainda merece reflexão, 

aprendizados e aperfeiçoamento, inclusive pelo seu caráter inovador, visando à universalização das ações e serviços.   

Um dos pontos que merece atenção relaciona-se à formação e capacitação dos recursos humanos para fazer frente ao 

desafio de conceber, projetar, implantar, operar, manter e avaliar ações e serviços públicos de saneamento básico.  

 

A formação na área da Engenharia Ambiental e/ou Sanitária tem ampliado nas últimas décadas no Brasil, embora 

muito ainda tenha que ser feito para enfrentar os desafios colocados em relação ao ambiente, águas e saneamento 

ambiental. Os currículos e projetos pedagógicos dos cursos devem ser melhor concebidos e sua implementação 

acompanhada e avaliada pelo Mec, universidades, professores, estudantes, profissionais e pela sociedade. 

 

Dentre os desafios que estão colocados para a área da ESA no Brasil podem ser citados: o aumento das vagas 

ofertadas nas universidades públicas; a melhor distribuição das vagas entre regiões e a interiorização do ensino; a 

melhoria da qualidade do ensino, o que envolve contratação e capacitação de professores, melhoria das condições de 

trabalho e salário; laboratórios, bibliotecas, assistência estudantil, intercâmbios etc.; o combate à evasão escolar, de 

forma a garantir a eficiência e efetividade do gasto público; a adequação do projeto político pedagógico dos cursos e 

o perfil do profissional à crescente complexidade das questões relacionadas ao saneamento básico, ao meio ambiente 

e às políticas públicas relacionadas à área. Tais desafios, só serão enfrentados com uma política pública construída 

democraticamente pelos diversos atores sociais. 
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Abstract 
The increase in accumulation of garbage in urban centers, in irregular locations, is noticeable, something which 

may be related to certain habits of modern society, or to the lack of public sanitation services. The purpose of this 

research was to analyze the perceptions, habits and behaviors that lead residents of a traditional community which 

is home to a major tourist attraction in the city of Vitoria (ES), Brazil, to improperly dispose of municipal solid 

waste at a specific nearby point. To develop the research, a qualitative approach was adopted, applying the strategy 

of Collective Subject Discourse (CSD). A survey instrument, after being tested, was applied to the various societal 

actors involved, there being a total of 13 respondents. Data analysis in this study takes into consideration the 

influence of factors such as frequency and time of collection of household waste. The results highlight the need for 

interventions aimed primarily at promotion of educational and health, by dissemination of information to promote 

public awareness in this group. Much of the material found in these irregular disposal locations has a significant 

economic potential but instead of being separated by the users to recycle is discarded,  the resulting cost 

representing a burden to the community because of the need for public investment and expenditure for monitoring, 

collection, transportation, disposal and  use of storage areas in the landfill. Thus, it can be concluded that there is 

an enormous waste of environmental and financial resources, with severe impact on society because of this 

deficiency. 
 

Key Words: Environmental perception, Irregular disposal of Solid Waste, Urban sanitation, Urban solid waste.   
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Resumo 

É representativo o aumento dos pontos de acúmulo irregular de lixo nos centros urbanos, seja por hábitos da 

sociedade moderna ou por falta nos serviços de saneamento  público. O objetivo desta pesquisa foi captar as 

percepções, hábitos e comportamentos que levam os moradores das proximidades do galpão, onde são 

confeccionadas as tradicionais panelas de barro de origem indígena, na cidade de Vitória (ES), Brasil,  a lançarem de 

modo inapropriado resíduos sólidos urbanos em um terreno.  Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotada a 

abordagem qualitativa, empregando a estratégia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC),  aplicada a diversos atores 

sociais, totalizando 13 entrevistados. Os depoimentos apontaram para a falta de informação dos cidadãos, 

considerando-se fatores como escolaridade, relacionados especialmente com a classe social. A análise dos dados 

considerou a influência de fatores como horários da coleta do resíduo domiciliar e periodicidade.  Os resultados da 

pesquisa alertam para a necessidade de intervenções voltadas principalmente para ações educativas e promoção de 

saúde, que divulguem informações que promovam a conscientização da população. Conclui-se que há um grande 

desperdício de recursos ambientais e financeiros, com sérios reflexos na sociedade. Destaque para o contrassenso: 

diversos materiais encontrados nesses pontos irregulares de descarte que seriam passíveis de serem reciclados 

passam a onerar o sistema de limpeza urbana, por meio da demanda da fiscalização, coleta, transporte, destinação e 

depósito em áreas de aterro sanitário.  
 

Palavras chave: Descarte irregular de resíduos sólidos, Limpeza urbana, Percepção ambiental, Resíduos sólidos urbanos. 

 

 
Introdução 

 

Manter uma cidade limpa representa uma tarefa complexa, de custo elevado, que se for realizada de forma 

inapropriada resulta em graves problemas. Dentre eles destacam-se o aparecimento dos chamados Pontos Irregulares 

de Acúmulo de Resíduos, também conhecidos como Pontos Viciados, que aumentam com a falta de informação dos 

moradores, associado ao descaso do poder publico. Além de proporcionar ao bairro um aspecto sujo, favorável à 

proliferação de vetores de doenças e ainda uma poluição visual negativa, trazendo consequências ao meio ambiente, 

à saúde e a sociedade. Esses lugares exigem atenção prioritária, pois os materiais podem favorecer a proliferação de 

agentes causadores de doenças.  

 

O município de Vitoria possui boa infraestrutura e serviços regulares de Limpeza Pública, atendendo a todos os 

bairros pela coleta regular com frequência diária, entretanto também enfrenta problemas em gerenciar os pontos 

irregulares de lançamento de resíduos. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Serviços, em novembro de 

2013, o município possuía cerca de 350 locais irregulares de depósito de resíduos espalhados pela cidade, atribuídos 

à falta de atenção de moradores quanto aos horários de coleta de lixo (ESPÍRITO SANTO, 2013a). 

 

A dinâmica de surgimento dos pontos é conhecida. Depois da passagem do veículo coletor ou horas antes, um 

morador descuidado resolve se livrar do lixo e procura um terreno baldio ou esquina mais próxima para evitar 

eventuais multas. Com o tempo cresce o volume de materiais jogados na esquina, surgindo o ponto viciado. O poder 

público tem grande dificuldade de eliminar o problema, sendo necessário deslocar veículos e pessoal para recolher o 

lixo visando evitar reclamações e que a população coloque fogo no local. 

 

O bairro de Goiabeiras, escolhido para estudo de caso, surgiu a partir do aterro de área de manguezal com os 

resíduos urbanos da cidade, prática comum até os anos 80, e abriga população tradicional, descendentes de índios, 

que mantém a cultura da produção artesanal da panela de barro, considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO (INSTITUTO NACIONAL DO 

FOLCLORE, 1982). 

 

Para solução do problema, o envolvimento da sociedade é fundamental. A educação não deve se restringir à 

divulgação de informações. É preciso estabelecer vínculos entre as pessoas e o meio ambiente, criar novos valores e 

sentimentos, provocar mudanças de atitudes para garantir um habitat saudável no futuro próximo (PARK, 1997). 
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Assim, essa pesquisa investigou a formação e a percepção dos atores sociais sobre a existência de um ponto irregular 

específico de descarte de resíduos sólidos localizado no bairro Goiabeiras, em Vitória – ES modo a identificar os 

aspectos que interferem no processo e contribuir com sugestões que auxiliem à implementação de programas e/ou 

projetos de educação ambiental voltados para a minimização de pontos de lançamento irregular de RSU. 

 

 

Metodologia 

 

A escolha do ponto viciado e da comunidade a ser estudada levou em conta o fato da proximidade desses com o 

galpão onde são confeccionadas as panelas de barro, no tradicional bairro de Goiabeiras. A fabricação artesanal de 

panelas de barro, ofício das Paneleiras de Goiabeiras, uma atividade predominantemente feminina e familiar, 

atualmente é considerado patrimônio histórico e cultural (BRASIL, 1996) (Figura 1). 

 

O ponto irregular de descarte de RSU está localizado na Rua José Alves, na parte continental ao norte do município 

de Vitória, Espírito Santo em uma área de aproximadamente 800 m
2 

(Figura 1). Além da proximidade com o Galpão 

das Paneleiras existe ali também uma Instituição de Ensino Superior Particular. 

 

O desenvolvimento do trabalho se deu a partir do levantamento de informações sobre o bairro e o sistema de limpeza 

pública na região do ponto de lançamento irregular, por meio de visitas ao local, com anotações de campo e registros 

fotográficos. O ponto de lançamento irregular foi monitorado no período de fevereiro de 2012 a dezembro de 2013. 
 

Buscou-se conhecer o histórico, a dinâmica de funcionamento e os atores sociais que contribuem para a manutenção 

do ponto de descarte irregular de RSU. Foram levantados os fatores de motivação relacionados à prática avaliada por 

meio da elaboração e aplicação de pesquisa qualitativa com os atores sociais envolvidos. 

 

 
Figura 1. Ponto de lançamento irregular de resíduos analisado e vista do galpão das paneleiras 

 

 

A comparação e análise dos resultados sistematizados permitiram contribuir com informações que auxiliem a 

implementação de programas e/ou projetos de educação ambiental voltados para minimização de pontos de 

lançamento irregulares de RSU. 

 

Inicialmente foi elaborado um diagnóstico do bairro Goiabeiras e do ponto de lançamento irregular (objeto de 

estudo), a partir de visitas semanais ao bairro, em horários variados, visando permitir a observação da dinâmica de 

lançamento de resíduos e manter contato com a população do entorno. Contemplaram-se os seguintes aspectos: 

 Descrição do entorno (tipo de ocupação, atividades existentes, situação socioeconômica, etc.); 

 Tipos, frequência e qualidade dos serviços de limpeza pública existentes;  

 Tipos de resíduos lançados; 

 Dinâmica de lançamento de resíduos (quem lança, horários e dias preferenciais); 

 Visão da população do entorno (lideranças comunitárias, etc.); 

  Responsáveis por eliminar o problema; 
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 Meios de comunicação disponibilizados para a população pelo poder público e a visão dos responsáveis 

pelo gerenciamento de resíduos sólidos no local. 

 

A pesquisa foi desenvolvida com a aplicação da abordagem qualitativa. Visando preservar a discursividade do 

entrevistado em todas as etapas da pesquisa utilizou-se a estratégia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), segundo 

metodologia proposta por Lefèvre e Lefèvre (2003). A metodologia é uma forma de se apresentar pesquisas 

qualitativas, utilizando como matéria prima os depoimentos coletados escritos em 1ª pessoa do singular. A Ideia 

Central é a expressão linguística que revela e descreve, de maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o 

sentido de cada um dos discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de expressões-chaves. Essas expressões 

vão ajudar na construção do discurso, e permitem o leitor avaliar a pertinência das ideias centrais e das ancoragens. 
 
A aplicação do método DSC demanda: a elaboração e pré-teste do roteiro, a definição da área de estudo, a escolha 

dos entrevistados, a coleta de dados por meio de entrevistas, o preparo do ambiente e do equipamento de gravação 

para a entrevista, a tabulação e análise dos dados, a produção dos DSC e sua interpretação e análise. 

 
As entrevistas foram realizadas ao longo do ano de 2012 com moradores do entorno do ponto de lançamento 

irregular de resíduos sólidos no bairro de Goiabeiras a serem definidos. Realizou-se um total de 13 entrevistas, 

seguindo a amostra intencional. 

 

 01 representante da associação das Paneleiras; 

 01 aluno da Instituição de Ensino Superior Privada, sexo masculino e 1 aluno do sexo feminino; 

 03 representantes da Prefeitura, das áreas de limpeza pública, saúde e turismo; 

 01 liderança comunitária; 

 01 morador entre 18 e 30 anos, sexo feminino; 

 01 morador entre 18 e 30 anos, sexo masculino; 

 01 morador entre 30 e 59 anos, sexo feminino; 

 01 morador entre 30 e 59 anos, sexo masculino; 

 01 morador com 60 anos ou mais, sexo masculino; 

 01 morador com 60 anos ou mais, sexo feminino. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas, tabuladas e analisadas para posteriormente realizar a identificação dos 

aspectos envolvidos. Após a realização das transcrições, foram extraídas as falas dos entrevistados para a elaboração 

dos discursos do sujeito coletivo.  

 

Com sete temas iniciais surgidos a partir das sete perguntas do questionário aplicado aos entrevistados, foram 

identificadas aproximadamente 20 (vinte) ideias centrais. Além dos sete temas inicialmente propostos, foi possível 

elaborar um oitavo tema principal, por meio da fala dos entrevistados. 

 

Somando essas ideias com as evidenciadas inicialmente, esta pesquisa contou com 66 ideias centrais acerca do 

descarte irregular de resíduos sólidos no ponto estudado. 

 
 
Resultados  

 
O bairro de Goiabeiras possui a maioria de suas ruas pavimentadas. No entanto, parte do bairro possui muitos becos 

e vielas que inviabilizam o acesso do caminhão de coleta do resíduo domiciliar. A coleta de resíduo domiciliar é 

realizada todos os dias no bairro, de segunda-feira a sábado e o resíduo sólido doméstico é coletado porta a porta. 

Seus moradores contam com o sistema de horário da coleta pública. Uma Home Page, no site da Prefeitura, 

disponibiliza um sistema de busca de horário por logradouro. Basta selecionar o bairro, a rua e o número do imóvel 

que serão listados os horários previstos. 
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Identificou-se que as paneleiras, durante a fabricação das panelas de barro, queimam madeira para selar as panelas. 

Os resíduos provenientes dessa queima são lançados no ponto em estudo. Porém, quando indagadas a esse respeito, 

elas não se julgam inseridas no contexto tampouco acreditam que prejudiquem o meio ambiente. 

 

Durante as visitas, pôde-se observar também moradores do bairro e das proximidades do referido ponto contribuindo 

de forma significativa para a geração de resíduos no ponto irregular, ocorrendo o descarte várias vezes ao dia. Dentre 

os resíduos lançados, observaram-se restos de comida, garrafas pet, papelão, papel, vidro, material ferroso, madeira, 

matéria orgânica, cigarros, chicletes, plásticos, pneus, lata de alumínio, eletrodomésticos, sofás, computador. Outros 

atores que aumentam o ponto irregular de resíduos são os donos de restaurantes que por muitas vezes foram até o 

local lançar restos de comidas no final do dia.  

 

 
Figura 2. Confecção das panelas de barro conforme tradição indígena 

 

 

Esses atores, que contribuem para dinâmica do ponto irregular de descarte, informaram que nunca foram alertados ou 

orientados de que tais ações pudessem causar algum transtorno à comunidade.Não se verificou contribuições 

provenientes da Instituição de Ensino Superior Particular. A Instituição oferece diversos cursos de graduação e pós-

graduação, funcionando nos turnos da manhã, a tarde e a noite.  
 
Como resultado deste trabalho, procurou-se enfatizar os diversos discursos encontrados nas falas de alguns 

segmentos da sociedade. Com relação a opinião dos entrevistados quanto a limpeza do bairro tem-se as seguintes 

ideias centrais: 

 

As respostas obtidas para a primeira ideia central “ Qual a opinião do Sr. sobre a limpeza deste bairro?” estão 

apresentadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Pergunta: Qual a opinião do Sr. (a) sobre a limpeza deste bairro? 
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Os resultados para o segundo tema abordado nesta pesquisa “Opinião sobre a coleta de lixo” estão apresentadas no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2. Pergunta: O caminhão de coleta de lixo da Prefeitura passa na sua rua? Tem conhecimento dos dias e 

horários da coleta? (Somente para moradores do Bairro) 

 
 

 

O terceiro tema abordado nesta pesquisa foi “sobre as pessoas que jogam lixo no terreno próximo ao galpão das 

Paneleiras”, com a finalidade de identificar quem está jogando em local inadequado os resíduos. Nele, foram 

identificadas dois (02) ideias centrais (Quadro ). 

 

Quadro 3. Pergunta: O Sr. (a) observou pessoas jogando lixo no terreno próximo ao galpão das Paneleiras? 

 
 

 

A grande maioria acha um absurdo observar as pessoas jogando resíduos naquele local, porém não querem se 

comprometer e preferem se omitir gerando mais descaso. Acreditam que é mais fácil agir assim para não se 

indisporem com vizinhos e amigos. O quarto tema abordado nesta pesquisa foi “Opinião sobre o que leva as pessoas 

a jogarem lixo em terrenos baldios”, com a finalidade de identificar se o entrevistado está lançando no ponto e a 

periodicidade. Nele, foram identificadas quatro (04) ideias centrais (Quadro ). 

 

Não pode haver conservação nem preservação ambiental sem a educação, pois esta constrói no indivíduo e na 

coletividade uma consciência de mudança de comportamento e atitudes, que visam priorizar o meio ambiente. 

 

O quinto tema abordado nesta pesquisa foi “Opinião sobre o lixo depositado naquele terreno pode causar algum 

efeito na população deste bairro? Caso sim, como? Caso não, por quê?”, com a finalidade de identificar se as pessoas 

tem a percepção daquele ponto ser uma ameaça se mal utilizado.  Nele foi identificada uma (01) ideia central 

(Quadro 5 ). 
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Quadro 4. Pergunta: Em sua opinião o que leva as pessoas a jogarem lixo em terrenos baldios? 

 
 

 

Quadro 5.  Pergunta: Em sua opinião o lixo depositado naquele terreno pode causar algum efeito na população deste 

bairro? Caso sim, como? Caso não, porquê? 

 
 

 

Notou-se que há uma tendência de opinião entre os entrevistados residentes no bairro, no que diz respeito ao 

aumento da dengue, pois muitos disseram que o aumento da quantidade de lixo no ponto irregular trouxe diferentes 

incômodos, tais como vetores de doenças, queimadas, esconderijos para meliantes e animais peçonhentos, assim 

como a falta de manutenção dessas áreas traria um aspecto de descuido do local. Para suprir essa falta de 

manutenção, muitos moradores utilizam o fogo que é um elemento barato e prático para a limpeza de áreas. O sexto 

tema abordado nesta pesquisa foi “Opinião sobre quem seria o responsável por eliminar este ponto irregular de 

resíduos”, com a finalidade de identificar quem deveria ser o responsável para eliminar esse ponto irregular de 

resíduo que traz diversas consequências negativas.  Nele, foram identificadas quatro (04) ideias centrais (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Pergunta: Quem seria responsável por eliminar este ponto irregular de lixo?  
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A sensibilização e conscientização da população, no sentido de manter a cidade limpa e de diminuir a geração dos 

detritos, sugerem à eficiência do sistema tem relação direta com o grau de adesão da população a ele, como estudado 

por D’Almeida e Vilhena (2000). Os autores destacam que o contrário propicia atitudes de descarte para fora do 

sistema (ruas, praças, terrenos vazios, caçambas de entulho, mananciais etc.). 

 

O sétimo tema abordado nesta pesquisa foi “Opinião da pessoa se ela estaria disposta a colaborar para acabar com 

lançamento de lixo naquele local”, com a finalidade de identificar se os entrevistados estariam dispostos a minimizar 

esse ponto irregular de descarte de resíduo de alguma forma possível.  Nele, foi identificada uma (01) ideia central 

(Quadro 7). 

 

Quadro 7. Pergunta: O Sr. (a) estaria disposto a colaborar para acabar com o lançamento de lixo naquele local?  

 
 

 

Todos os entrevistados tem interesse de colaborar para acabar com o lançamento de lixo naquele local, independente 

da forma de contribuição todos estão dispostos à ajudar de alguma forma. 

 

A oitava e última pergunta se o entrevistado teria mais alguma observação à acrescentar todos responderam que não 

tinham mais nada a complementar em suas respostas. 

  

 

Conclusões 

 

Saúde e ambiente são conceitos interdependentes e inseparáveis, um espaço sadio, limpo e habitável depende da 

cooperação entre os diferentes atores. Esta cooperação reduz o esforço individual e do grupo na solução de 

problemas, entretanto envolve a divisão de tarefas e o ajuste de interesses conflitantes o que muitas vezes não ocorre 

na prática. 

 

Apesar de Vitória contar com um sistema de coleta pública de resíduos sólidos que atenda a quase totalidade da 

população urbana, ainda é comum o descarte inadequado de resíduos em vários pontos da cidade constituindo-se 

verdadeiros lixões a céu aberto, o que pode trazer diversos tipos de problemas à população que mora próximo a essas 

áreas.   

 

A partir do presente estudo foi possível conhecer a percepção dos moradores e de outros atores sociais de uma 

comunidade tradicional do município de Vitória, sobre a existência de um determinado ponto irregular de descarte de 

resíduos sólidos no entorno no bairro, podendo-se destacar como principais fatores de desmotivação a 

desinformação, a falta de programas ambientais junto à comunidade e locais apropriados para a população lançar 

seus resíduos de construção, demolição e diversos entulhos, falta de educação e consciência do que é preciso para se 

viver em comunidade. 

 

A dinâmica de funcionamento e os atores sociais que contribuem para a manutenção do ponto de descarte irregular 

de RSU avaliado são semelhantes a registros de outras cidades brasileiras como São Paulo, existindo o diferencial de 
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se tratar de um ponto turístico importante e da proximidade de uma instituição de ensino superior. Tal situação 

permite concluir que existe baixa mobilização social local para a solução da questão que é tratada como um 

problema operacional de limpeza urbana e ausência de ações socioambiental por parte da Prefeitura. 

 

Mesmo desenvolvendo uma atividade que é considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - Unesco, as paneleiras, por falta de conhecimento e 

informação, contribuem para aumentar a quantidade de resíduos acumulados no ponto viciado, objeto dessa pesquisa. 

 

Foram relatadas falhas no sistema de gerenciamento da coleta de resíduos, nas falas dos entrevistados, e também 

citado que a população tem contribuído para o descarte inadequado de resíduos sólidos na região, mesmo em locais 

em que existem áreas apropriadas e autorizadas para sua disposição. A mudança do comportamento popular é, 

portanto, um passo fundamental para solução deste problema. A educação, poderoso instrumento no apoio ao 

desenvolvimento sustentável precisa ser mais bem trabalhada no município. 

 

A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos exige articulação e integração entre os sistemas político, 

empresarial e da sociedade civil organizada para a superação dos fatores restritivos ao equacionamento da questão 

dos resíduos sólidos urbanos em municípios. 

 

Diante do exposto recomenda-se que estudos semelhantes sejam realizados em outros pontos da cidade de modo a 

poder comparar resultados, fornecendo assim subsídios para o planejamento e implementação de ações para enfrentar 

este grave problema sanitário e ambiental no município de Vitória e outros. 
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Abstract 
The increasing world population is exponential, has surpassed 7 billion people, and its largest contingent is 

concentrated in urban areas, resulting in extending the use of ecosystem services, which occur both depletion of use 

in production and consumption, as the damage arising from the return of the sheer volume and diversity of waste to 

nature after its use by humans. The process of production and consumption adopted in the current economic 

development model disregards the limited capacity of the natural resources offered by the Planet Earth. The more 

technology advances, more natural resources (raw materials) are needed for the production and supply of variety of 

consumer society, highly consumerist and wasteful goods. This consumerist culture demonstrates a lack of 

commitment and belonging planetarium, where the use of ephemeral goods is the prevalent population that routinely 

discards enormous volumes and varieties of solid waste without worrying about the final destination of the waste 

generated or the commitment of own reserves of natural resources. The methodological experience in Environmental 

Education with educational kits developed using post-use materials aims to facilitate the construction of scientific 

and technical knowledge of environmental awareness training. Has been working with numerous social groups, but 

especially with students from secondary and higher education, thus contributing in the civic education of future 

professionals. 
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Resumo 
O aumento da população mundial é exponencial, já ultrapassou os 7 bilhões de pessoas, e o seu maior contingente 

está concentrado em áreas urbanas, resultando em ampliação na utilização dos serviços ecossistêmicos, cuja depleção 

ocorrem tanto pela utilização para a produção e consumo, como pelos danos decorrentes do retorno do enorme 

volume e diversidade de resíduos à natureza, após sua utilização pelo ser humano. O processo de produção e 

consumo adotado no modelo de desenvolvimento econômico vigente desconsidera a capacidade limitada dos 

recursos naturais ofertados pelo Planeta Terra. Quanto mais avanços tecnológicos, mais recursos naturais (matéria 

prima) são necessários para a produção e oferta da diversidade de bens de consumo à sociedade, altamente 

consumista e de desperdício. Essa cultura consumista demonstra a falta de compromisso e de pertencimento 

planetário, onde o uso de bens efêmeros é prevalente pela população que cotidianamente descarta enormes volumes e 

variedades de resíduos sólidos sem preocupar-se com o destino final do lixo gerado ou com o próprio 

comprometimento das reservas dos recursos naturais. A experiência metodológica em Educação Ambiental 

desenvolvida com Kits pedagógicos utilizando materiais pós-uso tem como objetivo facilitar a construção do 

conhecimento técnico científico e a formação da consciência ambiental. Vem sendo trabalhado com inúmeros grupos 

sociais, mas especialmente com estudantes do ensino médio e superior, contribuindo assim, na formação cidadã dos 

futuros profissionais. 
 

Palavras-chave: Consciência ambiental, Consumismo, Desperdício, Kits pedagógicos, Resíduos sólidos. 

 

 

Introdução 
 

Em pleno século XXI, os países de um modo geral, enfrentam sérias dificuldades para gerenciarem corretamente os 

resíduos sólidos gerados pelas populações, diante da complexidade na composição dos materiais descartados, além 

do enorme volume, representam um sério risco à saúde pública e à degradação ambiental. As mudanças dos padrões 

de consumo e de descarte dos produtos, posto que sua minimização constitui fator fundamental para o 

desenvolvimento sustentável, aspectos que envolvem compromisso dos empresários em ofertar produtos com maior 

durabilidade e com menos embalagens, portanto, demandando investimentos em conhecimentos e novas tecnologias. 

 

As cidades, principalmente os grandes centros urbanos, constituem o cenário privilegiado do espetáculo da miséria e 

do crescimento de montanhas de resíduos sólidos (lixo). Esse resíduo é depositado, muitas vezes irregularmente, em 

áreas de mananciais, cabeceiras de rios e outras áreas consideradas impróprias, resultando na contaminação dos 

reservatórios, do lençol freático, bem como, na propagação de bactérias e na proliferação de vetores de doenças. 

 

Com o crescimento populacional, a industrialização e o avanço tecnológico acentuaram a geração de materiais 

descartáveis, com isso, houve uma sobrecarga nos aterros sanitários e lixões. Mas, é possível reutilizar, reaproveitar e 

agregar valor aos resíduos sólidos, por que não pensar em práticas e maneiras de minimizar os impactos ambientais 

causados pelos resíduos sólidos, comumente chamado de “lixo”. 

 

Lixo é uma palavra derivada do latim “lix”, que significa “cinza”. É definido como sujeira, imundície, coisas inúteis, 

velhas ou sem valor. Também conhecido como resíduos sólidos, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição (ABNT, 2004). 

 

Atualmente o conceito de lixo ou resíduos sólidos tem sido mais amplo, no sentido de que grande parte do material 

descartado pelas pessoas pode ser aproveitado, ter utilidade e valor comercial por outro indivíduo. 

 

Segundo a Lei Nº 12 303 de 02/08/2010-, no Art. 3º inciso XVI, conceitua: 

 

“Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 
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d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível.” 
 

É importante trabalhar esses conceitos para facilitar a compreensão das normas e legislações e da relação complexa 

dos problemas socioambientais decorrentes da geração de resíduos sólidos por todos os indivíduos. O aumento da 

degradação e dos níveis de poluição ambiental é evidenciado cotidianamente em todos os recantos do Planeta. 

 

Para reverter tal situação é necessário um novo agir de todos os segmentos da sociedade, estabelecendo novos 

modelos de gestão dos recursos naturais. É necessário disseminar informações e facilitar à população a construção do 

conhecimento para viabilizar mudanças de paradigma, onde também as lideranças políticas e econômicas passem a 

adotar outras estratégias de gerenciamento e de administrações, visando à sustentabilidade local e global. 

 

Essas questões precisam ser trabalhadas em todos os níveis e formas de ensino, portanto as instituições de ensino 

superior precisam contribuir na construção teórica e metodológica do conhecimento científico, por meio do diálogo 

de saberes, facilitar a disseminação e divulgação de dados a todos os segmentos da sociedade, e em especial inserir 

em seus currículos de todas as áreas de conhecimento a dimensão ambiental de forma inter e multidisciplinar numa 

visão crítica e holística. Neste contexto, a Educação Ambiental (EA), como prática educativa, orientada para 

resolução dos problemas socioambientais concretos deve criar sinergia entre grupos e pessoas, capaz de levar a uma 

participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. 

 

Guimarães (2000) define Educação Ambiental como um significado de que esta aponta para as transformações da 

sociedade em direção a novos paradigmas de justiça social e qualidade ambiental. 

 

Possibilitar ao cidadão pensar de forma consciente e responsável pelo ambiente de forma total, preocupado com os 

problemas associados a esse ambiente e que tenha o conhecimento, as atitudes, motivações, envolvimento e 

habilidades para trabalhar individual e coletivamente em busca de soluções para resolver os problemas atuais e 

prevenir os futuros. Informar e orientar são condições básicas para que haja sustentabilidade. 

 

Ressalta-se, que a integração de conhecimentos, valores e capacidades de consentir a geração de atitudes 

comunitárias coerentes com os pressupostos da educação ambiental, é tarefa dos educadores ambientais e atores 

sociais em desenvolver e difundindo A Educação Ambiental deve buscar valores que conduzam a uma convivência 

harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando as pessoas a analisar 

criticamente o princípio antropocêntrico, que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias 

espécies. É preciso considerar que: a natureza não é fonte inesgotável de recursos, suas reservas são finitas e devem 

ser utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e considerando a reciclagem como processo vital e também 

para manutenção da biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência; seu conhecimento e sugerir técnicas e 

instrumentos que inspirem o engajamento da comunidade, em prol da manutenção de sistemas ambientais 

sustentáveis e que gerenciem eco-eficientemente seus resíduos. 
 

Segundo a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, a Educação Ambiental, é um elemento essencial e permanente da 

educação Nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo formal e não-

formal. Por seu caráter humanista, holístico, interdisciplinar e participativo a Educação Ambiental pode contribuir 

muito para renovar o a concepção de tratamento e destinação final do resíduo sólido ou lixo, propiciando uma 

permanente avaliação crítica, a adequação dos lixões à realidade local e o envolvimento da população local em ações 

concretas de transformação desta realidade.  

 

Neste sentido, Carvalho (2004) evidencia: 

 

“A EA fomenta sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para uma 

leitura do mundo do ponto de vista ambiental. Dessa forma, estabelece-se como 

mediação para múltiplas compreensões da experiência do indivíduo e dos 

coletivos sociais em suas relações com o ambiente. Esse processo de 
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aprendizagem, por via dessa perspectiva de leitura, dá-se particularmente pela 

ação do educador como intérprete dos nexos entre sociedade e ambiente e da 

EA como mediadora na construção social de novas sensibilidades e posturas 

éticas diante do mundo.” 
 

A Educação Ambiental trabalhada na perspectiva crítica, emancipatória para transformar a sociedade, pode facilitar a 

participação de todos os segmentos sociais para a busca de alternativas de resoluções dos problemas socioambientais 

locais, no sentido de melhorar as condições do espaço de vida na vila, no bairro, na cidade, mas, sem perder de vista 

as grandes questões ambientais globais. 

 

 

Kits pedagógicos - uma experiência educativa 

 

Neste contexto, a proposta educativa dos Kits pedagógicos com materiais pós-uso com potencial para a reciclagem, 

facilitam a construção do conhecimento científico sobre a problemática que envolve a cultura do consumismo e do 

desperdício. Propiciam apoio ao ensino-aprendizagem de forma concreta, levando a compreensão do ciclo de vida 

das embalagens; do processo tecnológico adotado na fabricação; da matéria prima – recursos naturais utilizados e o 

potencial de reservas existentes; desperta a curiosidade incitando à pesquisa. Permite também, a compreensão sobre 

os problemas decorrentes do grande volume de lixo gerado e consequentes impactos e poluições ambientais que 

acabam agravando a saúde pública e comprometendo as condições de qualidade de vida em geral. 

 

Essa experiência pedagógica vem sendo desenvolvida desde 2000, com professores e alunos do ensino fundamental e 

médio, em empresas com técnicos e trabalhadores em geral, e recentemente nos cursos de graduação. 

 

O processo de estruturação dos Kits possibilita aliar teoria à prática, levando os alunos a interação através de estudos 

e pesquisas, visitas técnicas, observação da realidade social detectando os hábitos e comportamentos da população 

em relação aos resíduos sólidos (lixo) gerados, ao sistema municipal de gestão e limpeza pública, ao modelo de 

ações e associativismo dos catadores e sucateiros. Permite observar o sistema de gerenciamento dos resíduos 

específicos, do setor industrial, de comércio e de serviços, do uso de tecnologias limpas e da ecoeficiência das 

empresas. Também facilitam a compreensão sobre a classificação e caracterização dos resíduos quanto à 

periculosidade segundo normas da ABNT, da ANVISA, do MMA-CONAMA, do Ministério da Saúde; das 

legislações estaduais e municipais, entre outras. 

 

Possibilita analisar os entraves políticos que dificultam a elaboração e implementação de planos municipais 

integrados para o gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme expressa no Brasil a Lei Nº 12.305/2010 que 

colocou como objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos a não geração, redução e estímulo à adoção de 

padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Na regulamentação desta lei, o Decreto 7.404/2010 

atribuiu ao Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos a tarefa de propor medidas que 

permitam a implementação de instrumentos econômicos e de comunicação como incentivos fiscais, financeiros e 

creditícios; pesquisa científica e tecnológica; e educação ambiental, esta como atribuição do Setor Público (Brasil, 

2010a e 2010b).  
 

Aspectos e desafios da construção sustentável 

 

Na construção sustentável, o consumo de recursos naturais é minimizado com a utilização de novas tecnologias e 

produtos ecoeficientes. O aparecimento de novas tecnologias para economizar energia envolve superisolamento 

térmico, aquecimento/resfriamento passivo, iluminação natural/iluminação artificial com fonte de energias 

renováveis, entre outras. A economia de água está associada à utilização de produtos economizadores de água, 

sistemas de aproveitamento de água de chuva e reuso de águas cinzas. 

 

O uso indireto do solo para a produção de materiais da construção civil é de natureza extensiva, a escavação em larga 

escala para obtenção de minerais para a indústria da construção, realizada em áreas densamente povoadas, pode 

ocasionar perdas inaceitáveis de áreas naturais. O desafio da construção sustentável é maximizar a utilização de 
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materiais renováveis e o uso eficiente do solo (CIB – Agenda 21 para a construção sustentável, 2000). Minimizar o 

consumo dos recursos naturais, considerando os fatores socioambientais, é um dos principais desafios da indústria da 

construção civil. Na Figura 1 estão aspectos e desafios da construção sustentável, segundo CIB (2000). 

 

 
 

Figura 1. Aspectos e desafios da construção sustentável (adaptado de CIB – Agenda 21 para a construção 

sustentável, 2000). 

 

A escolha de materiais e produtos utilizados na construção devem ter como referência sua influência no meio 

ambiente, na vida útil de cada um e no que acarretam à saúde. 

 

 

Metodologia 

 

Experiência pedagógica no Curso de Engenharia Civil 

 

A experiência desenvolvida no Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) tem como objetivo, facilitar a construção do conhecimento técnico científico e a formação da consciência 

ambiental entre os futuros profissionais. Essas atividades compreenderam a construção de kits pedagógicos como 

instrumento didático de apoio à educação ambiental, tendo como eixo temático a geração de resíduos sólidos.Os 

primeiros kits pedagógicos organizados foram sobre o ciclo de vida dos metais, do vidro, do papel e dos tipos de 

plásticos (Hinsching et al., 2006). Como exemplo, na Figura 2, está apresentado o kit com as etapas do processo de 

aproveitamento de resíduos na construção civil. 

 

 
 

Figura 2. Ilustração do kit pedagógico organizado pelos acadêmicos do Curso de Engenharia Civil da UEPG, 

utilizando serragem em briquetes. 
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Para estruturação dos painéis (após a fase de pesquisa teórica de cada tema), utiliza-se chapa de madeira prensada, 

perfurada de 0,5 cm de espessura, medindo 60 x 50 cm. São pintados com um fundo branco fosco. Para afixar as 

amostras de matéria prima, embalagem e/ou utensílios pós-uso utiliza-se fita crepe dupla face ou simples, fio de 

nylon (pesca). As gravuras e dados técnicos são afixados com papel contato incolor. 

 

Os procedimentos foram planejados para possibilitar a construção do conhecimento e aprimoramento da visão 

holística da problemática ambiental dos acadêmicos, futuros profissionais de engenharia civil. 

 

Os trabalhos foram elaborados por equipes de até três acadêmicos, incluindo as seguintes etapas: 

 

 Escolha do tema: as equipes pesquisaram algum processo de transformação que contemple a reutilização ou 

o reprocessamento de algum resíduo ou embalagem, cuja aplicação final possa resultar em insumo da 

indústria da construção civil; 

 

 Pesquisa bibliográfica, internet e visitas técnicas: realização de consultas aos meios de informação 

disponíveis, quanto às operações e procedimentos para obtenção dos resultados pretendidos. São incluídas 

também visitas técnicas na usina de reciclagem de resíduos da construção civil, aterro sanitário e empresas 

recicladoras. Esta fase é concluída com a elaboração de relatório de fundamentação do trabalho, baseado na 

pesquisa realizada; 

 

 Proposta com maior fidelidade e clareza os procedimentos relacionados com o tema escolhido, dentro do 

espaço disponível no painel; 

 

 Montagem do painel: para finalizar o trabalho, as equipes devem obter amostras ou fotos ilustrativas dos 

materiais e processos, utilizados como elementos de comunicação visual do kit produzido, de disposição 

nos painéis das fases do processo estudado. As equipes devem estudar a melhor disposição para a 

apresentação das fases do processo.  

 

Experiência com alunos do ensino médio 

 

Esta metodologia foi desenvolvida com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Prof. João Ricardo Von Borell 

Du Vernay (Colégio Borell), com o intuito de despertar nos participantes de que os padrões atuais de produção e 

consumo não são sustentáveis. Refletir sobre a escassez dos recursos naturais, apresentando algumas alternativas de 

reciclagem de materiais pós uso na construção civil, articulando-os com a realidade local e regional, inserindo-os no 

contexto ambiental, contribuindo para sua formação cidadã e colocando-os no cenário como potenciais 

modificadores da atual realidade sócioambiental. Esse projeto integrou a proposta do Programa Novos Talentos 

aprovada no Edital nº 033/2010 da CAPES, desenvolvido por professores e acadêmicos do Curso de Engenharia 

Civil e do Núcleo de Estudos em Meio Ambiente da UEPG. 

 

Essa atividade que teve como título “Resíduos Sólidos – Formas de Utilização de Materiais Pós Uso na Construção 

Civil” foi desenvolvida no contra turno do horário das aulas, no decorrer do mês de maio de 2011, por meio de 

oficinas, exposições dialogadas e visitas técnicas. Tais atividades foram desenvolvidas inicialmente com um grupo 

de 25 alunos que cursam o Ensino Médio, os quais foram selecionados pelo próprio colégio. 

 

As seguintes etapas foram desenvolvidas com os alunos: 

 

 Diálogo de saberes sobre as questões socioambientais, modelo de produção e consumo, cultura do 

desperdício visando a formação da consciência ambiental dos alunos por meio de informações sobre a 

utilização de recursos naturais nos processos industriais de diferentes materiais, coleta seletiva e reciclagem, 

formas de disposição final de resíduos sólidos; 
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 Caracterização e classificação dos resíduos sólidos, segundo a legislação vigente, e ciclo de vida dos 

materiais; 

 

 Discussão sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos refletindo sobre termos técnicos, mudanças e 

exigências propostas na lei; 

 

 Desenvolvimento de experimentos técnicos-educativos: oficina de construção de kits pedagógicos utilizando 

materiais pós uso que podem ser aproveitados na construção civil; 

 

 Visitas técnicas no Aterro Sanitário de Ponta Grossa, na Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção 

Civil de Ponta Grossa, empresas de triagem de resíduos sólidos recicláveis, Dithay Ambiental e Associação 

de Revendedores de Insumos Agropecuários Campos Gerais (Assocampos), conforme Figura 3; 

 

 Seminário de socialização do conhecimento e avaliação final com a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pelas equipes (Figura 4), desde o ciclo de vida do material pós uso estudado até sua 

utilização na construção civil. 

 

 
Figura 3. Visita técnica ao aterro de Ponta Grossa                         Figura 4. Seminário de apresentação dos kits. 

 

 

Resultados e discussão  
 

A construção de kits didático-pedagógicos inseridos no contexto da disciplina de Saneamento do curso de graduação 

em Engenharia Civil da UEPG tem propiciado a oportunidade de tratar o tema sustentabilidade ambiental de forma 

sistemática no contexto das atividades da indústria da construção civil. 

 

A Resolução CONAMA nº 307/2002, constituiu fator indutor do crescimento e do despertar para os problemas de 

gestão de resíduos de construção e demolição, servindo como instrumento básico da elaboração das normas NBR 

15112/3/4/5/6 que trata da problemática de gestão desses resíduos. 

 

Observou-se a implementação das propostas de temas ao longo dos quatro anos desde sua implantação, 

possibilitando o aprimoramento dos procedimentos de construção dos kits. A cada ano letivo tem-se notado o 

crescimento do interesse por parte dos acadêmicos, e também de professores de outras disciplinas do curso, com a 

divulgação, busca e consultas a respeito dos processos de gestão de resíduos da construção civil, inclusive em nível 

de laboratório. 
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No ensino médio, o resultado final com a produção dos kits pedagógicos e a socialização do conhecimento 

integrando a Universidade com o Ensino Médio de Escola Pública, fez com que os professores e acadêmicos do 

Curso de Engenharia Civil da UEPG envolvidos nessa atividade refletissem sobre o importante papel de agentes 

multiplicadores no processo ensino-aprendizagem sobre as formas de utilização de materiais pós uso na construção 

civil e na gestão de resíduos sólidos e as possibilidades de empreendedorismo que a área oferece com perspectiva de 

geração de emprego e renda. 

 

Esse material pedagógico tem sido procurado para demonstração em vários eventos como feiras de meio ambiente e 

culturais, seminários sobre resíduos sólidos, eventos de educação ambiental. 

 

 

Conclusões 

 

A experiência vivenciada pela equipe de docentes e pelos estudantes de ensino médio e de graduação tem 

contribuído na formação cidadão/profissional com maior responsabilidade ambiental, no aprofundamento do 

conhecimento técnico científico em relação às questões ambientais e às complexas relações que envolvem a gestão 

dos resíduos sólidos urbanos, visualizando as possibilidades de alternativas de reciclagem e uso de materiais no 

contexto da Engenharia Civil. 

 

As reflexões teóricas, com as práticas pedagógicas nas oficinas desenvolvendo pesquisas, montagem dos kits, 

observações nas visitas técnicas, e socialização do conhecimento possibilitou por meio do diálogo de saberes, 

desenvolver nos alunos a criatividade, senso crítico, visão de empreendedorismo e a necessidade de novas 

tecnologias para o aproveitamento de resíduos sólidos gerados em diferentes fontes, que poderão ser utilizados na 

construção civil, minimizando os impactos ambientais para a construção civil mais sustentável. 

 

Em ambos os grupos trabalhados observou-se que o uso desse instrumento pedagógico se apresenta como importante 

ferramenta motivadora auxiliando a formação de uma consciência ambiental, contribuindo para consolidar os 

conhecimentos para formação de agentes multiplicadores inseridos no processo produtivo, tendo como eixo temático 

a gestão de resíduos sólidos. 
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Abstract 
One of the challenges of government is to provide to municipalities basic sanitation service and achieve its 

universalization. If on one hand this scenario constitutes a challenge to the rulers, on the other hand, participatory 

planning involving the community constitutes an opportunity for a paradigm shift. The municipality of Viçosa, 

Minas Gerais, Brazil, was awarded by the Ministry of Cities with funds from the Growth Acceleration Program 

(PAC II) for Extension of sewerage system (SS), Screening, Pumping and Sewage Treatment Plant (STP). It depends 

on the municipality to run the Draft Social Work Technician (DSWT), whose goal is to give visibility to the benefits 

arising since the work is of significant positive impact. The implementation of DSWT which is an Environmental 

Education Program (EEP) is the responsibility of the Autonomous Service of Water and Wastewater (ASWW), in the 

municipal council of Viçosa. Thus, build the project is not sufficient, it is also necessary that the beneficiary 

population knows and understands how the system works in order to use properly and take shared responsibility in 

order to not compromise its operation. Among the activities are: lectures taught in schools and neighborhood 

associations; Reports published in newspapers of local circulation; Interviews with radio stations of Viçosa; 

Production of educational booklet on the subject sanitation and environment; Production of folders; Realization of 

fair trade. To meet the demands of communication and community mobilization before, during and after construction 

of the STP communication programs ASWW were amplified from the experience gained by the Technical Team and 

Communication participating Mobilization. The DSWT has invested and will invest human and financial resources 

to the completion of the above works, being submitted and approved by the Ministry of Cities and supervised by the 

Federal Government through the bank Caixa Economica Federal proposal and the expected results are to achieve a 

better involvement of the population with sanitation issues. 
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Resumo 

Um dos desafios das administrações públicas é dotar os municípios de saneamento básico e alcançar a sua 

universalização. Se por um lado este cenário se constitui num desafio para governantes, por outro o planejamento 

participativo que envolva a comunidade constitui-se numa oportunidade para mudança de paradigma. O município 

de Viçosa, Minas Gerais, foi contemplado pelo Ministério das Cidades com recursos financeiros do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC II), para Ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES), Interceptor, 

Elevatória e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Cabe ao município executar o Projeto de Trabalho Técnico 

Social (PTTS), cujo objetivo é dar visibilidade aos benefícios advindos, visto que a obra é de significativo impacto 

positivo. A execução do PTTS que é um Programa de Educação Ambiental (PEA) é de responsabilidade do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia municipal de Viçosa. Assim não basta construir a obra, faz-se 

necessário que a população beneficiada conheça e compreenda como funciona o sistema, de forma a fazer uso 

adequadamente e assumir responsabilidade compartilhada para não comprometer a sua operação.. Entre as atividades 

desenvolvidas destacam-se: palestras ministradas em escolas e associações de bairros; Informes divulgados nos 

jornais de circulação local; Entrevistas concedidas as emissoras de rádio de Viçosa; Produção de cartilha educativa 

sobre o tema saneamento e meio ambiente; Produção de folders; Realização de feira de trocas. Para atender as 

demandas de comunicação e mobilização da comunidade antes, durante e após a construção da ETE os programas de 

comunicação do SAAE foram ampliados a partir da experiência adquirida pela Equipe Técnica e de Comunicação 

que participam da Mobilização. O PTTS vem investindo e investirá recursos humanos e financeiros até a conclusão 

das obras supracitadas, sendo a proposta submetida e aprovada pelo Ministério das Cidades e fiscalizada pelo 

Governo Federal através da Caixa Econômica Federal e, cujos resultados esperados são o de alcançar um melhor 

comprometimento da população com as questões do saneamento. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Participação popular, Saneamento.  
 

 

Introdução 
 

O PTTS do saneamento do município de Viçosa, fruto do acordo de cooperação financeira entre o Ministério das 

Cidades (PAC II) apresenta como objetivo principal ampliar o sistema de coleta e tratamento de esgotos domésticos 

na cidade de Viçosa. Este trabalho sob a responsabilidade do SAAE envolve a participação nos Conselhos 

Ambientais e Capacitação de Voluntários para atuarem como Agentes Ambientais, além de estabelecer parcerias 

com diversos órgãos e instituições. Dentre estas a Associação Comercial de Viçosa, Câmara dos Lojistas (CDL), a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), o Grupo de Escoteiros, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), Polícia 

Ambiental, Polícia Militar, Programa CooperAção Social (Economia Doméstica/Universidade Federal de Viçosa - 

UFV), o Projeto InterAção/ UFV, a Empresa Técnica de Extensão Rural (EMATER)/MG, o Rotary e os Clubes de 

Lazer, Vigilância Epidemiológica do Municipal de Viçosa e organizações não governamentais (ONG´s) 
 

Justifica-se a realização do presente trabalho, pois a coleta de esgotos sanitários é uma atividade fundamental para a 

garantia da qualidade de vida da população e um dos maiores fatores de degradação da qualidade da água é a 

poluição resultante do lançamento dos esgotos sanitários nos cursos d’água, o que justifica a necessidade do 

tratamento dos mesmos. 
 

Com a devida coleta dos esgotos sanitários e seu tratamento adequado e seguro, diversos benefícios serão alcançados 

pela população de Viçosa, tais como redução das doenças relacionadas com a água contaminada e redução da carga 

poluidora dos esgotos sanitários antes de seu lançamento nos cursos d’água, com a consequente melhoria na 

qualidade de vida da população. Espera-se que até o final do ano de 2014 os interceptores que margeiam o Ribeirão 

São Bartolomeu, curso d’água que corta a cidade de Viçosa sejam concluídos e que 80% dos esgotos gerados na 

cidade de Viçosa sejam tratados na ETE, obra em fase de construção e com previsão de operação no ano 2016. 
 

No caso da ampliação de um Sistema de Esgotamento Sanitário, e especialmente com a construção de uma ETE 

certamente que ocorrerá impacto social muito grande no município, pois será a transformação da realidade de uma 

comunidade a partir de uma ação planejada, monitorada e avaliada. 
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Certamente a construção da ETE trará melhorias, entre elas destacam-se: conservação dos recursos naturais; 

diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento; eliminação de focos de poluição e contaminação; 

eliminação dos problemas estéticos desagradáveis; melhoria das condições sanitárias locais; redução das doenças 

ocasionadas pela água contaminada por dejetos e redução dos recursos aplicados no tratamento de doenças. 
 

Além da população urbana de mais de 72.200 habitantes (IBGE, 2010), a cidade de Viçosa tem uma população 

flutuante estimada em 22.000 pessoas que também demandam diversos serviços, principalmente saúde, educação e 

saneamento básico, totalizando uma população beneficiada de aproximadamente 94.200 habitantes. 
 

Devido ao rápido crescimento da população urbana de Viçosa, cuja taxa de crescimento é superior à média estadual, 

a preocupação com os impactos ambientais, decorrentes das atividades humanas, tem despertado um forte apelo da 

sociedade para que encontre soluções que contemplem os interesses sociais e ambientais locais. 
 

Com a cooperação entre os entes federados o Governo Federal, a FUNASA e o município de Viçosa, através do 

SAAE, o saneamento do município, particularmente o esgotamento sanitário tomou um grande impulso, estando os 

recursos financeiros assegurados no Orçamento Geral da União – (OGU) para a construção da ETE que já está em 

andamento. 
 

Com o objetivo de envolver toda a comunidade viçosense com ênfase na gestão ambiental participativa e sustentável 

no saneamento, foi necessária a implantação de uma equipe de trabalho, para executar uma intervenção 

socioambiental, pois os recursos do PAC II não se restringem somente a uma intervenção física. O desenvolvimento 

do projeto conta com uma equipe que busca o envolvimento da comunidade no trabalho de educação ambiental e 

sanitária por meio de discussão e reflexão sobre as questões ambientais locais. 
 

O objetivo geral é envolver a comunidade viçosense, através de uma ampla campanha de divulgação, salientando a 

importância da construção de uma ETE, para passar, após a aplicação dos investimentos - de 1% a 80% em 

quantidade de esgotos tratados na cidade e apresentar os benefícios que ela proporcionará na área ambiental, sanitária 

e de saúde pública. 
 

Como objetivos específicos as metas estabelecidas no PTTS tem promovido, na rede escolar do ensino fundamental e 

médio do município, em parceria com as ONG’s de Viçosa que trabalham com Educação Ambiental, palestras 

lúdicas e informativas sobre o Meio Ambiente, com distribuição, leitura e interpretação da cartilha chamada “Dona 

Limpinha” e a “Patrulha da Limpeza”. 
 

 

Metodologia 
 

O município de Viçosa foi contemplado com recursos financeiros do PAC II na modalidade: Esgotamento Sanitário. 

O contrato assinado entre o município de Viçosa e o Ministério das Cidades em 2011 prevê investimentos do 

Governo Federal nas seguintes obras: ampliação do sistema de esgotamento sanitário (SES); interceptor; elevatória e 

ETE. 
 

O contrato estabelece que o município execute o PTTS, cujo objetivo é dar visibilidade e informações a respeito das 

obras e dos benefícios advindos da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, visto que será uma obra de 

significativo impacto positivo para a cidade, após a aplicação dos investimentos. 
 

Neste contexto, o PTTS vem investindo e investirá recursos humanos e financeiros até a conclusão das obras 

supracitadas, sendo a proposta submetida e aprovada pelo Ministério das Cidades e fiscalizada pelo Governo Federal 

através da CEF e, cujos resultados esperados são o de alcançar um melhor comprometimento da população com as 

questões do saneamento, especificamente com os esgotos. O município vem realizando uma ampla campanha de 

divulgação informando a população viçosense dos benefícios que a ampliação do sistema de esgotamento sanitário 

proporcionará na área ambiental, sanitária e de saúde pública. Para tanto foram e serão utilizados banners, folhetos, 

outdoors, folder técnico, divulgação em rádios e TV, publicações em jornais locais e sites. 

Para dar visibilidade às obras, de forma rápida e alcançando maior público (especialmente àqueles que não têm 

acesso à internet, jornais) o município utilizará 20 outdoors em pontos estratégicos da cidade (entradas e centro) e em 
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3 momentos da obra (início, meio e fim). Esses outdoors terão tamanhos de 9x3 m, com mensagens específicas da 

obra e do convênio, linguagem muito clara e objetiva. Em cada etapa serão alocados por um período de 15 dias. 
 

Salienta-se que as ações informativas não serão pontuais, isto é, serão realizadas de forma extensiva e ao longo de 

todo o PTTS. O município já vem usando vários meios de comunicação (rádio, TV, sites e jornais locais) para passar 

informações e mensagens à respeito da obra para a população. Ao longo dos 12 meses de 2014 está previsto a 

chamada de 2 mensagens/dia na rádio e 1 mensagem/dia na TV. Estas chamadas na rádio e na TV serão 

contrapartida do município na condição de Proponente, pois a mesma já possui contrato com as empresas.  
 

Está previsto ainda a divulgação de notícias nos jornais locais (1/4 de página) e nos sites da PMV e do SAAE, pelo 

menos 1 notícia/mês, ao longo dos 31 meses de execução do PTTS. 
 

Todas as ações desenvolvidas pela PMV/SAAE para a execução do PTTS estão atreladas a participação comunitária, 

para tanto, o PTTS vem estabelecendo parcerias com instituições públicas e privadas que exercem papel de liderança 

no município e que atuam ou possam vir a atuar na área, para potencialização e otimização dos esforços e recursos 

do trabalho. O PTTS é um conjunto de atividades de cunho social que estão sendo desenvolvidas com a comunidade 

viçosense antes, durante e após a implantação das obras de saneamento básico. Estas atividades têm como objetivo 

divulgar as obras que estão acontecendo; sensibilizar a população sobre a importância de coletar e tratar os esgotos e 

de manter os cursos d’água limpos; promover a participação das escolas e da comunidade nas atividades para 

fortalecer a educação ambiental no município e incentivar a organização e a participação da população nos eventos 

que são oferecidos. 
 

Os eventos desenvolvidos nas escolas contemplam: palestras lúdicas e informativas sobre saneamento e meio 

ambiente; leitura e interpretação da cartilha (Figura 1); concursos de desenho e redação; formação dos “Agentes da 

Natureza”; apresentação de peça teatral direcionada para a Educação Ambiental, tendo como temas principais o uso 

racional da água, a preservação dos mananciais, o sistema de coleta seletiva, o tratamento do esgoto, consciência 

ambiental e procedimentos corretos para descarte dos resíduos.  

 

A periodicidade para a realização dessas atividades é mensal, ocasião em que é exibida nas escolas uma série áudio 

visual com episódios relacionados a propostas criativas para solução de problemas ambientais, seguido da 

distribuição de cartilhas informativas sobre saneamento. 
 

O conteúdo da cartilha contempla informações sobre o saneamento e suas implicações no meio ambiente (Figuras 2, 

3, 4 e 5), cujo tema é trabalhado pela rede escolar do município. A principal função da Educação Ambiental, 

Sanitária e para saúde é a formação de cidadãos conscientes, preparados para a tomada de decisões e atuando na 

realidade socioambiental, tanto em nível local como global. 

 

Após a leitura e interpretação do conteúdo da cartilha “Dona Limpinha” e a “Patrulha da Limpeza”, há um espaço no 

final, reservado para os estudantes elaborarem textos e desenhos que são recolhidos e os melhores trabalhos são 

premiados. 
 

Além dessa atividade, nas escolas são efetuadas palestras por técnicos do SAAE, seguida de dinâmicas nas salas de 

aula, apresentação de peças teatrais organizadas por atores contratados pelo SAAE e fantoches preparados por 

estudantes do Curso de Economia Doméstica da UFV. Os personagens “Capitão SAAE” e “Monstro do Lixo” 

apresentados na peça teatral do SAAE passam de forma lúdica dicas para contribuir e preservar o meio ambiente. 

Através de visitas a ETA do SAAE os estudantes de escolas públicas e privadas, guiadas pelos personagens da 

Patrulha da Limpeza, conhecem mais sobre o processo de tratamento de água e aprendem a forma de auxiliar na 

preservação do meio ambiente.  
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Figura 1. Capa da cartilha “Dona Limpinha” e a “Patrulha da Limpeza” distribuído pelo SAAE 
 

 

Figura 2. Conteúdo da cartilha com informações sobre o sistema de coleta e tratamento de esgoto 
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Figura 3. Informações de como funciona a estação de tratamento de água 

 

 
A 

 
B 

Figura 4. Jogo de corrida divertida, com dicas ecológicas (A), Jogos dos 7 erros e ajude o Super SAAE separar o 

lixo (B) 
 

 
A 

 
B 

Figura 5. Informe sobre o que é saneamento básico (A) e caça palavras sobre as etapas de tratamento de água (B) 

 
 

Outras atividades desenvolvidas pelo PTTS é a promoção de eventos nas praças, a exemplo de Feira de Troca, Blitz 

Ecológica, “Arte na Praça” e Oficinas Educativas realizadas de forma interativa com a comunidade através da dança 

e brincadeiras educativas. Nas Feiras de Troca que ocorrem na cidade de Viçosa a população é informada com 

antecedência sobre o local e horário e estimulada a trocar, dentre outras coisas, o óleo de cozinha usado e garrafas 

PET’s por mudas de plantas fornecidas pelo Instituto Estadual de Floresta (IEF). Tanto o óleo de cozinha como as 

embalagens PET recolhidas pelo SAAE é doados para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

(ACAMARE), sendo o óleo destinado a fabricação de sabão. 
 

Nas apresentações nas escolas, as palestras sobre educação ambiental / sanitária e saúde, são complementadas com 

projeções de vídeos educativos que mostram como se dão as doenças pela falta de higiene, pela falta de saneamento 
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básico, pelo incorreto manuseio dos resíduos sólidos, pela falta de controle de vetores como ratos e mosquito da 

dengue. Além disso há uma abordagem sobre a importância de uma ETE e posterior verificação in loco quando 

estiver em funcionamento. Assim a comunidade de forma geral e, particularmente os estudantes poderão comprovar 

a importância de uma ETE para o município ampliando a compreensão sobre os fatores que promovem o 

melhoramento da conduta sanitária. 
 

A intervenção técnico social é norteada por eixos estruturantes e respectivas macroações, cujas ações têm sido 

desenvolvidas e adaptadas à realidade local, visando o alcance dos objetivos de cada eixo; como por exemplo, 

mobilização e comunicação, participação comunitária e desenvolvimento sócio organizativo e também nas áreas de 

educação ambiental, sanitária e para saúde. 
 

 

Eixos 

Estruturantes 
Macroações Ações 

Mobilização e 

comunicação 

Ações informativas 

Efetuar ampla campanha de divulgação na comunidade a importância da 

construção da ETE para Viçosa, passando após a aplicação dos investimentos 
de 1 para 80% a quantidade de esgotos tratados no município e os benefícios 

que ela proporcionará na área ambiental, sanitária e de saúde pública. Essas 

ações vêm sendo desenvolvidas através do Plano de comunicação que utiliza 
vídeos, chamadas em rádio/TV Viçosa, Publicação em jornais locais. 

Prestar informações à comunidade, no que couber, sobre os programas, projetos 

técnicos, andamento das obras e serviços. 

Elaborar e distribuir cartilha informativa/ educativa com tema inerente à 
intervenção e elaborar material pedagógico e estratégias de comunicação com 

finalidade educativa. 

Articulação para parcerias 
Estabelecer parcerias com instituições públicas e/ou privadas que atuam ou 
possam vir a atuar na área, para potencialização e otimização dos esforços e 

recursos do PTTS. 

Capacitação da equipe 

técnica 

O papel da equipe técnica deverá ser o de agente de mudanças, proporcionando 

uma dinâmica eficaz no trabalho técnico social, ajudando-se mutuamente para 
que o trabalho tenha um efeito positivo no alcance dos objetivos propostos, 

desenvolvendo ações periódicas de avaliação e reavaliação do trabalho 

proposto. 

Avaliação e monitoramento 

(elaboração de diagnósticos, 

desenvolvimento de ações 
de monitoramento das 

atividades, pesquisa e 

relatórios - durante e pós-
obras) 

Pedagoga, Jornalistas, e equipe de Mobilização Social do SAAE. 

Pedagoga - Função: Direcionar a equipe, delegar funções, firmar parcerias para 

que o trabalho atinja os objetivos propostos. 
Jornalistas – Função: Comunicar a toda sociedade viçosense a importância e o 

andamento da obra e do Trabalho Técnico Social implementado no município. 

Equipe de Mobilização – Função: Atuar juntamente com as equipes de trabalho 
na organização, distribuição de materiais e avaliação contínua das atividades. 

Participação 

comunitária e 

desenvolvimento 
sócio organizativo 

Mobilização e organização 

comunitária 

Realizar palestras, reuniões, assembleias, campanhas educativas, seminários 

temáticos para que a comunidade se sinta estimulada a participar das atividades 
propostas de intervenção social. 

Preparar a comunidade através de palestras informativas para o recebimento do 

empreendimento 

Participação 
comunitária e 

desenvolvimento 

sócio organizativo 

Atividades socioculturais 

Promover atividades culturais, esportivas e de lazer, com vistas à promoção da 
cidadania 

Educação 

Educação ambiental 

Desenvolver ações educativas que contribuam para a discussão/ reflexão sobre 

as questões relacionadas ao meio ambiente, como: água, esgotos e resíduos 

sólidos, incluindo a coleta seletiva. 
As ações serão direcionadas para as escolas municipais, estaduais e particulares 

e também para os bairros da cidade, pois todos participaram do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Viçosa. 

Educação sanitária 
Apoiar e desenvolver ações inerentes às questões sanitárias locais, tais como: 
hábitos de higiene e saúde, controle de vetores, disposição e manuseio 

adequado dos resíduos sólidos. 

Educação para a saúde 

Promover e apoiar ações preventivas e de conscientização, cujo foco é a 
questão de saúde, de forma a promover a qualidade de vida advinda com as 

melhorias ambientais e de saúde pública propiciadas com a instalação da ETE. 

Apresentar palestras informativas sobre educação ambiental, sanitária e para 
saúde, através de vídeos educativos elaborados em 3D. 
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Como instrumentos de Sistematização e Registro são feitos relatórios mensais, atas de reunião, registros em diários 

de campo, fotos, lista de presença, filmagens, cartilhas, material audiovisual. 
 

O acompanhamento e avaliação do PTTS tem caráter participativo e contínuo e durante a sua execução tem 

possibilitado os ajustes necessários e/ou redirecionamento das ações, quando cabe; apontando aspectos dificultadores 

e facilitadores, e buscando o aprimoramento e otimização das ações, para o alcance dos objetivos estabelecidos. A 

intervenção social é avaliada mensalmente, tanto pela equipe técnica responsável pela execução do PTTS, quanto 

pela população beneficiária. 
 

 

Considerações Finais 
 

Diferentemente das intervenções que visam apenas ações, que apesar de essenciais não são suficientes, como 

melhorias de condições materiais e sanitárias, as intervenções que tomam como parâmetro a mudança qualitativa, 

sendo projetos de desenvolvimento social, revelam possibilidades que podem potencializar vocações e identidades, 

requalificando as condições sociais e ambientais de toda a área de intervenção. 
 

O documento ora apresentado mostra diretrizes e informações para o registro, execução e avaliação de um PTTS, 

cujo maior valor de todo esse projeto é a participação integrada da comunidade com a equipe técnica que fará a 

intervenção social, pois se mostra como uma afirmação da cidadania, procurando dar transparência à aplicação dos 

recursos públicos. 
 

Assim, considera-se que para se concretizar o objetivo maior, que é a promoção e proteção dos direitos de todos os 

cidadãos viçosenses para melhoria da qualidade de vida, torna-se necessário promover o apoio e orientação à equipe 

técnica que irá intervir e acompanhar todo o processo de implantação da ETE. 
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PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL MEDIANTE 

SEMINARIOS VIRTUALES POR LOS DÍAS INTERAMERICANOS. 

 

 

PROMOTION OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL EDUCATION BY INTERAMERICAN 

DAY’S WEBINARS. 
 

 

Haydée Aguadé
1
* 

 

Abstract 
AIDIS has over 66 years doomed to sanitation promotion and defense of the Environment in the Americas, through 

the dissemination of technologies, solutions management, analysis, technical studies and training. With the aim of 

reaching the greatest impact on the most vulnerable communities, in partnership with PAHO and the Inter CWWA 

establishes Days: DIA A; DIADESOL and DIAIRE, with its novel-Division of Healthy Environments DIAmSa-

responsible for disseminating these dates and promote their Commemorations between Sections AIDIS, either 

through technical meetings, communication campaigns, public statements, community activities and promote health 

education and transversal and inclusive environment.  

The webinars are virtual technical seminars organized by DIAmSa, supported by PAHO (provides Blackboard 

Collaborate platform) and the voluntary cooperation of teachers, researchers and experts from PAHO / WHO and 

Technical Divisions and Chapters AIDIS, who share their work and experiences. Web Calendar AIDIS webinars 

with dates, times and topics confirmed panelists is published. Its purpose is: 1) Disseminate Days Inter values and 

analysis of causes and consequences of environmental degradation; 2) To strengthen links with organizations that 

instituted to improve the quality of life of people; 3) Promote technical cooperation among professional colleagues 

and researchers, academics and decision makers; 4) Promoting reflection in learning communities on environmental 

and health situation in view of the MDGs; 5) Encourage research, development of thesis and university extension in 

the subject. After 4 links in 2012 and 19 in 2013, teachers are recommended to accompany the link in the classroom, 

guide students in the discussion and the creation of networks minded argument with university groups from different 

countries. Tables with panelists present and online, and "mixed" audiences, was a positive and innovative experience 

highly valued by participants. 
 

KeyWords: DIAA, DIADESOL, DIAIRE, University Extension, WEBinars 
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Resumen 

AIDIS lleva más de 66 años abocada a la promoción del Saneamiento y de la defensa del Medio Ambiente en Las 

Américas, mediante la difusión de tecnologías, soluciones de gestión, análisis, estudios técnicos y capacitación. Con 

la pretensión de llegar con mayor impacto a las comunidades más vulnerables, en alianza con la OPS y la CWWA 

instaura los Días Interamericanos: DIA A; DIADESOL y DIAIRE, siendo su novel División de Ambientes 

Saludables –DIAmSa- la encargada de difundir estas fechas y promover sus Conmemoraciones en los Capítulos de 

AIDIS, mediante reuniones técnicas, campañas comunicacionales, declaraciones públicas, actividades comunitarias y 

la Educación Sanitaria-Ambiental transversal e incluyente. Los WEBminarios son seminarios técnicos virtuales 

organizados por DIAmSa, apoyados por la OPS (provee la plataforma del Blackboard Collaborate) y la colaboración 

voluntaria de docentes, investigadores y expertos de la OPS/OMS, de las Divisiones Técnicas y Capítulos de AIDIS, 

que comparten sus trabajos y experiencias. En la Web de AIDIS se publica el Calendario de WEBminarios, con 

fechas, horarios y temas confirmados por los panelistas. Su objetivo es: 1) Difundir los valores los Días 

Interamericanos y el análisis de causas y consecuencias de la degradación ambiental; 2) Estrechar vínculos con las 

organizaciones que los instauraron  para mejorar la calidad de vida de las poblaciones; 3) Propiciar la cooperación 

técnica entre profesionales e investigadores, académicos y tomadores de decisión; 4) Promover en comunidades 

educativas la reflexión sobre la situación ambiental y de salud en vista de los ODM; 5) Fomentar la investigación, el 

desarrollo de tesis y la extensión universitaria en la temática. Luego de 4 enlaces en el 2012 y 19 en el 2013, se 

recomienda a los docentes acompañar el enlace en el aula, guiar a sus alumnos en el debate y la conformación de 

redes afines de discusión con grupos de universitarios de distintos países. Las mesas con panelistas presentes y en 

línea, ante auditorios “mixtos”, resultó una experiencia positiva e innovadora valorada por los participantes. 

 
Palabras clave: DIAA, DIADESOL, DIAIRE, Extensión universitaria, WEBminarios. 

 

 

Introducción 

 

Antecedentes  

Desde su creación, hace más de 60 años, la AIDIS ha realizado en Las Américas una labor de promoción del 

Saneamiento y en defensa del Medio Ambiente, mediante la difusión de tecnologías y de soluciones de gestión, que 

han comprendido análisis y estudios técnicos, así como actividades de capacitación.  

Históricamente, las acciones de los Capítulos y Divisiones de AIDIS, han sido orientadas hacia los profesionales del 

sector, los gobiernos y la sociedad en general, impactando positivamente, directa e indirectamente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta región. 

 

Dichos impactos se han ampliado a la comunidad en general y en particular a quienes viven en los centros urbanos, 

mediante la instauración del Día Interamericano del Agua -DIA A (1er. Sábado de Octubre-1992), al que se ha 

sumado el Día Interamericano de la Calidad del Aire –DIAIRE (2º Viernes de Agosto-2002) y el Día Interamericano 

de la Limpieza y la Ciudadanía –DIADESOL (3er. Sábado de Septiembre-2002) y sus actividades conmemorativas. 

 

AIDIS ha decidido profundizar y ampliar estos enfoques, organizando y poniendo en marcha nuevos tipos de 

acciones que permitan ensanchar las metas y llegar con mayor ímpetu, en forma integral y conjunta a contribuir 

directamente al abastecimiento del agua, al saneamiento, al manejo de los residuos, al mejoramiento de las viviendas 

y a la protección de los ecosistemas de todas las comunidades, y, en particular, de las más desprotegidas. En el año 

2002, durante el XXVIII Congreso de Cancún se crea AIDIS-AmSa, con el propósito básico de promocionar y 

brindar apoyo para el desarrollo integral y conjunto de los servicios sanitarios y de las condiciones ambientales de las 

poblaciones, centrando su accionar en aquellas poblaciones con mayores carencias económicas y sociales.  

 

En el año 2010, en el marco del XXXII Congreso de AIDIS de Punta Cana, Rca. Dominicana, AIDIS-AmSa  se 

transforma en DIAmSa, la “División de Ambientes Saludables” de AIDIS, que hereda la Visión y las Estrategias 

demarcadas desde su origen: a) Desarrollar acciones complementarias a los programas existentes de los Gobiernos y 

a los proyectos de Organismos Internacionales y de otras Organizaciones No Gubernamentales. b) Aprovechar las 

potencialidades de AIDIS (capacidad técnica y voluntariado de sus socios) para desarrollar acciones y estudios, 
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auditorias técnicas, transferencias de tecnologías y capacitación de capacitadores. c) Concentrar esfuerzos en 

aquellas áreas en las cuales no estén actuando los Gobiernos ni las iniciativas de ONGs. d) Utilizar el contexto de la 

conmemoración de los Días Interamericanos para el desarrollo y posterior difusión de proyectos específicos. e) 

Utilizar los contactos y convenios firmados por AIDIS con organismos internacionales para apoyar y promover el 

financiamiento de las acciones a emprender, así como para la identificación y promoción de nuevos programas. 

 

Siguiendo estas directrices, DIAmSa ha promovido en los Capítulos la organización de actividades conmemorativas, 

reuniones técnicas y campañas de difusión, impulsado la Educación Sanitaria y Ambiental en actividades 

comunitarias, elaborando propuestas dirigidas a los segmentos infanto-juvenil por su capacidad multiplicadora.  

 

Justificación 

En mayo de 2012, del desarrollo y posterior debate de la Mesa Redonda de los 20 años del DIA A y los 10 años del 

DIADESOL y el DIAIRE, organizada por DIAmSa en el XXXIII Congreso AIDIS de Salvador, Bahía, Brasil, se 

destaca la necesidad de que las Organizaciones que instauraron dichas Fechas Conmemorativas renueven su 

compromiso de difundirlos. Además se plantea como estrategia la oportunidad de utilizar la WEB y aprovechar las 

nuevas tecnologías de comunicación social para sumar el dinamismo de los estudiantes de grado y post grado al 

análisis y la búsqueda de soluciones de los problemas abordados en dichas fechas.  

 

El primer WEBminario Conjunto se realizó por el DIAIRE 2012 el jueves 9 de agosto del 2012. Fue moderado por 

DIAmSa y funcionarios de la OPS Paraguay, siendo panelistas la Dra. Agnes Soares da Silva (OPS/OMS 

Washington, DC), el Ing. Carl-Axel Soderberg (AIDIS Puerto Rico) y la Inga. Bernardita Díaz (AIDIS Chile); 

 

Los dos (2) enlaces por el DIADESOL, fueron moderados desde la oficina del ETRAS (Equipo de Trabajo Regional 

de Agua y Saneamiento de la OPS) con sede en Lima, Perú y por DIAmSa desde la oficina OPS en Asunción, 

Paraguay. Presentaron los resúmenes de sus ponencias para acceder al Doctorado con énfasis Residuos Sólidos, la 

Ing. Pilar Tello (Perú / México) Vicepresidenta Técnica de AIDIS y a la Maestría el Ing. Darcí Campani (Brasil) 

Director de DIRSA Interamericana.  

 

El WEBminario DIA A 2012 “Agua y Saneamiento: Derecho Humano Esencial” si inició a las 12:00 pm (Hora 

estándar del Este) del 2 de octubre, y. fue moderado por Asesora Regional de Agua y Saneamiento y Coordinadora 

del ETRAS de OPS y por la Directora de DIAmSa desde el Congreso de la CWWA en Nassau, Bahamas. El saludo 

inicial estuvo a cargo del Pte. del Congreso, Ing. Cyprian Reynols (Bahamas). La apertura estuvo a cargo de la Inga. 

Ana Treasure (Panamá) y como panelistas se contó con el Ing. Julio Monreal, asesor de OPS/OMS (Perú) y el 

Vicepresidente de la Región II de AIDIS, Ing. Ricardo Velázquez (Honduras). El cierre estuvo a Cargo del Ing. Jorge 

Triana, Pte. de AIDIS Interamericana. 

  

En el 2013, el Capítulo Paraguayo de AIDIS solicita oficialmente el apoyo de la Representación local de la OPS para 

la asignación de una Sala virtual para el desarrollo de los encuentros virtuales. La OPS responde positivamente y 

establece por un periodo de duración de un año a partir de la comunicación “… una oficina virtual privada dentro del 

sistema BalckBoard Collaborate para uso exclusivo de la Asociación Interamericana de Ingeniería 

Sanitaria (AIDIS)”.  

 

Los WEBminarios Conjuntos OPS-AIDIS por los Días Interamericanos. 

Bajo esta denominación y con el apoyo de los colegas de la OPS, DIAmSa ha coordinado, impulsado y moderado 

una serie de seminarios o encuentros técnicos virtuales en preparación de los Días Interamericanos. En el 2013 se 

contó con el apoyo institucional de la OPS que facilitó la plataforma informática, la asesoría técnica para su uso, a 

más de la valiosa colaboración de sus funcionarios y expertos, sumándose a este voluntariado los colegas docentes e 

investigadores de los Capítulos de AIDIS y de las demás Divisiones Técnicas, quienes generosamente han realizado 

y compartido sus presentaciones en las fechas y horarios pautados. 

 

Objetivos 

1) Difundir en Las Américas los valores de los Días Interamericanos: DIAIRE, DIADESOL y DIA A, y el análisis de 

las causas y las consecuencias de la degradación ambiental, así como las acciones tendientes a mitigarlas para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad.  
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2) Estrechar los vínculos de amistad y panamericanismo entre las organizaciones que los instauraron para mejorar la 

calidad de vida de las poblaciones. 

3) Propiciar la cooperación técnica entre profesionales e investigadores, el sector académico de la Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente y los tomadores de decisión.  

4) Promover en las comunidades educativas la reflexión sobre la situación y las condiciones del entorno, la 

identificación de los riesgos para la salud y la necesidad de implementar cambios de hábitos para el logro de los 

ODM. 

5) Fomentar trabajos de investigación o el desarrollo tesis y actividades de extensión universitaria en las temáticas 

abordadas.  

 

 

Metodología del trabajo 

 

La convocatoria  

Los WEBminarios están dirigidos a socios de AIDIS y colegas de OPS, profesionales, expertos y técnicos de cada 

sector, autoridades y tomadores de decisión, investigadores, docentes y estudiantes de las carreras de grado y 

postgrado relacionadas con la Ingeniería Sanitaria y las Ciencias Ambientales. Además, cada enlace, que es mensual 

para cada temática abordada (Día) constituye una oportunidad para difundir los Congresos Interamericanos, 

Temáticos, Regionales y/o Nacionales de AIDIS y Seminarios, Encuentros organizados y/o patrocinados por OPS. 

El Enlace 

Se realiza en una Sala del Blackboard Colaborate PAR - SALA VIRTUAL ASOCIACION INTERAMERICANA 

DE INGENIERIA SANITARIA (AIDIS) que para ese efecto y por espacio de un año, la OPS ha puesto a 

disposición exclusiva de AIDIS.  La sala es habilitada una hora antes del inicio de cada enlace pautado en la 

siguiente dirección: 

 

https://sas.elluminate.com/m.jnlp?password=M.E051CA2228EF61CDDC94949699E91B&sid=1110  
A cada solicitud de enlace, la herramienta solicitará: Apellido, Nombre e Institución/país a fin de registrar a cada 

participante (o grupo de participantes) y organización a la que pertenece. 

  

La moderación 

Una Sala Virtual dentro de la licencia de uso de BalckBoard Collaborate que tiene la OPS, deberá ser, en todos los 

casos, moderado por un personal de la organización o de alguno de los socios de la misma, bajo un acuerdo de 

cooperación Técnica. El enlace de Moderador a las sesiones virtuales a mantenerse en esta sala brinda acceso y 

control sobre ciertas funcionalidades no disponibles para los invitados en calidad de Participantes; sin embargo, un 

Moderador de sesión, puede conceder estos derechos de uso a cualquier participante durante una sesión de trabajo en 

particular, al panelista por ejemplo si fuera necesario.  

 

La responsabilidad de la moderación de todos los WEBminarios 2013 fue asumida por la Directora de DIAmSa, 

aunque en el caso de los WEBminarios por el DIADESOL 2013, que fueron coordinados conjuntamente con la 

División de Residuos Sólidos de AIDIS, la moderación fue compartida con el Director de DIRSA. 

  
El horario 

En general se mantuvo un mismo horario con la intención de generar costumbre, desde las 15:00 horas de Paraguay. 

Cada enlace dura alrededor de 90 minutos y en ese lapso se realizan 2 (dos) presentaciones de 30 minutos c/u más 10 

minutos destinados a consultas del auditorio. En los enlaces posteriores a las fechas especiales: DIAIRE, 

DIADESOL y DIA A los Capítulos disponían de 15 minutos para socializar las actividades conmemorativas 

desarrolladas este año.  

https://sas.elluminate.com/m.jnlp?password=M.E051CA2228EF61CDDC94949699E91B&sid=1110
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Tabla 1. Calendario de WEBminarios DIAIRE 2013 publicado en la Web de AIDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Calendario de WEBminarios 2013 

Fue  publicado en la página WEB de AIDIS el Calendario de WEBminarios 2013 en forma de tablas, una por cada 

Fecha Conmemorativa (Ver Tablas 1, 2 y 3), conteniendo en las fechas convenidas y confirmadas con los panelistas, 

los nombres de los disertantes y los títulos de sus presentaciones. Este Calendario se actualizaba a medida que los 

disertantes se adherían y confirmaban tema y fecha.  

 

WEBminarios en los Congresos de AIDIS   

DIAmSa propuso además, que aquellos WEBminarios que coincidan con eventos técnicos, sean incluidos en sus 

respectivos programas como "actividad alternativa de DIAmSa” y que los enlaces sean moderados "in situ" y/o se 

realice una presentación con auditorio presencial y virtual.  

 

 

Resultados 

 

En el 2013 se desarrollaron diez y nueve (19) encuentros virtuales según se ordenaron el los cronogramas de trabajo 

ó Calendario de WEBminarios Conjuntos por los Días Interamericanos 2013: DIAIRE, DIADESOL y DIA A 

(Tablas 1, 2, y 3).  
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Tabla 2. Calendario de WEBminarios DIADESOL 2013 publicado en la Web de AIDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los WEBminarios del 2013  se deben destacar aquellos enlaces en los que se introdujeron una o más variantes 

o particularidades. En todos los casos, los moderadores obtuvieron la colaboración y comprensión tanto de 

participantes como de panelistas.- 

 

a) 1er WEBminario DIADESOL 2013 fue moderado desde el V Congreso de Residuos Sólidos en Lima por el 

Director de DIRSA y la Directora de DIAmSa. Tuvo como disertante único al Prof. Marcel Szantó, elegido Premio 

DIRSA, quien realizó su presentación ante un auditorio presencial además del virtual;  
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Tabla 3. Calendario de WEBminarios DIA A 2013 publicado en la Web de AIDIS 

 

 

b) El 4° WEBminario del DIA A 2013 moderado por la Directora de DIAmSa desde el XXVIII Congreso 

Centroamericano de AIDIS realizado en Tegucigalpa, Honduras.  

 

c) El 5° y último WEBminario del DIAIRE 2013 fue desarrollado como Mesa Redonda Internacional del FOAPIRE 

en el marco del IX Congreso de AIDIS PARAGUAY. El enlace fue moderado por DIAmSa ante el habitual auditorio 

virtual y el plenario del Congreso realizado en Encarnación, Paraguay. Integraron la Mesa 3 panelistas virtuales que 

se acoplaron desde Asunción (Paraguay), OPS/OMS Washington, DC (Portugal) y San Juan (Puerto Rico) y como 

panelista presencial el Asesor de Salud y Desarrollo Sustentable de OPS Paraguay (Honduras).  

 

d) El 7° y último WEBminario DIA A 2013 igualmente fue moderado por DIAmSa desde el IX Congreso de AIDIS 

PARAGUAY, se desarrolló la Conferencia Especial del Ing. Pacheco Jordao (Brasil) con participación del habitual 

auditorio virtual y ante el plenario en la Sede de la FIUNI, Encarnación.  
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Conclusiones 

 

Para lograr una gestión exitosa se debe asegurar la difusión amplia y oportuna del Calendario (fechas y hora) de los 

enlaces mensuales de cada fecha conmemorativa; Nombre de cada Panelista y CV resumido y Títulos de las 

Presentaciones. 

 

Es imprescindible contar con el apoyo y compromiso de los Capítulos de AIDIS a los que le corresponde realizar 

entre sus asociados la convocatoria a los WEBminarios y promover entre los actores locales,  actividades 

conmemorativas del DIAIRE, DIADESOL y DIA A.  

 

La convocatoria a los académicos y a los estudiantes universitarios, constituye para los Capítulos de AIDIS una 

oportunidad de crear nuevos contactos y ampliar la masa societaria. 

  

Para lograr mayor participación de la comunidad estudiantil en los enlace y en los debates, se recomienda a los 

docentes formar un auditorio en el aula y ejercer la tutoría del grupo en el debate, teniendo inclusive la oportunidad 

de conformar grupos de discusión entre universidades de distintos países.   

 

La moderación “in situ” desde los Congresos de AIDIS, participación de panelistas virtuales y presentes en dichos 

eventos, así como la experiencia de compartir con auditorios “mixtos” (presenciales y virtuales) resultaron positivas 

como experiencia innovadora, muy valorada por todas las partes propulsoras e involucradas en estos encuentros 

técnicos. 
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