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RESUMO 

 

 

O estabelecimento da Educação Ambiental (EA) é resultado de um processo histórico, que se 

relaciona diretamente com a problemática ambiental, visto que a EA emerge como um dos 

instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade e sobrevivência do planeta. 

Nesse contexto, a EA se tornou um componente das políticas públicas, tendo o poder público 

a obrigação de promovê-la. O objetivo desse trabalho foi levantar as percepções que os 

moradores de Rio Pomba têm sobre políticas públicas ambientais elaboradas pelo município e 

sobre EA. Os procedimentos metodológicos utilizados ancoraram-se na pesquisa qualitativa. 

As informações foram obtidas por meio de entrevistas e questionários e foram analisadas por 

meio da descrição e da análise de conteúdo. Participaram dessa pesquisa 162 pessoas no total, 

sendo 07 representantes públicos, 33 professoras e 122 moradores de Rio Pomba. Os 

resultados mostram que os sujeitos da pesquisa, incluindo os representantes públicos, 

reconhecem e têm consciência dos impactos ambientais que ocorrem em Rio Pomba, com 

destaque para os relacionados à água, lixo e esgoto. Por outro lado, existe um 

desconhecimento, por parte dos moradores e professoras, das políticas públicas que o 

município desenvolve. No entanto, isso se relaciona com a falta de comunicação e atuação do 

poder público municipal e com a falta da promoção da EA e da conscientização pública para a 

conservação do meio ambiente. Foi identificado que o município de Rio Pomba precisa 

desenvolver um programa de EA, que proporcione uma visão global do meio ambiente, que 

desperte nas pessoas um sentimento de pertencimento ao mesmo e que promova a 

conscientização e o exercício da cidadania na busca e na cobrança pela conservação ambiental 

e pela EA.   

  

Palavras-chave: Educação Ambiental (EA); Políticas Públicas; Percepção Ambiental.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The establishment of the Environmental Education (EE) is the result of a historical process, 

which is directly related to environmental problems, since EA has emerged as one of the most 

important tools for achieving sustainability and survival of the planet. In this context, EA has 

become a component of public policies with the government the obligation to promote it. The 

aim of this study was to report the perceptions that residents of Rio Pomba have on 

environmental public policy developed by the municipality and EE. The methodological 

procedures used anchored in the qualitative research. Information was obtained through 

interviews and questionnaires and was analyzed by describing and analyzing the content. 

Participated in this survey 162 people in total sento7 public representatives, 33 teachers and 

122 residents of Rio Pomba. The results show that the research subjects, including public 

representatives, recognize and are aware of the environmental impacts that occur at Rio 

Pomba with emphasis on those related to water, garbage and sewer. On the other hand, there 

is a lack of understanding by the residents and faculty, public policies that the municipality 

develops. However, this relates to the lack of communication and performance of the 

municipal government and the lack of promotion from EA and public awareness for 

environmental conservation. Was identified as the city of Rio Pomba needs to develop a 

program of EE, which provides an overview of the environment, to awaken in people a the 

feeling of belonging to the same and to promote awareness and citizenship in the search and 

recovery by environmental conservation and the EE. 

 

Keywords: Environmental Education (EE); Public Policy; Environmental perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa, que se localiza no terreno da Educação Ambiental (EA), tem como 

perspectiva teórico-metodológica a pesquisa qualitativa com ênfase na análise de conteúdo, e 

visa à discussão de políticas públicas ambientais municipais e EA.  

O interesse por essa pesquisa partiu primeiramente da minha necessidade em 

aprofundar a temática ambiental, pois sou docente: leciono disciplinas de Língua Portuguesa, 

Redação e Literatura, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais – Campus Rio Pomba, e a abordagem de conteúdos de modo contextualizado e 

de forma interdisciplinar referente, entre outros, ao aprofundamento da temática ambiental e 

da EA é cada vez mais essencial e necessária.  

O compromisso com a qualidade da educação no século XXI engloba a necessidade 

dos educadores compreenderem a complexa multicausalidade da crise ambiental 

contemporânea e contribuírem para a prevenção de seus efeitos deletérios e para o 

enfrentamento das mudanças socioambientais globais (BRASIL, 2013).  

Como assinala Jacobi (2005), os educadores têm um papel estratégico e decisivo na 

concretização da EA, pois podem qualificar seus alunos para um posicionamento crítico face 

à crise socioambiental, tendo como horizonte a transformação de hábitos e práticas sociais e a 

formação de uma cidadania ambiental.  

Desse modo, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da 

Universidade Federal de Goiás (CIAMB-UFG) e me interessei por pesquisar questões ligadas 

à problemática ambiental no município de Rio Pomba, onde eu nasci e exerço a minha 

profissão.  

A cidade localiza-se na Zona da Mata Mineira, na micro-região Mata de Ubá. Sua 

fundação ocorreu em 1831 e sua população é de aproximadamente 17.110 habitantes
2
.  

Encontra-se situada próxima a grandes centros urbanos, como Juiz de Fora (a 72 km), Rio de 

Janeiro (a 230 km) e Belo Horizonte (a 250 km).  

A principal atividade do município é a agricultura, sobretudo, pecuária, que é exercida, 

de modo geral, por agricultores familiares. A vegetação original, antes de sua alteração, cobria 

a maior parte do município com fisionomia do Bioma Mata Atlântica. Os solos são profundos 

e o relevo é acidentado, o que leva à formação de inúmeras nascentes e pequenos córregos, e 

                                                 
2
 Em 2010, segundo IBGE. Site: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315580 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=315580
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faz com que muitas parcelas das propriedades sejam consideradas Áreas de Proteção 

Permanente (APPs) (JACOVINE et al., 2008).  

Os municípios, bem como a União, os Estados e a coletividade têm o dever de 

proteger o meio ambiente, pois todos os cidadãos têm direito de viver em um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida. Para isso, a Constituição Federal Brasileira (CFB) de 1988 coloca como dever do poder 

público, entre outros, a promoção da EA em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. 

Em 1999, a EA passa a ser uma obrigação legal por meio da institucionalização da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei n° 9.795, e do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA). A PNEA apresenta os princípios básicos, os objetivos e as 

estratégias da EA, enquanto o ProNEA se configura como um caminho para a gestão e 

implementação da PNEA em sinergia com as demais políticas federais, estaduais e municipais 

de governo (SORRENTINO, 2003). Ambos constituem diretrizes e orientações úteis para que 

os agentes públicos, privados e as escolas possam refletir, construir e implementar suas 

práticas de EA (SORRENTINO et al., 2005). 

Segundo a PNEA, a EA são 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, devendo ela ser um componente essencial e 

permanente da educação, estando presente de forma articulada em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. Com esse enfoque, o 

ProNEA visa por meio da EA a participação cidadã na construção de sociedades sustentáveis. 

Sua aplicação, execução, monitoramento e avaliação é competência tanto do poder público 

federal como de todos os segmentos sociais e esferas de governo (BRASIL, 2005).  

Diante disso, partindo-se do pressuposto que o município de Rio Pomba, enquanto 

poder público, elabora e executa políticas públicas sobre meio ambiente e EA, o seguinte 

questionamento foi levantado: que percepções os moradores de Rio Pomba têm sobre 

políticas públicas ambientais elaboradas pelo município e EA?  

 

Objetivo geral: 

 

Levantar as percepções que os moradores de Rio Pomba têm sobre políticas públicas 

ambientais elaboradas pelo município e EA. 
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Objetivos específicos: 

 

 Conhecer o significado de meio ambiente e EA para os sujeitos da pesquisa – 

moradores, professores da rede municipal e representantes municipais de Rio Pomba; 

 Conhecer os problemas ambientais que ocorrem em Rio Pomba segundo a 

concepção dos sujeitos da pesquisa; 

 Conhecer as ações de EA e políticas públicas realizadas pelo poder público 

municipal de Rio Pomba em prol do meio ambiente; 

 Conhecer as esferas de atuação do poder público do município de Rio Pomba, isto 

é: onde a EA é realizada? Nas escolas? Nos bairros?; 

 Levantar os conhecimentos dos moradores e dos professores municipais a respeito 

das políticas públicas sobre meio ambiente que são realizadas em Rio Pomba;  

 Levantar sugestões e concepções dos sujeitos da pesquisa sobre atitudes e 

atividades que precisam ser implantadas em Rio Pomba visando à conservação ambiental;  

 Conhecer a abordagem de conteúdos ambientais e a EA que são trabalhados nas 

escolas municipais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

A EA é resultado de um processo histórico, onde indivíduos e grupos organizados, 

preocupados com o meio ambiente começaram a debater questões relacionadas à degradação 

dos recursos naturais e, consequentemente, à necessária tomada de consciência ambiental pela 

sociedade. 

Os problemas ambientais são vistos como intimamente relacionados com as 

questões econômicas, políticas e sociais. A crise ambiental passa a ser encarada 

como uma crise global. A Educação Ambiental é vista como uma forma de preparar 

todo cidadão para participar da defesa do meio ambiente (MARCATTO, 2002, p. 

25). 

 

Desse modo, o surgimento da EA se relaciona diretamente com o período em que a 

sociedade começou a debater questões relacionadas à exploração dos recursos naturais, à 

degradação ambiental, ao modelo de desenvolvimento adotado pelos Países, ao padrão de 

consumo adotado pela sociedade, entre outros. Isso porque foi reconhecido que a 

problemática ambiental decorrente dessas questões relaciona-se com o conhecimento, a 

concepção, os valores e as atitudes das pessoas para com o meio ambiente.  

Esses aspectos, por se tornarem necessários, desencadearam a criação da EA e a 

necessidade do poder público de criar e desenvolver políticas públicas voltadas para o meio 

ambiente e para a EA.  

Para compreender a EA e sua necessária aplicação enquanto política pública, essa 

revisão de literatura busca contextualizar os motivos que culminaram no surgimento da EA, 

as concepções sobre EA e a instrumentalização da EA enquanto política pública.  

 

2.1. Meio ambiente: contexto do surgimento da Educação Ambiental 

 

A interferência das ações humanas na natureza tem adquirido proporções 

preocupantes. O processo de degradação ambiental está cada vez mais complexo e 

abrangente. O planeta não está apenas cada vez mais ameaçado, mas também diretamente 

afetado pelos riscos socioambientais e seus danos (JACOBI, 2003). 

Desse modo, a problemática ambiental, expressada, por exemplo, na miséria, na falta 

de saneamento básico, na poluição dos rios e aquíferos, na proliferação de desastres 

ambientais, no desmatamento, na ocupação das áreas de mananciais e áreas de risco, no efeito 

estufa e na poluição atmosférica, isto é, em uma multiplicidade de impactos de ordem social, 

econômica, cultural e ambiental, configura-se como um grande desafio para esse século para 
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pesquisadores, ambientalistas, governos, organizações não governamentais e comunidades de 

todo o mundo (BACCI; PATACA, 2008; BRASIL, 2005).  

O reconhecimento e a apropriação dessa situação pela sociedade, enquanto movimento 

que busca a conscientização e soluções para os problemas ambientais, é muito recente. Esse 

reconhecimento era ignorado pela civilização (SATO et al., 2006). A sociedade foi despertada 

para pensar sobre a questão ambiental na década de 1960, possivelmente com o grito 

ecológico de Rachel Carson, com a publicação do livro “Primavera Silenciosa”, sobre o 

perigo do uso intensivo de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) e outros agrotóxicos nas 

plantações (SATO et al., 2006).  

O grande impulso da preocupação com o meio ambiente foi a Revolução Industrial, 

que ocorreu no final do século XVIII e se expandiu progressivamente da Inglaterra para o 

resto do mundo ocidental, em virtude da intensificação da exploração e do uso dos recursos 

naturais e, consequentemente, dos impactos negativos da atividade humana sobre o meio 

ambiente. O efeito estufa, isto é, a elevação da temperatura do planeta acima do normal, por 

exemplo, começou a ser detectado no final dos anos 60 devido à intensificação da queima de 

combustíveis fósseis (BRASIL, 2005). 

Tomando-se a Revolução Industrial como marco que revolucionou tanto as relações 

sociais – exercidas entre os homens no desempenho das atividades econômicas e na vida 

social – quanto às bases técnicas das atividades humanas – avanços científicos e sua aplicação 

industrial sob a forma de tecnologia –, é possível compreender o estabelecimento das 

crescentes e complexas transformações ocorridas no planeta devido as atividades humanas 

(FRANCO; DRUCK, 1998).  

Ocorreu expansão da capacidade produtiva com escalas de produção inéditas para a 

humanidade e, consequentemente, uso e exploração de volume crescente e descontrolado de 

recursos naturais como água, carvão mineral, madeira, entre outros, e aumento significativo 

dos resíduos industriais e dos impactos ambientais.  

Social e economicamente, este padrão de produção adquiriu forma cada vez mais 

concentrada e intensiva em capital, cuja expansão e crise traduzem-se hoje na globalização da 

economia, na intensificação da exclusão social e na diferenciação entre países ricos do Norte e 

pobres do Sul, tal como na emergência e consolidação de problemas ambientais locais e 

globais (FRANCO; DRUCK, 1998).  

A degradação dos recursos naturais, de modo geral, causa problemas ambientais 

globais porque os impactos ambientais dificilmente são pontuais e isolados. A produção de 

energia, por exemplo, a partir do petróleo, do carvão, da água, entre outros, causa poluição, 
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chuva ácida, destruição da camada de ozônio, destruição da fauna e da flora, entre outros 

(BRASIL, 2005). Ou seja, os impactos ambientais afetam vários recursos naturais e com 

abrangência muitas vezes planetária como o aquecimento global.  

Outro agravante refere-se ao fato de que não somos produtores desses recursos e sim 

extratores, de modo que a falta de prudência na exploração e no uso dos mesmos resulta em 

problemas sociais e econômicos que afetam tanto a sociedade geradora do dano como as 

futuras gerações (PORTO-GONÇALVES, 2004). Ou seja, os impactos ambientais, de modo 

geral, afetam tanto as condições de vida das populações como a capacidade de suporte do 

planeta e a garantia da qualidade de vida das futuras gerações (JACOBI, 2005).   

Nesse contexto, os problemas ambientais se relacionam diretamente com o modelo de 

desenvolvimento adotado pelos Países, sobretudo, a partir da consolidação do capitalismo. 

Isso por sua vez, se relaciona com as concepções de desenvolvimento e de conservação do 

meio ambiente, que são na sua maioria divergentes e muitas vezes conflitantes com destaque 

para as enormes diferenças quanto ao significado para as sociedades do Norte e do Sul 

(JACOBI, 2005).   

Nas sociedades ocidentais operou-se velozmente um processo de „coisificação‟ dos 

indivíduos e das relações humanas, com a perda da dimensão do indivíduo / 

subjetividade ou com a instrumentalização da subjetividade, no sentido de uma 

sociedade laboriosa e „racional‟, movida por lógica muito específica e 

particularizante, qual seja, a „racionalidade econômica‟, subordinada à lógica do 

lucro, da acumulação e retorno do capital investido e do domínio da natureza a 

qualquer preço (FRANCO; DRUCK, 1998, p.63). 
 

Essa postura é grave, visto que muitos impactos ambientais se relacionam diretamente 

com o padrão de consumo. Por exemplo, cerca de 75% da energia gerada em todo o mundo é 

consumida por apenas 25% da população mundial, em geral, dos países industrializados 

(BRASIL, 2005). Padrão que, se fosse adotado por todas as pessoas do planeta, tornaria nossa 

civilização insustentável (PORTO-GONÇALVES, 2004). O problema é que, de modo geral, 

as pessoas almejam possuir bens e ser como os países desenvolvidos. Bens materiais como 

celular, televisão, computador viram lixo não porque pararam de funcionar mais porque um 

novo modelo foi lançado. Em consequência disso, a exploração dos recursos naturais e a 

geração de impactos ambientais como emissão de gases do efeito é intensificada e mais lixo é 

produzido pela sociedade.  

O quadro atual, claramente demonstrado por estudos científicos, indica que os 

ecossistemas continuam sentindo o impacto de padrões insustentáveis de produção e de 

urbanização. Durante a última década, muitos países aumentaram sua vulnerabilidade a uma 

série mais intensa e frequente de fenômenos que tornam mais frágeis os sistemas ecológicos e 
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sociais, provocando insegurança ambiental, econômica e social. Ainda prevalece a ideologia 

do progresso, que rejeita ou minimiza as questões ambientais, seja no discurso ou na prática 

(JACOBI, 2005). 

Diante disso, Jacobi (2003) e Leff (2001) consideram que a resolução dos problemas 

ambientais necessariamente demanda reflexão sobre o modo de desenvolvimento escolhido 

pela sociedade.  

É imprescindível reconhecer que a crise socioambiental é resultado de um longo 

processo de apropriação e de destruição da natureza pelo ser humano, que sempre explorou os 

recursos naturais ao seu favor (BACCI; PATACA, 2008). E, que isso se relaciona com uma 

postura ancorada no antropocentrismo e em uma visão de mundo centrada no utilitarismo dos 

bens naturais (SOFFIATI, 2012). Além disso, também se faz necessário a superação das 

diferentes formas de abordagem ambientalista entre países com níveis de desenvolvimento 

diferentes. O meio ambiente exige uma política transnacional comum, que seja executada 

transnacionalmente, levando-se em conta as diferenças socioeconômicas de cada país 

(SACHS, 2007).  

Para Leff (2001) é impossível resolver os crescentes e complexos problemas 

ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança radical nos sistemas de 

conhecimento, dos valores e dos comportamentos.  

Essas necessidades foram sendo reconhecidas na medida em que os indivíduos e 

grupos organizados, preocupados com o meio ambiente, começaram a debater questões 

relacionadas à degradação dos recursos naturais e, consequentemente, da necessária tomada 

de consciência ambiental pela sociedade culminando, entre outros, no estabelecimento da EA.  

A sociedade começou a reconhecer essas questões, sobretudo, a partir da 

intensificação dos impactos ambientais gerados em virtude da revolução industrial do final do 

século XVIII. A sociedade começou a constatar que a natureza se esgota, que seus recursos 

são finitos e que o meio ambiente não se recupera rapidamente das ações e impactos que é 

submetido (FERRARI; ZANCUL, 2008). A visão, até então predominante, de que a natureza 

forneceria tudo o que a humanidade viesse a precisar para o seu desenvolvimento, de forma 

inesgotável, passou a ser questionada.  

 

Vive-se, no início do século XXI, uma emergência que, mais que ecológica, é uma 

crise do estilo de pensamento, dos imaginários sociais, dos pressupostos 

epistemológicos e do conhecimento que sustentaram a modernidade. Uma crise do 

ser no mundo que se manifesta em toda sua plenitude: nos espaços internos do 

sujeito, nas condutas sociais autodestrutivas; e nos espaços externos, na degradação 

da natureza e da qualidade de vida das pessoas (JACOBI, 2005, p.240). 
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A sociedade, que é produtora de riscos socioambientais, entre outros, está se tornando 

cada vez mais reflexiva e autocrítica, isto é, ao mesmo tempo em que se põe em perigo, 

reconhece os riscos que produz e reage diante disso (JACOBI, 2005).  Nesse sentido, a 

própria multiplicação dos riscos ambientais e tecnológicos se torna elemento chave para se 

entender as características, os limites e as transformações da modernidade (JACOBI, 2007).  

No contexto educacional, essa preocupação foi marcada por uma “ecologização das 

sociedades”, ou seja, o ambiente deixou de ser um assunto apenas dos defensores da natureza 

e se tornou um assunto da sociedade em geral (ECHEVERRÍA et al., 2009). A dimensão 

ambiental configura-se crescentemente como uma questão que envolve um conjunto de atores 

do universo educativo, potencializando o engajamento dos diversos sistemas de 

conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva 

interdisciplinar (JACOBI, 2003). 

O questionamento da sociedade a respeito da questão ambiental foi e tem sido 

realizado em eventos (congressos, conferências, fóruns) e publicações (livros, declarações e 

tratados). Essas formas de expressão tem proporcionado ao longo do tempo, mobilização 

social, aprofundamento da compreensão da temática ambiental, debate acerca das realidades 

locais e subsídios para a elaboração e/ou implementação de políticas públicas ambientais 

(BRASIL, 2005), inclusive referentes ao estabelecimento da EA. 

A primeira conferência marcante para o contexto ambiental foi do clube de Roma, 

realizada em 1968. Embora a ênfase da discussão tenha sido a concepção malthusiana sobre a 

teoria do crescimento populacional
3
, não há dúvidas que essa conferência representou um 

primeiro esboço de discussão sobre os dilemas ambientais (SATO, 1997). Um aspecto 

importante foi ter colocado a problemática ambiental em nível planetário e ter despertado a 

discussão sobre a necessidade de as pessoas examinarem a si mesmas, seus objetivos e valores 

(REIGOTA, 2001).  

A Conferência de Estocolmo realizada em 1972 foi um marco importante para a EA, 

visto que destacou o ser humano como o principal protagonista na manutenção do planeta 

(SATO, 1997). Ao apelar para a responsabilidade do ser humano no tratamento do meio, a 

educação adquiriu uma importância singular (PARDO DÍAZ, 2002). Dessa forma, para 

Reigota (2001), essa conferência deu origem ao se convencionou chamar de EA, ao propor 

que se deve educar o cidadão para a solução de problemas ambientais. 

                                                 
3 A teoria do crescimento populacional identificada como malthusianismo acreditava que o crescimento 

demográfico iria ultrapassar a capacidade produtiva da terra gerando fome e miséria. 
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Com essa conferência, inicia uma crítica ambientalista ao modo de vida 

contemporâneo, momento no qual a questão ambiental ganha visibilidade pública e se coloca 

a dimensão do meio ambiente na agenda internacional tendo como pressuposto a existência de 

sustentabilidade social, econômica e ecológica (JACOBI, 2003).  

Um marco decorrente dessa conferência foi à publicação do best-seller de Barbara 

Ward e René Dubos (1972) “Only One Earth”, que consagrou o slogan da EA: “pensar 

globalmente e agir localmente” (SATO, 1997). 

Inicia-se um profundo questionamento dos conceitos progresso e crescimento 

econômico. Algumas correntes de pensamento afirmavam que o crescimento econômico e os 

padrões de consumo (nos níveis da época) não são compatíveis com os recursos naturais 

existentes. Parte dessas correntes buscava formas de sensibilizar a opinião pública sobre a 

urgência da discussão acerca dos custos ambientais e sociais do desenvolvimento. Previam a 

necessidade de serem desenvolvidas novas bases para o crescimento econômico, bases 

compatíveis com a preservação dos recursos naturais existentes (MARCATTO, 2002).  

Nesse contexto, conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável foram 

se consolidando como uma posição intermediária entre o economicismo determinista 

(prioridade ao crescimento econômico) e o fundamentalismo ecológico (inexorabilidade do 

crescimento do consumo e esgotamento dos recursos naturais) (JACOBI, 2005).  

A proposta do desenvolvimento sustentável é repensar, em termos perenes, a questão 

do crescimento econômico e do desenvolvimento (MARCATTO, 2002), bem como 

harmonizar os objetivos sociais, ambientais e econômicos (JACOBI, 2005). Essa concepção 

ganha destaque em 1987 com a divulgação do Relatório Brundtlandt, também conhecido 

como “Nosso futuro comum”, que defendia a ideia do “desenvolvimento sustentável”, 

indicando as necessárias relações entre economia, tecnologia, sociedade e política e chamando 

a atenção para a necessidade do reforço de uma nova postura ética em relação à preservação 

do meio ambiente, caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade tanto entre as gerações 

quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos (JACOBI, 2003). 

Nesse contexto, o surgimento da EA e as suas perspectivas acompanham o histórico 

das concepções de desenvolvimento e ambiente. A EA foi sendo desenhada e pensada como 

uma estratégia para efetivar, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, tendo em vista a 

necessária mudança de valores e atitudes para com o meio ambiente.  

Num sentido abrangente, a noção de desenvolvimento sustentável remete à necessária 

redefinição das relações entre sociedade humana e natureza, e, portanto, a uma mudança 
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substancial do próprio processo civilizatório (JACOBI, 2005). Isso, por sua vez, se relaciona 

diretamente com o papel atribuído à EA.  

O reconhecimento internacional da EA como uma estratégia para se construir 

sociedades sustentáveis remonta a 1975, quando foi realizado o Encontro Internacional em 

EA em Belgrado, promovido pela UNESCO. E, sobretudo, dois anos depois, em 1977, 

quando se realizou a Conferência Intergovernamental sobre EA, conhecida como Conferência 

de Tbilisi (SORRENTINO, 2003).  

Um aspecto fundamental do encontro de Belgrado foi reconhecer o caráter 

interdisciplinar da EA, isto é, a compreensão de que ela não poderia ser reivindicada por 

apenas uma área do conhecimento (SATO, 1997). Outro marco importante foi a publicação da 

“Carta de Belgrado” e o lançado o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA) 

(JACOBI, 2003).  

A carta de Belgrado definiu os objetivos ainda atuais para as necessidades da EA: 

conscientização, conhecimento, incentivo à participação, capacidade de avaliação, 

competência e comportamento (DIAS, 2012). Além disso, estabeleceu, entre outros objetivos, 

que a meta básica da ação ambiental seria melhorar todas as relações ecológicas, incluindo as 

relações do ser humano entre si e com os demais elementos da natureza, bem como 

desenvolver uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os 

problemas associados a ele, com conhecimento, habilidade, motivação, atitude e compromisso 

para atuar de forma individual e coletiva na busca por soluções para os problemas atuais e 

para a prevenção de novos problemas (BARBIERI; SILVA, 2003). 

Desse modo, as ideias expressas na carta de Belgrado foram fundamentais para o 

desenvolvimento dos princípios práticos e teóricos da EA, que se complementaram na 

Conferência Intergovernamental de Tbilisi em 1977 (DIAS, 2012).   

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em 1977 em 

Tbilisi (EUA) iniciou um amplo processo em nível global orientado para criar as condições 

para formar uma nova consciência sobre o valor da natureza e para reorientar a produção de 

conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da complexidade 

(JACOBI, 2005). Nesse momento, a EA passa a ser compreendida como um meio educativo 

pelo qual se podem compreender de modo articulado as dimensões ambiental e social, 

problematizar a realidade e buscar as raízes da crise civilizatória (LOUREIRO, 2004). 

Como resultado dessa conferência, foram estabelecidas as finalidades, os objetivos, os 

princípios orientadores e as estratégias para a promoção da EA (SORRENTINO, 2003). 

Também foram elaboradas 41 recomendações sobre EA. Entre elas, a declaração de Tbilisi 
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recomenda um programa comum interdisciplinar de estudos ambientais, vinculados tanto ao 

ambiente natural como ao urbano, e que estejam relacionados com as profissões (BARBIERI; 

SILVA, 2003). De acordo com Leff (2008, p. 223): 

 

A educação e a formação ambientais foram concebidas desde a Conferência de 

Tbilisi como processo de construção de um saber interdisciplinar e de novos 

métodos holísticos para analisar os complexos processos socioambientais que 

surgem das mudanças global. 
 

A EA, conforme definida em Tbilisi é “um processo de reconhecimento de valores e 

clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 

atitudes em relação ao meio, para atender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, 

suas culturas e seus meios biofísicos”. A EA também está relacionada com a prática das 

tomada de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida (SATO, 

1997). 

A partir desses princípios, as finalidades da EA, definidas em Tbilisi e mencionadas 

em inúmeros documentos de orientação, são: a) ajudar a compreender a existência e a 

importância da interdependência econômica, social, política e ecológica nas zonas rurais e 

urbanas; b) proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, os 

valores, as atitudes e as aptidões, e o interesse para proteger e melhorar o meio ambiente; e c) 

insistir em novas orientações de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em 

seu conjunto, com relação ao meio ambiente (PARDO DÍAZ, 2002). 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-

92), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, buscou relacionar a educação e a capacitação 

ambiental com os problemas mais urgentes do desenvolvimento humano. Dentro de tal 

perspectiva foi proposta a adoção de uma estratégia global como instrumentalização de uma 

política ambiental em nível mundial, com o objetivo de discutir os compromissos consensuais 

entre 179 países, em relação ao ambiente e a um desenvolvimento mais sustentável do mundo 

para o Século XXI. Tal estratégia estabeleceu-se a partir de um documento histórico, 

denominado “Agenda 21”, um acordo internacional das ações que objetivam melhorar a 

qualidade de vida de todas as pessoas do planeta (SATO, 2003).  

A Agenda 21 considera a complexa relação entre o desenvolvimento e o meio 

ambiente numa variedade de áreas, destacando a sua pluralidade, diversidade, multiplicidade 

e heterogeneidade (JACOBI, 2003). Nesse contexto, a EA é compreendida como um dos 

instrumentos mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de 

sobrevivência do planeta e, consequentemente, de melhoria da qualidade de vida humana 
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(BRASIL, 2005). Nesse sentido, a agenda consiste em um plano abrangente de ação para o 

desenvolvimento sustentável que pode ser apropriados pelos municípios, cuja execução exige, 

entre outros, uma prática de EA pautada pela participação comunitária (VIEIRA; 

ECHEVERRÍA, 2007).  

Outro documento elaborado durante a realização da Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), no Fórum Global, foi o “Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”. Esse tratado 

constituiu-se como outro marco mundial relevante para a EA, por ter sido elaborado no 

âmbito da sociedade civil, e por reconhecer a EA como um processo dinâmico em permanente 

construção, orientado por valores baseados na transformação social (SORRENTINO, 2003). 

Foram estabelecidos dezesseis princípios fundamentais da educação para as sociedades 

sustentáveis, enfatizando a necessidade de um pensamento crítico, de um fazer coletivo e 

solidário, da interdisciplinaridade, da multiplicidade e diversidade.  

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) foi 

realizada novamente em 2012 no Brasil, e culminou com uma declaração assinada pelos 188 

países participantes, intitulada “O futuro que queremos”.  Esse documento reafirma todos os 

princípios filosóficos e pedagógicos da EA que foram construídos no âmbito das conferências 

patrocinadas pela ONU, desde a realizada em Estocolmo em 1977 (VELASCO, 2013). No 

entanto, para Velasco (2013), a parte dedicada à educação foi insuficiente, já que em nenhum 

momento foi utilizado o termo “educação ambiental” – fala-se apenas em educação. Isso seria 

suficiente se tal simplificação significasse que todo o arcabouço conceitual da EA tem sido 

assumido pela educação, mas isso não corresponde com a realidade. Além disso, o documento 

também foi omisso no que diz respeito ao capitalismo e ao conceito de desenvolvimento.  

Para Jacobi (2005), apesar dos avanços ocorridos em vários setores, os resultados ao 

início do século XXI estão muito aquém das expectativas. Os princípios de proteção 

ambiental e de “desenvolvimento sustentável” continuam a ser considerados um entrave para 

o crescimento econômico, e os resultados estão à mostra: perda de biodiversidade, degradação 

da qualidade ambiental nas grandes cidades dos países em desenvolvimento, redução dos 

recursos não renováveis. 

Em síntese, esses eventos e documentos, entre outros, mostram que, ao longo do 

tempo, a EA foi sendo construída e fortalecida e que seu surgimento está diretamente 

relacionado com a emergência da problemática e com as soluções que foram sendo propostas 

como desenvolvimento sustentável. E, como aponta Velasco (2013, p.95):  
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Passada a “Rio + 20” fica claro que é nos milhares de jovens que participaram das 

suas atividades oficiais e paralelas, nos outros milhares de escolares que 

frequentaram as diversas exposições, e nos milhões de cidadãos que no Brasil e no 

mundo aprofundaram seu compromisso com a construção de uma sociedade 

sustentável, que está à garantia de que haverá consequências duráveis e 

transformadoras da Conferência. O impacto que a mesma teve no mundo através da 

mídia e de muitos eventos simultâneos realizados em todos os continentes, reforça a 

esperança de um mundo sustentável. Na construção desse futuro (o futuro que 

queremos) caberá uma grande tarefa à educação ambiental (que segundo as 

Diretrizes Nacionais de Educação Ambiental, recentemente aprovadas no Brasil, 

deve permear todos os níveis e modalidades de ensino). 

 

A EA, enquanto instrumento para a construção do “futuro que queremos”, deve 

continuar sendo um processo de construção permanente, que deve ser apropriada pelos 

cidadãos no exercício da sua cidadania e ser executada em todos os níveis e modalidades de 

ensino. Deve continuar sendo debatida e repensada por meio da conscientização e 

participação da sociedade na resolução dos problemas ambientais.  

 

2.2. Educação Ambiental: fundamentos ideológicos e concepções 

 

O termo “Educação Ambiental” convencionalmente surgiu na Conferência de 

Estocolmo num contexto de reflexão sobre a problemática ambiental (REIGOTA, 2001). Sua 

compreensão envolve reconhecer que, da mesma forma que o ambientalismo, não é possível 

entender a EA no singular.  

Interpretar o pensamento e o movimento ambientalista como um bloco monolítico, 

coeso e orgânico é incorrer no equívoco da generalização. No ambientalismo, assim 

como em qualquer outra área do conhecimento, existem múltiplas e diferentes 

ideias, correntes e manifestações. Algumas se complementam, outras se contrapõem 

(BRASIL, 2007, p.16). 
 

A diversidade de classificações a respeito da EA é tão vasta quanto a diversidade que 

inspira as inúmeras variações do ambientalismo. Sauvé (1997) apud Brasil (2007) discute 

algumas delas, a saber:  

 Educação sobre o meio ambiente: trata-se da aquisição de conhecimentos e 

habilidades relativos à interação com o ambiente, que está baseada na transmissão de fatos, 

conteúdos e conceitos, de modo que o meio ambiente se torne um objeto de aprendizado; 

 Educação no meio ambiente: também conhecido como educação ao ar livre, 

corresponde a uma estratégia pedagógica por meio da qual se procura aprender através do 

contato com a natureza ou com o contexto biofísico e sociocultural do entorno da escola ou 

comunidade. O meio ambiente provê o aprendizado experimental, tornando-se um meio de 

aprendizado; 
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 Educação para o meio ambiente: processo através do qual se busca o 

engajamento ativo do educando que aprende a resolver e prevenir os problemas ambientais. O 

meio ambiente se torna uma meta do aprendizado. 

  No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, Órgão Gestor da PNEA, considera uma 

quarta variação (BRASIL, 2007):  

 A educação a partir do meio ambiente: considera, além das demais incluídas, os 

saberes tradicionais e originários que partem do meio ambiente, as interdependências das 

sociedades humanas, da economia e do meio ambiente; a simultaneidade dos impactos nos 

âmbitos local e global; uma revisão de valores, da ética, atitudes e responsabilidades 

individuais e coletivas; a participação e a cooperação; o pensamento altruísta
4 

que considera a 

diversidade dos seres vivos, os territórios com sua capacidade de suporte, a melhoria da 

qualidade de vida ambiental das presentes e futuras gerações; os princípios da incerteza e da 

precaução. 

Sato (1997) relaciona as abordagens de Sauvé (1997) apud Brasil (2007) a três grandes 

domínios: a educação para o cognitivo (SOBRE), o afetivo (NO) e o participativo (PARA) o 

ambiente:  

 Educação sobre o ambiente: favorece a aquisição de experiências e 

conhecimentos na área ambiental e seus problemas correlatos (cognitivo); 

 Educação no ambiente: desperta valores e motivações que considerem um 

ambiente mais adequado (afetivo); e 

 Educação para o ambiente: promove a aquisição de habilidades e competências 

para agir e resolver os problemas ambientais (participativo) 

Essas definições têm sido discutidas e apropriadas de diversas maneiras. Existem 

tendências que separam tais objetivos, priorizando um ou outro e tendências que consideram 

que a educação é tanto SOBRE como NO e PARA o ambiente (SATO, 1997). Em virtude 

disso, muitas concepções sobre EA se tornam contraditórias, pois unificam ideologias e 

metodologias que são epistemologicamente distintas, e incoerentes, pois possuem uma visão 

limitada do ambiente (SATO, 1997).  

Outra classificação efetuada e discutida por Sauvé (1997) apud Brasil (2007) diz 

respeito às perspectivas que iluminam as práticas pedagógicas. Partindo do pressuposto de 

que a EA se localiza na relação humano e ambiente, podem existir três vertentes: 

 Perspectiva ambiental: está centrada no ambiente biofísico; parte do ponto de 

                                                 
4
 Altruísmo é um tipo de comportamento encontrado nos seres humanos e outros seres vivos, em que as ações de 

um indivíduo beneficiam outros, ou seja, pode ser considerado sinônimo de solidariedade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B4nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solidariedade
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vista de que a qualidade ambiental está se degradando, ameaçando a qualidade de vida 

humana. A preocupação dessa vertente está na ideia do engajamento para prevenir e resolver 

os problemas ambientais. A expressão definidora dessa postura é: “Que planeta deixaremos às 

nossas crianças?”; 

 Perspectiva educativa: está centrada no indivíduo ou grupo social; parte da 

constatação de que o ser humano desenvolveu uma relação de alienação a respeito de seu 

entorno. A preocupação dessa vertente é a educação integral do indivíduo, com o 

desenvolvimento da autonomia, do senso crítico e de valores éticos. A expressão definidora 

dessa postura é: “Que crianças deixaremos ao nosso planeta?”; 

 Perspectiva pedagógica: está centrada no processo educativo, diferentemente das 

abordagens anteriores que centram num ou noutro polo. Por considerar os métodos 

pedagógicos tradicionais demais dogmáticos e impositivos, essa vertente inclina-se sobre o 

desenvolvimento de uma pedagogia específica para a EA, através da perspectiva global e 

sistêmica da realidade, da abertura da escola ao seu entorno, ao recurso da metodologia da 

resolução de problemas ambientais locais concretos. A expressão definidora dessa postura é: 

“Que educação deixaremos para nossas crianças nesse planeta?”. 

Sato (1997) identificou, em sua pesquisa de doutorado, que a EA é influenciada pelas 

seguintes vertentes e paradigmas:  

  Tradicional, renovada, tecnicista e crítica proposto por MEC (1996), sendo a 

vertente crítico, na sua concepção, a mais indicada; 

  Tradicional, comportamentalista, humanista, sóciocultural, histórico-crítica e 

cognitivista proposto por Mininni (1994), sendo a vertente cognicista, na sua 

concepção, a mais indicada; 

  Utilitária, pós-positivista, humanística e libertadora proposta por Sato (1994), sendo 

a vertente libertadora, na sua concepção, a mais indicada;  

  Racional, humanística e inventiva proposta por Sauvé (1996), sendo a vertente 

inventivo, na sua concepção, a mais indicada;  

   Positivista, pós-positivista, interpretativa e crítica proposto por Robottom e Hart 

(1993), sendo a vertente crítica, na sua concepção, a mais indicada.  

 

A Pedagogia Crítica surge no final do regime militar a partir da mobilização de 

educadores por promoção de transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a 

necessária superação das desigualdades existentes no interior das sociedades. Ela é dividida 
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em Pedagogia Libertadora e a Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos (SATO, 1997). Na 

Pedagogia Libertadora a atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos 

e em ações sobre a realidade imediata; analisam-se os problemas, seus fatores determinantes e 

organiza-se uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social e política 

(SATO, 1997). Na Pedagogia Crítico-social dos Conteúdos procura-se assegurar a função 

social e política da escola através do trabalho com conhecimentos sistematizados, a fim de 

colocar as classes populares em condições de participação nas lutas sociais. Entende-se que 

além dos conteúdos das questões sociais, é necessário que os alunos tenham domínio do 

conteúdo, habilidades e capacidades mais amplas para a interpretação das experiências e 

defesa dos interesses (SATO, 1997). 

Na abordagem cognicista o conhecimento não procede nem da experiência única dos 

objetos, nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções 

sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas no aluno. Conhecer é agir sobre o 

mundo para descobrir os mecanismos dessa transformação. O ensino aprendizagem é baseado 

no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de problemas e não existe uma 

única metodologia (SATO, 1997). 

A educação libertadora dá ênfase à promoção da compreensão social e política através 

das ações e da consciência crítica. Visa à formação, sem desconsiderar os conteúdos, e uma 

pedagogia de projetos que possibilite uma efetiva transformação nas realidades já construídas. 

Na educação libertadora, estabelece-se uma relação dialética, visando ações políticas que 

considerem não somente a busca de soluções para as consequências das degradações 

ambientais, mas fundamentalmente a possibilidade da conscientização e ação das 

comunidades; ou seja, o que fundamenta a teoria libertadora é o conhecimento dinâmico da 

teoria com a prática, de modo que a compreensão teórica das contradições inerentes às 

sociedades transforma-se nas condições de mudanças (SATO, 1997). 

A EA, dentro de uma perspectiva libertadora não busca o enquadramento dos 

educandos em uma norma, mas sim a sua adesão a um processo autônomo de construção 

pessoal e participação na transformação de sua realidade social e ambiental (BRASIL, 2006). 

O paradigma inventivo tem como foco uma nova prática educativa, de modo que a 

escola seja mais aberta ao “mundo real”, favorecendo o aprendizado cooperativo e a resolução 

de problemas concretos, além de outros fatores. Esse paradigma favorece a construção crítica 

dos conhecimentos, pois implica no reconhecimento da intersubjetividade e o 

desenvolvimento de ações relevantes e úteis (SATO, 1997). 

A pedagogia crítica tem como foco o desenvolvimento de uma postura analítica com 
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argumentos, procedimentos e linguagem frente às questões de poder por meio de uma ação-

constitutiva e de emancipação. A proposta para EA baseia-se em “ações PARA o meio 

ambiente” (SATO, 1997). 

Nesse contexto, Sato (1997) considera que uma EA adequada é aquela que adota uma 

pedagogia mais crítica com fusão de parâmetros elaborados nos diversos modelos como o da 

educação libertadora. Um ponto fundamental é abandonar os modelos tradicionais de 

educação e construir um processo educativo em que alunos e professores possam construir os 

conhecimentos para a reconstrução e a transformação da realidade cultural e natural.  

Em consonância com esse pensamento, Loureiro (2004) também considera 

fundamental a EA estar ancorada no escopo das pedagogias críticas, emancipatórias e 

dialética, isto é, na chamada teoria da complexidade. Para esse autor, a EA precisa visar um 

novo paradigma para uma nova sociedade.  

A educação crítica tem suas raízes nos ideais democráticos e emancipatórios do 

pensamento crítico aplicado à educação. No Brasil, estes ideais foram constitutivos da 

educação popular que rompe com uma visão de educação tecnicista, difusora e repassadora de 

conhecimentos, convocando a educação a assumir a mediação na construção social de 

conhecimentos implicados na vida dos sujeitos. Paulo Freire, uma das referências fundadoras 

do pensamento crítico na educação brasileira, insiste na defesa da educação como formação 

de sujeitos sociais emancipados, isto é, autores de sua própria história (CARVALHO, 2004). 

Nesse contexto, Sato (2006) considera que a EA, sobretudo, no Brasil é uma 

modalidade educativa que ser reveste de enorme envergadura social. Ela incorpora a rebeldia 

da contracultura, recebe herança da Antropofagia da Semana da Arte Moderna, incorpora o 

legado da Tropicália, ou espelha-se na corajosa e teimosa luta de sujeitos como Chico 

Mendes. O que se almeja com a EA é um mundo com mais justiça social e ambiental, através 

de táticas revolucionárias que possam promover a práxis de transformação contra os modelos 

insustentáveis de consumo.  

A EA deve ser compreendida como prática do campo educacional e social, ou seja, um 

processo que procura construir nas pessoas e na sociedade a preocupação pelos problemas 

ambientais, levando informações e auxiliando no despertar de uma consciência crítica. A EA 

deve ser uma estratégia de formação de ampla, que visa à consciência crítica das relações 

sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza (LOUREIRO, 2002). 

Em virtude disso, a prática da EA deve ir além da disponibilização de informações, 

pois o que se almeja é redimensionar a relação entre as sociedades humanas e o ambiente 

desenvolvendo habilidades e atitudes voltadas para o equilíbrio entre as esferas ambiental, 
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social e econômica (ECHEVERRÍA et al., 2009). Sobre isso, Reigota (2002, p.18), para o 

contexto da educação formal, diz que:  

 
Não se trata de transmitir conteúdos, conceitos e o método científico experimental, 

mas sim aprender a olhar, aprender a ler indícios e o aleatório, entender a ciência 

como criatividade e atividade que permite integrar a arte e os diferentes 

conhecimentos (científicos e tradicionais). 

 

A EA deve ter um modelo autêntico, adequado, profundo e durável, que ultrapasse a 

banalização das análises simplistas das questões ambientais e tenha uma reflexão pedagógica 

mais profunda. A EA, dentro de sua perspectiva holística, tem uma intencionalidade, que é a 

de gerar novos vínculos com o ambiente imediato, seja ele natural, construído, espacial ou 

temporal, através de uma ética particular (SATO, 1997). 

Para a vertente crítica, a EA precisa construir um instrumental que promova uma 

atitude crítica, uma compreensão complexa e a politização da problemática ambiental, a 

participação dos sujeitos, o que explicita uma ênfase em práticas sociais menos rígidas, 

centradas na cooperação entre os atores (JACOBI, 2005). 

Os objetivos da EA definidos na Carta de Belgrado (UNESCO, 1977) são: 

Conscientização, levar os indivíduos e os grupos sociais a tomarem maior consciência 

do meio ambiente global e de problemas conexos e se mostrarem sensíveis aos mesmos; 

- Conhecimento, levar os indivíduos e os grupos sociais a adquirirem uma 

compreensão essencial do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados e da 

presença e função da humanidade neles, o que necessita uma responsabilidade crítica; 

- Comportamento, levar os indivíduos e os grupos a adquirirem valores sociais e um 

sentimento profundo de interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar 

ativamente na sua proteção e melhoria; 

- Competência, levar os indivíduos e os grupos a adquirirem as aptidões necessárias 

para resolver os problemas ambientais; 

- Capacidade de avaliação, levar os indivíduos e os grupos sociais a avaliarem as 

medidas e programas relacionados ao meio ambiente em função dos fatores ecológicos, 

políticos, sociais, estéticos e educativos; 

Participação, levar os indivíduos e os grupos a perceberem suas responsabilidades e 

necessidades de ação imediata para a solução dos problemas ambientais.  

De acordo com Czapski (1998), os princípios norteadores da EA estabelecidos na 

conferência de Tbilisi, são: 
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- Considerar o ambiente em sua totalidade. Seus aspectos naturais e artificiais, 

tecnológicos e sociais (econômico, político, técnico, histórico-cultural e estético); 

- Construir-se num processo contínuo e permanente, que inicie na educação infantil e 

se estenda por todas as fases do ensino formal e não formal; 

- Empregar o enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada 

disciplina, objetivando uma perspectiva global e equilibrada; 

- Examinar as principais questões ambientais em escala pessoal, local, regional, 

nacional, internacional, de modo que os educandos tomem conhecimento das condições 

ambientais de outras regiões geográficas; 

- Concentrar-se nas situações ambientais atuais e futuras, considerando também a 

perspectiva histórica; 

- Insistir no valor e na necessidade de cooperação local, nacional e internacional, como 

forma de prevenir e resolver os problemas ambientais; 

- Fazer com que os alunos participem na organização de suas experiências de 

aprendizagem, proporcionando-lhes oportunidade de tomar decisões e de acatar suas 

consequências; 

- Estabelecer com os alunos de todas as idades uma relação entre a sensibilização pelo 

ambiente, a aquisição de conhecimentos, a capacidade de resolver problemas e o 

esclarecimento dos valores. E especialmente, sensibilizar os alunos mais jovens sobre os 

problemas ambientais existentes em sua própria comunidade; 

- Contribuir para que os alunos descubram os efeitos e as causas reais dos problemas 

ambientais; 

- Salientar a complexidade dos problemas ambientais e, consequentemente a 

necessidade de desenvolver o sentido crítico e as aptidões necessárias para resolvê-los; 

- Utilizar diferentes ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para 

comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, privilegiando as atividades 

práticas e as experiências pessoais. 

Além dos princípios orientadores, foi definido também em Tbilisi, segundo Czapski 

(1998), que a ação educativa da EA deve se caracterizar como um processo:  

- Dinâmico integrativo, no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 

seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a 

determinação para que se tornem aptos a intervir na resolução de seus problemas ambientais;  

- Transformador, ou seja, capaz de levar a mudanças de atitudes, buscando a revisão 

das relações do ser humano com o seu meio, e a adoção de novas posturas individuais e 
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coletivas em relação ao meio ambiente, para a consolidação de uma nova ordem 

ambientalmente sustentável;  

- Participativo, despertando e estimulando o envolvimento nos processos coletivos; 

- Abrangente, de forma a ultrapassar os limites da escola tradicional, envolvendo a 

família e a coletividade; 

- Globalizador, de forma que o ambiente seja compreendido em seus múltiplos 

aspectos (natural, tecnológico, social, econômico, político, histórico, cultural, moral, ético e 

estético) e abrangências (local, regional e global); 

- Permanente, de modo a garantir a evolução do senso crítico e a compreensão da 

complexidade das questões ambientais de forma crescente e contínua; 

- Contextualizador, atuando na realidade de cada comunidade, sem perder de vista a 

perspectiva planetária. 

Além dessas sete características da EA definidas pela Conferência de Tbilisi, existe 

uma oitava, incorporada entre as características que a EA formal deve ter no Brasil:  

- Transversal, propondo-se que as questões ambientais não sejam tratadas como uma 

disciplina específica, mas que permeiem os conteúdos, objetivos e orientações didáticas em 

todas as disciplinas (MARCATTO, 2002). 

Para Sato (1997), a transversalidade remete à concepção da interdisciplinaridade, que 

se fundamenta na crítica da concepção de conhecimento que torna a realidade como um 

conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de reconhecimento isento e distanciado. Como 

aponta Jacobi (2005, p.247):  

 
A ênfase na interdisciplinaridade na análise das questões ambientais deve-se à 

constatação de que os problemas que afetam e mantêm a vida no nosso planeta são 

de natureza global e que a compreensão de suas causas não pode restringir-se apenas 

aos fatores estritamente biológicos, revelando dimensões políticas, econômicas, 

institucionais, sociais e culturais. 

 
 

Diante disso, a EA necessariamente deve ter caráter interdisciplinar e isso não 

significa apenas o agrupamento de diferentes disciplinas no exercício da interdisciplinaridade. 

A EA deve apoiar-se em trocas sistemáticas e no confronto de saberes disciplinares que 

incluam não apenas uma problemática nas interfaces entre as diversas ciências naturais e 

sociais (JACOBI, 2005). Desse modo, a interdisciplinaridade pressupõe o desenvolvimento de 

metodologias interativas para que uma problemática seja abordada e compreendida a partir de 

diferentes enfoques. É necessário ocorrer articulação entre as ciências naturais, sociais e 

exatas (JACOBI, 2005).  
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No entanto, as experiências interdisciplinares ainda são recentes e incipientes, até 

mesmo em nível de pós-graduação (SATO, 1997; JACOBI, 2005). Na ótica da modernização 

reflexiva, a EA tem de enfrentar a fragmentação do conhecimento e desenvolver uma 

abordagem crítica e política, mas reflexiva (JACOBI, 2005). 

Essas características da EA enquanto processo educativo e seus princípios orientadores 

servem para orientar a elaboração, a condução e a realização da EA tanto no contexto da 

educação formal como na informal.  

A educação formal envolve estudantes em geral, desde a educação infantil até a 

fundamental, média e universitária, além de professores e demais profissionais envolvidos em 

cursos de treinamento em EA. Já a informal refere-se a todos os segmentos da população 

como, por exemplo, grupos de mulheres, de jovens, trabalhadores, políticos, empresários, 

associações de moradores, profissionais liberais, dentre outros (MARCATTO, 2002). 

Esses dois enfoques da EA constituem um desafio de trabalho, pois, na prática, a EA 

ainda está longe de ser uma atividade tranquilamente aceita e desenvolvida, porque ela 

implica mudanças profundas e nada inócuas (BRASIL, 1997), e, porque exige novas formas 

de exercício da cidadania e a formação de um novo educador que atue de fato a partir das suas 

diretrizes (ECHEVERRÍA et al., 2009).  

A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais desafiador, 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais cada vez mais 

complexos e riscos ambientais que se intensificam (JACOBI, 2005). 

O desafio para a construção de uma cidadania consistente encontra-se na capacidade 

de instituir práticas democráticas cotidianas, de favorecer o progresso de uma escola capaz de 

levar o aluno a refletir criticamente sobre seu ambiente de vida e de consolidar uma cultura da 

cidadania, nos planos local, regional e internacional, articulada aos processos de 

transformação sistêmica (LOUREIRO, 2002; ECHEVERRÍA et al., 2009). 

Os apontamentos discutidos acima mostram que a EA possui um escopo de objetivos, 

diretrizes e princípios, bem como uma base teórica ancorada em paradigmas e vertentes como 

a pedagogia crítica. Em síntese, um programa de EA, para ser efetivo, deve promover, 

simultaneamente, a compreensão integrada dos componentes do meio ambiente; a 

conscientização e percepção da degradação ambiental e suas implicações; o desenvolvimento 

de atitudes e de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental; a 

percepção dos elementos que compõem o nosso dia-a-dia, que são familiares, mas nem 

sempre compreendidos e, que requerem, no geral, pequenas mudanças de atitudes, como por 

exemplo, separação do lixo; a utilização de metodologias que sensibilizem e promovam a 
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construção do conhecimento, tornando a aprendizagem significativa e a participativa ativa dos 

cidadãos na defesa do meio ambiente. 

 

2.3. Educação Ambiental: políticas públicas 

 

Os debates e discussões em torno da questão ambiental demandaram uma profunda 

transformação produtiva da sociedade e, portanto, soluções e diretrizes para o crescimento 

econômico com observação e respeito de aspectos sociais e ambientais.  

Em decorrência disso, as políticas públicas passaram a sentir influência de novos 

conceitos e instrumentos metodológicos, bem como de novos campos de investigação e ação 

referentes à EA (SATO, 1997).  

A palavra política origina-se do grego e significa limite. Desse modo, Sorrentino et al., 

(2005) apontam que a política, enquanto “a arte de definir os limites”, vem ao encontro das 

demandas levantadas pelo movimento ambientalista, visto que elas podem ser compreendidas 

como limites que precisam ocorrer entre a relação que a sociedade estabelece com o meio 

ambiente. E, isso não significa regulação sobre a sociedade, mas uma regulação dialética 

sociedade-Estado que favoreça a pluralidade e a igualdade social e política. 

A EA precisa avançar no sentido de ser compreendida e executada como uma 

educação política, que reivindica e prepara os cidadãos para exigirem justiça social, cidadania 

nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. Ela precisa ser 

assumida por todos os segmentos da sociedade porque ela deve ser de responsabilidade de 

todos os sujeitos, ou seja, não só aqueles que estão envolvidos com as questões do meio 

ambiente, até, e principalmente os que estão frente às questões educacionais, sejam elas de 

níveis formais e informais (REIGOTA, 2001).  

Para que isso seja efetivado, Jacobi (2003) aponta que a sociedade precisa estar mais 

motivada e mobilizada, pois ela precisa assumir um papel mais propositivo e ser capaz de 

questionar, de forma concreta, a falta de iniciativa do governo na implementação de políticas 

ambientais. 

Para Reigota (2001), é evidente que a complexa resolução dos problemas ambientais 

mundiais não pode ser resolvida apenas pela EA; todavia, ao tornar conscientes os cidadãos 

das obrigações e direitos, a EA auxilia e influencia esse processo. Para o autor, a EA deve 

destinar-se à comunidade, procurando levar as pessoas a uma participação ativa na solução 

das questões ambientais, em especial da realidade em que se encontram inseridas ainda, como 

necessidade ímpar uma conduta ética em relação aos problemas socioambientais. 
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O reconhecimento da obrigação do poder público e da coletividade com a preservação 

do meio ambiente é apresentado na CFB, de 1988, Art. 225: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

 

Para que isso seja assegurado, a CFB coloca como dever do poder público, entre 

outros, a promoção da EA em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente.  Esse compromisso é reafirmando na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), Lei nº 9394, de dezembro de 1996, conforme Inciso I do Art. 36: 

 

A Educação Ambiental será considerada na concepção dos conteúdos curriculares de 

todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina especifica, implicando 

desenvolvimento de hábitos e atitudes sadios de conservação ambiental e respeito a 

natureza, a partir do cotidiano da vida da escola e da sociedade 

 

Sob grande influência das conferências ambientais na década de 70, em 1981, a 

temática ambiental no Brasil foi contemplada em uma norma específica, a Lei Federal nº 

9.938, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Nessa lei, a EA é apresentada 

como um princípio para se efetivar a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida e como um instrumento para capacitar estudantes, de todos os níveis 

de ensino, e as pessoas da comunidade a participem ativamente na defesa do meio ambiente.  

Na educação, o debate da questão ambiental na escola é considerado fundamental, 

pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo ser 

humano dos recursos naturais disponíveis (BRASIL, 1997). A LDB (Lei 9.394 /1996) dispõe 

que o objetivo maior do ensino fundamental, entre outros, é a compreensão do ambiente 

natural e o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  

A EA no âmbito escolar ganhou mais força após a inserção do tema meio ambiente 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) elaborados pelo Ministério da Educação 

(MEC) para o ensino fundamental, em 1997. O objetivo dos PCNs era que os estudos 

ambientais que antes se concentravam no ensino de Biologia passassem a ser discutidos por 

todas as disciplinas do currículo, juntamente com outros temas sociais (DIAS, 2012). Para o 

ensino médio também foram elaborados propostas curriculares em 1999, 2002 e 2006 com 

apresentação da problemática ambiental como um dos aspectos a serem articulados com o 

conhecimento escolar na perspectiva da formação cidadã (DIAS, 2012).  
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Os PCNs foram elaborados para subsidiar a escola e os professores na construção do 

seu programa curricular, inclusive em relação à temática ambiental, tendo como base a 

abordagem uma abordagem transversal e interdisciplinar (SORRENTINO, 2003). A 

elaboração desse documento pode ser considerada como um marco para a difusão do tema  

meio ambiente nos planejamentos pedagógicos das escolas brasileiras, visto que ele atuou 

como eixo norteador para a formulação de programas educacionais subsequentes, como o 

Programa Nacional do Livro didático para o Ensino Médio (PNLEM), implantado pelo MEC 

em 2004 (DIAS, 2012).  

No entanto, os PCNs foram implementados pelo MEC de 1997 a 2002 e 

transformaram-se em meros papéis. Preencheram uma lacuna de modo equivocado e pouco 

dialógico, definindo concepções metodológicas a serem seguidas e o conhecimento a ser 

trabalhado no Ensino Fundamental e no Médio (BRASIL, 2013).  

Nesse contexto, um avanço recente foi o estabelecimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EA no Brasil, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições de Educação Básica e de Educação Superior, por meio da resolução nº 2, de 15 de 

junho de 2012, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Segundo essa 

normativa, a EA não deve ser entendida como um tipo de educação, mas sim como um 

elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, mobilizando 

atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e 

emancipatória, capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. As características da EA, 

segundo os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 8º dessa resolução são: 

 
A EA visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a 

equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente natural e construído; 

A EA é construída com responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos 

seres humanos entre si e com a natureza. 

A EA não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo e, 

desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e 

interdependente, as suas dimensões política e pedagógica. 

A EA deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a 

sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, 

acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 

instituições de ensino. 

A EA, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, deve ser 

desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e 

permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, como 

regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico. 

 

A institucionalização da EA enquanto política pública foi realizada em 1999, pela Lei 

Federal nº 9.795 - PNEA. Essa é a mais recente e a mais importante lei para a EA. Nela são 
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definidos os princípios relativos à EA que deverão ser seguidos em todo o País 

(MARCATTO, 2002). Sua definição de EA é apresentada no Art. 1:  

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

 

Para a PNEA, a EA deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, formal e informal por meio de uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente. Assim, a EA é apresentada como um processo educativo amplo, ao qual todos os 

cidadãos têm direito. Em virtude disso, são deveres: do Poder Público, definir políticas 

públicas que incorporem a dimensão ambiental; das instituições educativas, a promoção da 

EA de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem; das empresas, 

entidades de classe, instituições públicas e privadas, a promoção de programas destinados à 

capacitação dos trabalhadores; da sociedade como um todo, manter atenção permanente à 

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

voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. 

  Para a PNEA, segundo o seu artigo 4º, são princípios básicos da EA:  

 
I – o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II – a concepção do Meio Ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural sob o enfoque 

da Sustentabilidade; 

III – o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da Inter, Multi 

e Transdisciplinaridade; 

IV – a vinculação entre a Ética, a Educação, o Trabalho e as Práticas Sociais; 

V – a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI – a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII – a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VIII – o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

 

Para Sorrentino et al. (2005) essa abordagem da PNEA reitera um entendimento, 

historicamente construído, dos desafios da EA como processo dialético de transformação 

social e cultural. Para esse autor, outro aspecto importante dessa lei é a indicação da 

responsabilidade coletiva na implementação da EA, além de deixar claros os princípios 

básicos, objetivos e estratégias da EA.  

Além da PNEA foi instituído também no Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente o 

Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). O ProNEA tem como eixo orientador 

a perspectiva da sustentabilidade ambiental na construção de um país de todos. Para isso, suas 
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ações destinam-se a assegurar, no âmbito educativo, a integração equilibrada das múltiplas 

dimensões da sustentabilidade: ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e 

política (BRASIL, 2005). Um dos seus objetivos é a promoção de processos de EA na 

educação formal e não-formal voltados para valores humanistas, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências que contribuam para a participação cidadã na construção de 

sociedades sustentáveis. Sua aplicação, execução, monitoramento e avaliação é competência 

tanto do poder público federal como de todos os segmentos sociais e esferas de governo 

(BRASIL, 2005).  

Outro documento importante referente à EA é a Agenda 21, documento da Rio 92, de 

orientação para o estabelecimento e consolidação do desenvolvimento sustentável em nível 

global e local. No capítulo 36 desse documento – intitulado “Promoção do Ensino, da 

Conscientização e do Treinamento” – a EA é incorporada definitivamente como processo 

indispensável no caminho do desenvolvimento sustentável. O conjunto de propostas 

apresentadas nesse capítulo ratificou, mais uma vez, as recomendações de Tbilisi, reforçando 

ainda a urgência de envolver todos os setores da sociedade através da educação formal e não-

formal (CZAPSKI, 1998).  

As áreas prioritárias apontadas nesse capítulo, segundo Marcatto (2002) são: 

- a reorientação da educação na direção do desenvolvimento sustentável;  

- a ampliação da conscientização pública, compreendendo ações destinadas às 

comunidades urbanas e rurais, visando sensibilizá-las sobre os problemas ambientais e de 

desenvolvimento; 

- o incentivo ao treinamento, destinado à formação e à capacitação de recursos 

humanos para atuarem na conservação do meio ambiente, como agentes do desenvolvimento 

sustentável; 

- a definição de que cada país deve elaborar sua própria Agenda 21 Nacional. 

Para Jacobi (2003), a Agenda 21 global representa um importante avanço no conceito 

de desenvolvimento sustentável porque seu plano de ação considera a complexa relação entre 

o desenvolvimento e o meio ambiente numa variedade de áreas, destacando a sua pluralidade, 

diversidade, multiplicidade e heterogeneidade.  

No entanto, no Brasil, sob o compromisso dos países estabelecerem suas próprias 

“Agendas 21” por meio do envolvimento de todos os setores sociais, isso vem ocorrendo 

raramente e, em geral, com baixa participação da comunidade (CZAPSKI, 1998).  

Esses dados mostram que as políticas públicas reconhecem que a EA é um 

instrumento fundamental para a promoção do desenvolvimento sustentável e da conservação 
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dos recursos naturais e do meio ambiente. Inclusive reconhecem e preconizam que a EA deve 

ser concebida e construída a partir da concepção da pedagogia crítica ao reconhecer, por 

exemplo, que a EA envolve 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.  

No entanto, a efetivação da EA, preconizada nas politicas públicas, seja no campo da 

educação formal e, sobretudo, na informal, ainda é incipiente. Jacobi (2003) considera que a 

postura de dependência e de desresponsabilização da população decorre justamente da falta de 

informação, da falta de consciência ambiental e de um déficit de práticas comunitárias 

baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos. Isso por sua vez evidencia que as 

políticas públicas voltadas para a EA precisam ser implementadas, promovidas e cobradas 

pela população. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1. Fundamentos metodológicos  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, para avaliar se a EA é uma 

atividade realizada poder público municipal de Rio Pomba (MG) e, se sim, onde e como é 

executada, foram baseados nos pressupostos da pesquisa qualitativa.  

O enfoque qualitativo foi adotado nesta pesquisa devido à natureza do problema 

estudado. Segundo Godoy (1995) esse enfoque é útil quando: 

 Os problemas são pouco conhecidos e a pesquisa é de cunho exploratório;  

 O estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do fenômeno 

como um todo, na sua complexidade;  

 A preocupação é a compreensão da teia de relações sociais e culturais que se 

estabelecem no interior das organizações;  

 Busca-se compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, 

dos participantes da situação em estudo;  

O foco da pesquisa qualitativa não é enumerar e/ ou medir os eventos estudados 

(GODOY, 1995), ou estabelecer teorias e testá-las (FLICK, 2009). Sua essência consiste em 

levantar informações vinculadas às relações sociais e empíricas, isto é, que emergem da 

vivência cotidiana e da visão de cada sujeito (FLICK, 2009). O que é um desafio, 

principalmente nos dias atuais, em função da mudança social acelerada, da consequente 

diversificação dos estilos vida e, portanto, dos sujeitos, que estão cada vez mais plurais 

(FLICK, 2009).   

Desse modo, a preocupação da pesquisa qualitativa é a escolha apropriada de métodos 

e teorias, bem como o uso de “conceitos sensibilizantes” na abordagem dos contextos sociais 

a serem estudados (FLICK, 2009). Isso, na prática, significa que o investigador precisa usar 

sua subjetividade na procura do conhecimento; conversar, ouvir e permitir a expressão livre 

dos participantes da pesquisa; ter flexibilidade na escolha das metodologias a serem utilizadas 

e usar o enfoque indutivo na análise dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994). É fundamental que o 

pesquisador aprenda a usar sua própria pessoa como o instrumento mais confiável de 

observação, seleção, análise e interpretação dos dados coleta (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Existem vários tipos de pesquisa qualitativa, em virtude das diferentes orientações 

teóricas e metodológicas, como o interacionismo simbólico, a fenomenologia, a 
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etnometodologia, o construtivismo e o estruturalismo genético (FLICK, 2009). No entanto, 

todos são qualitativos em virtude de apresentarem características básicas comuns em maior ou 

menor grau (GODOY, 1995). Para Bogdan e Biklen (1982) os seguintes aspectos são 

essenciais: 

 

a) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

e o pesquisador como instrumento fundamental; 

Isso significa que a preocupação do estudo é a análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural, sendo essencial o contado direto do pesquisador com o ambiente e a 

situação que está sendo estudada.  

b) Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

Na pesquisa qualitativa a palavra escrita ocupa lugar de destaque, pois desempenha 

um papel fundamental tanto no processo de obtenção e interpretação dos dados quanto na 

disseminação dos resultados.  

c) O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; 

A compreensão do fenômeno estudado ocorre a partir da perspectiva dos sujeitos da 

pesquisa, em virtude disso todos os pontos de vista são importantes. 

d) Pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados 

Os pesquisadores qualitativos partem de questões ou focos de interesse amplos, que 

vão se tornando mais específicos no transcorrer da investigação. O quadro teórico é 

construído aos poucos na medida em que os dados são coletados e examinados.  

 

A base teórica dessa pesquisa qualitativa se relaciona com a fenomenologia, cuja 

essência é descrever um fenômeno a partir de dados e experiências dos sujeitos da pesquisa 

(FLICK, 2009). De modo geral, seu campo de aplicação é a análise o conhecimento cotidiano, 

seu método de coleta são as entrevistas semiestruturadas e de interpretação dos dados, a 

análise de conteúdo (FLICK, 2009). Outras técnicas de coleta como observação, uso de 

diários, gravadores e análise documental podem ser utilizadas (GODOY, 1995; TEIXERIA, 

2003). Com relação à interpretação, os dados podem ser apresentados sob a forma de 

transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, desenhos e vários 

tipos de documentos (GODOY, 1995).  

A análise dos dados é um processo complexo, não-linear que tem a finalidade de 

organizar, desvendar, compreender e interpretar as informações obtidas como por meio do 
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estabelecimento e identificação de dimensões, categorias, tendências, padrões e relações 

(TEIXERIA, 2003). O conjunto destas técnicas vem sendo denominada de análise de 

conteúdo, que segundo Bardin (2010, p.42) é definida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens.  

 

Desse modo, a análise de conteúdo busca, segundo o autor:  

 Conhecer o que está por trás das palavras analisadas, isto é, a sua mensagem; 

 Superar a incerteza para que a leitura e interpretação dos dados sejam válidas; 

 Enriquecer a tentativa exploratória durante a leitura e a interpretação dos dados por 

meio do estabelecimento de conteúdos, estruturas e elementos de significação que 

ajudam a demonstrar o propósito dos dados obtidos; 

 Analisar significados (sentido das palavras) e, conforme o caso, significantes 

(variáveis que se relacionam com o sentido das palavras, por exemplo, de ordem 

cultural), visto que muitas vezes o interesse não é a descrição dos conteúdos, mas 

sim o que estes nos poderão ensinar após serem tratados. 

 

Nesse estudo, a compreensão de questões relacionadas ao o que é meio ambiente e EA 

para os agentes públicos, levantadas por meio de entrevista semiestruturada, foi discutida, de 

modo geral, por meio da transcrição das respostas além de sistematização das informações por 

temas e quantificação das informações em tabelas.  

A compreensão do que é meio ambiente e politicas públicas, entre outros 

apontamentos, para os sujeitos da pesquisa – moradores e professores de Rio Pomba –, 

levantadas por meio de questionário, foi analisada por meio do estabelecimento de categorias 

temáticas, um sistema de classificação que possibilita descrever as respostas segundo um 

critério de referência, inferindo e interpretando os conhecimentos dos sujeitos sobre os 

aspectos levantados (BARDIN, 2010).  

Esse procedimento possibilita a organização e análise adequada das inúmeras 

respostas que foram obtidas. Para Selltiz et al. (1987) apud Teixeira (2003) o estabelecimento 

das categorias temáticas na análise dos dados requer o atendimento das seguintes regras:  

1) o conjunto de categorias deve ser derivado de um único princípio de classificação;  

2) o conjunto de categorias deve ser exaustivo; e  

3) as categorias do conjunto devem ser mutuamente exclusivas.  
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De modo geral, a análise de conteúdo inicia-se com a descrição, isto é, com a 

enumeração das características do texto (categorias temáticas), e termina com a interpretação, 

que consiste na significação concedida as características analisadas, descobertas e 

estabelecidas. Entre tais etapas, ocorre a inferência ou dedução lógica, que consiste num 

procedimento intermediário de elo entre a descrição e a interpretação. Por meio da inferência, 

dois tipos de problemas podem ser respondidos: a causa ou antecedentes da mensagem do 

texto (documento analisado) e as consequências que determinado enunciado – postura, 

conhecimento, ação, entre outros – vai provavelmente provocar (BARDIN, 2010).   

No entanto, devido à dificuldade do enquadramento das respostas obtidas em um 

único princípio de classificação e, portanto, em uma categoria exclusiva, o estabelecimento 

das categorias temáticas foi adaptado. 

As respostas obtidas foram muito amplas e isso dificultou a aplicação do princípio da 

exclusividade. Por exemplo, para a pergunta: “o que você entende por qualidade de vida?”, a 

maioria das respostas consistiu na enumeração de várias temáticas, dificultando o 

estabelecimento de um único princípio de classificação, conforme mostra a resposta abaixo: 

 

É o bem estar físico, mental, social, psicológico, saúde, educação, habitação, 

saneamento básico e outros (setor 0016 morador 70) 

  

Essa resposta evidencia que qualidade de vida, para esse morador, consiste em pelo 

menos oito aspectos. Nessa perspectiva, cada aspecto foi considerado uma categoria temática. 

Desse modo, o estabelecimento das categorias temáticas consistiu na identificação e 

definição de uma classificação (categoria temática) que não foi exclusiva, ou seja, uma 

mesma resposta foi enquadrada em mais de uma categoria temática, como a resposta acima.   

Essa adaptação foi realizada com base no que preconiza Bardin (2010) em relação aos 

procedimentos adotados no domínio da análise de conteúdo:  

 

Todas as iniciativas que, a partir de um conjunto de técnicas parciais, mas 

complementares, consistam na explicação e sistematização do conteúdo das 

mensagens e da expressão deste conteúdo, com o contributo de índices passiveis ou 

não de quantificação, a partir de um conjunto de técnicas, que embora parciais, são 

complementares.  

 

3.2. Instrumentos utilizados no levantamento de dados   

     

Neste estudo, a coleta de dados foi realizada por meio de questionários e entrevistas 

semiestruturadas, que são instrumentos da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009). Para auxiliar a 

obtenção das informações foram utilizados gravador, anotações de campo, fotografias e 
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análise de documentos como leis do município de Rio Pomba (GODOY, 1995; TEIXERIA, 

2003).  

O questionário e a entrevista formam documentos (respostas), suscitados pela 

necessidade do estudo, que são as informações, os dados, os fenômenos, as representações, os 

conhecimentos, entre outros, a serem descobertos e interpretados (FLICK, 2009). 

 

3.2.1. Entrevista 

  

As pessoas entrevistadas foram escolhidas em função do cargo e do papel social que 

exercem no município. No total, foram entrevistados 07 representantes públicos (RPs), a 

saber:  

 Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Presidente do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente (CODEMA);  

 Vice-presidente do CODEMA;  

 Dois representantes públicos do CODEMA (um agente de saúde da prefeitura e 

outro funcionário da COPASA atuante na área ambiental);  

 Dois presidentes de Associações de Bairros;  

 Secretária Municipal de Educação. 

 

A entrevista foi conduzida a partir de perguntas semiestruturadas e de outras que 

surgiram em função da conversa. Elas foram elaboradas segundo o tipo de papel social ou 

representação que os sujeitos exercem no (Anexo I, II e III).  

De modo geral, com o Prefeito, com o Chefe do Departamento de Meio Ambiente e 

Secretária Municipal de Educação buscou-se conhecer se o poder público executa e promove 

EA, e se sim, onde e como ela é desenvolvida; além de aspectos relacionados à capacitação 

dos funcionários municipais, aos problemas ambientais existentes em Rio Pomba e políticas 

públicas ambientais que precisam ser desenvolvidas. Com os RPs do CODEMA procurou-se 

conhecer as deliberações que visam à conservação ambiental; os trabalhos desenvolvidos para 

conscientização e EA e os principais problemas ambientais enfrentados pela sociedade rio-

pombense. Por fim, com os representantes da associação de bairro, procurou-se conhecer os 

problemas ambientais que ocorrem no bairro, a existência de projeto de EA e a atuação do 

CODEMA e da Secretaria de Meio Ambiente no bairro. 

As entrevistas foram agendadas com antecedência, gravadas e depois transcritas. 
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3.2.2. Questionário 

 

Foram elaborados 2 questionários: um para ser aplicado entre os moradores de Rio 

Pomba e outro para ser respondido por professores da rede municipal (Anexo IV e V). Os 

moradores foram escolhidos em função da localização da moradia para representar de modo 

geral a população rio-pombense. E, os professores, independente de serem ou não moradores 

de Rio Pomba, foram escolhidos devido ao cargo e função social que exercem no município. 

A maioria das perguntas dos questionários foi fechada e de múltipla escolha com 

alguns itens além de poucas perguntas abertas.  

 

Questionário respondido pelos professores da rede municipal de Rio Pomba 

  

O questionário socioambiental respondido pelos professores da rede municipal de Rio 

Pomba (Anexo IV) foi construído com 17 (dezessete) perguntas, divididas da seguinte 

maneira: 

 Identificação dos sujeitos - 03 questões;  

 Aspeto referente à formação acadêmica: 04 questões; 

  Aspetos referentes ao conhecimento e ensino do tema Meio Ambiente e                          

Educação Ambiental: 10 questões. 

 

O questionário foi entregue a todos os professores das três escolas municipais 

existentes em Rio Pomba, a saber: 

 Nossa Senhora das Graças – Creche Casulo 

 Escola Municipal Professora Maria Ponciana Ribeiro Bernardino 

 Escola Municipal São José 

 

A finalidade, em geral, das perguntas referentes à identificação dos sujeitos foi 

conhecer a escola de atuação do professor; das perguntas sobre formação acadêmica, a 

formação dos professores e se eles realizaram cursos de capacitação em EA; e, por fim, das 

referentes a seus conhecimentos e ensino do tema Meio Ambiente e EA, foi conhecer aspectos 

relacionados à compreensão, prática pedagógica e conteúdos abordados desse tema; verificar 

o conhecimento deles a respeito das leis municipais relacionadas à postura ambiental como 

descarte de pilhas, sacolas plásticas, entre outros, e o que eles identificam como sendo 

problemas ambientais de Rio Pomba.  
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Os professores optaram por responder o questionário sem a mediação do pesquisador. 

Em virtude disso, o mesmo foi entregue e depois recolhido. 

 

Questionário respondido pelos moradores de Rio Pomba 

 

O questionário socioeconômico-ambiental respondido pelos moradores de Rio Pomba 

(Anexo V) foi elaborado com 33 (trinta e três) perguntas, divididas da seguinte maneira: 

 Identificação dos sujeitos - 09 questões;  

 Aspeto referente à renda familiar: 01 questão; 

  Aspetos ligados a hábitos - cultura: 04 questões; 

 Aspectos relacionados à infraestrutura e necessidades básicas - 05 questões; 

 Aspectos relacionados a meio ambiente - 14 questões. 

 

As perguntas referentes à identificação dos sujeitos, renda e hábitos foram elaboradas 

para se conhecer um pouco os sujeitos da pesquisa: quem são? O que fazem? Já as perguntas 

referentes à infraestrutura e as referentes a meio ambiente foram utilizadas para:  

 Conhecer o significado do que é meio ambiente para os sujeitos da pesquisa – 

habitantes de Rio Pomba –, incluindo temas como água, floresta, degradação, entre 

outros; 

 Conhecer as atitudes dos sujeitos da pesquisa em relação ao meio ambiente;  

 Inferir se o conhecimento dos sujeitos e atitudes é reflexo de ações de EA 

executadas pelo poder público.  

 

A aplicação do questionário socioeconômico ambiental foi realizada por meio de 

entrevista presencial e individual. A seleção dos domicílios e da quantidade de moradores a 

serem entrevistados foi baseada na metodologia que o IBGE utiliza para realização do censo 

demográfico, sobretudo, em relação à aplicação do questionário da amostra
5
, com adaptações 

(IBGE, 2010).  

                                                 
5
 O questionário da amostra refere-se à investigação detalhada de diversos aspectos relacionados aos moradores 

do domicílio. Ele é aplicado em uma porcentagem dos domicílios a partir de uma amostragem que visa à 

obtenção de uma fração representativa dos domicílios, visando estimar os resultados para toda a população. No 

censo de 2010, a definição da aplicação do mesmo foi feita de modo automático pelo sistema (IBGE, 2010).    
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A metodologia do IBGE consiste em agregar as informações de um município por 

setor censitário, que é a menor unidade territorial de área contínua, com dimensão adequada à 

operação da pesquisa e que se insere totalmente em uma área urbana ou rural (IBGE, 2011).  

Em Rio Pomba, existem 32 setores censitários
6
, que foram estabelecidos no censo de 

2010. Esses não se relacionam diretamente com os bairros
7
 porque os mesmos não estão 

legalmente estabelecidos. Para a aplicação do questionário socioeconômico e ambiental, 

foram escolhidos os setores censitários 0001, 0005, 0007, 0011, 0016, 0017 e 0031, sendo 

todos pertencentes à área urbanizada do município. Eles foram escolhidos visando à obtenção 

de uma representação social abrangente e significativa dos moradores do município, visto que 

abrangem diferentes localidades e representam diferentes classes de renda (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Descrição dos setores censitários entrevistados em Rio Pomba/MG 

Setores 

censitários 

¹n° de 

residências 

Questionários 

aplicados - n°  

Residências 

entrevistadas % 

Classe de renda 

predominante 
Localização 

0001 226 21 9% 2 à 5 s.m. Centro 

0005 267 22 8% Até 2 s.m. Periferia 

0007 102 11 10% Até 2 s.m. Próximo ao IF² 

0011 204 15 7% Até 2 s.m. Periferia 

0016 137 13 9% 5 à 10 s.m Centro 

0017 188 19 10% 2 à 5 s.m. Perto da Z. Rural³ 

0031 202 21 10% Até 2 s.m. Perto da Z. Rural
³
 

¹ Número de residências segundo censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010); ² Bairro próximo ao IF Sudeste de 

Rio Pomba e da Zona Rural; ³ Bairros afastados do centro e da periferia por estarem localizados na outra 

margem do rio que passa pelo município e também mais próximo da Zona Rural.  

Fonte: elaboração própria. 

 

A quantidade e a escolhas dos domicílios e, consequentemente, dos moradores para 

responder a entrevistada, foi baseada na metodologia utilizada pelo IBGE no censo 

demográfico de 2000 (IBGE, 2000)
8
, que consiste na aplicação do questionário numa 

proporção de 10%
9
, isto é, a cada dez domicílios um deve ser entrevistado.  

                                                 
6
 Os setores censitários são identificados por códigos, em Rio Pomba existem 32 setores, de 0001 à 0032. 

7
 Bairros são subdivisões intra-urbanas legalmente estabelecidas através de leis ordinárias das Câmaras 

Municipais e sancionadas pelo Prefeito (IBGE, 2010).   
8
 Essa metodologia foi sugerida pelo escritório local do IBGE de Rio Pomba. 

9
 Essa proporção foi aplicada pelo IBGE em municípios com uma população acima de 15mil habitantes como 

Rio Pomba. Ela foi adotada por setor censitário, mas não se obteve exatamente a proporção de 10%, entre outros, 

porque alguns moradores não quiseram responder.  
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No total foram entrevistados 122 moradores, todos com idade superior a 18 anos
10

. A 

descrição dos setores censitários e do número de questionários aplicados é apresentada na 

tabela 1.  

 

Critérios adotados nos setores censitários para a aplicação dos questionários  

 

Os seguintes critérios foram adotados na aplicação dos questionários (IBGE, 2011): 

1. Obtenção de um mapa com marcação dos setores censitários - trajeto vermelho 

marcado nas figuras 1, 3, 5, 7, 9, 11, e 13; 

2. Marcação do ponto inicial do caminho a ser percorrido no mapa e identificação do 

mesmo no campo;  

3. Conferência do nome do logradouro de cada setor censitário; 

4. Caminhada de forma ordenada e disciplinada no setor censitário, isto é, de modo 

sistemático para garantir que todas as ruas do perímetro delimitado sejam percorridas 

bem como a correta contagem das residências (ANEXO VI); 

5. Entrevista dos domicílios localizados à direita;  

6. Conclusão do percurso no ponto inicial da caminhada fechando, assim, o perímetro a 

ser percorrido.  

 

As figuras de 1 à 14 mostram os setores censitários onde o questionário foi aplicado. 

                                                 
10

 Em geral, jovens não responderam o questionário porque no horário estavam estudando e também porque 

optaram por não responder, ficando isso a cargo dos moradores mais velho.  
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Figura 1. Setor censitário 0001 

Fonte: Imagem – Google. 

 

 
Figura 2. Vista parcial setor censitário nº 0001. 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 3. Setor censitário 0005 

Fonte: Imagem – Google. 

 
Figura 4. Vista parcial setor censitário nº 0005. 

Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 5. Setor censitário 0007 

Fonte: Imagem – Google. 

 
Figura 6. Vista parcial setor censitário nº 0007. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 7. Setor censitário 0011 

Fonte: Imagem – Google. 

 

 
Figura 8. Vista parcial setor censitário nº 0011. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 9. Setor censitário 0016 

Fonte: Imagem – Google. 

 

 
Figura 10. Vista parcial setor censitário nº 0016. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 11. Setor censitário 0017 

Fonte: Imagem – Google. 

 

 
Figura 12. Vista parcial setor censitário nº 0017 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Figura 13. Setor censitário 0031 

Fonte: Imagem – Google. 

 

 
Figura 14. Vista parcial setor censitário nº 0031. 

Fonte: arquivo pessoal. 
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3.3. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa 162 pessoas. Dessas, 07 pessoas com um papel social ou 

cargo significativo no município foram entrevistadas, e 155 (33 professoras e 122 moradores 

de Rio Pomba) responderam um questionário.    

 

3.3.1. Caracterização das professoras da rede municipal 

 

Todas as 33 professoras atuantes nas escolas da rede municipal responderam o 

questionário. Delas, 10 lecionam na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças (EMNSG), 

07 na Escola Municipal Professora Maria Ponciana Ribeiro Bernardino (EMPMPRB) e 16 na 

Escola Municipal São José (EMSJ). Quase todas residem na cidade, com exceção de apenas 

uma.   

O ensino médio cursado por quase todas as professoras foi em magistério, sendo que 

apenas uma delas fez ensino médio tradicional. Em geral, elas concluíram o ensino entre os 

anos de 1979 e 1999 (Tabela 2), sendo significativo o número de professoras que concluíram 

o magistério até o ano de 1990: 19, ou 58%, visto que 7 professoras não responderam a 

pergunta e 7 (ou 21%) se formaram entre 1991 e 1999.    

 

               Tabela 2. Ano de conclusão do magistério por escola municipal 

Conclusão do 

magistério 

Escola  Totais por ano 

EMNSG EMPMPRB EMSJ nº % 

1979 – 1980 1 2 - 3 9 

1981 – 1982 - 1 2 3 9 

1983 – 1984 2 - - 2 6 

1985 – 1986 1   3 4 12 

1987 – 1988 1 1 2 4 12 

1989 – 1990 1 1 1 3 9 

1991 – 1992 - - 1 1 3 

1993 – 1994 - - - 0 0 

1995 – 1996 - 1 1 2 6 

1997 – 1998 - - 3 3 9 

1999    1   1 3 

não responderam 4   3 7 21 

Totais por escola  10 7 16 33 100 
 

   Fonte: elaboração própria. 

 

Com relação ao curso superior, apenas duas professoras (6%) não fizeram graduação. 

A maioria das professoras (66%) é formada em Normal Superior (36%) e Pedagogia (30%), 
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sendo que as outras são formadas em licenciatura plena em Educação Básica (12%), em 

Letras (6%), em Matemática (6%) e apenas uma (3%) em História, conforme tabela 3. 

 

               Tabela 3. Formação das professoras por escola municipal 

Formação 

superior 

Escola  Totais por formação 

EMNSG EMPMPRB EMSJ nº % 

Educação básica   2 2 4 12 

Historia 1     1 3 

Letras 1   1 2 6 

Matemática   1 1 2 6 

Normal superior 2 2 8 12 36 

Pedagogia 5 2 3 10 30 

Não cursaram 1   1 2 6 

Totais por escola  10 7 16 33 100 
    Fonte: elaboração própria. 

 

Com relação ao ano de conclusão da graduação, as professoras concluíram o curso 

superior entre os anos de 1992 e 2012 (Tabela 4), sendo que a maioria (74% - 23 em 31) 

concluiu o curso a partir de 2002, sobretudo, entre os anos de 2004 e 2007 – período que 

concentra 58% das conclusões de curso.  

 

               Tabela 4. Ano de conclusão da graduação por escola municipal 

Conclusão da 

graduação 

Escola  Totais por ano 

EMNSG EMPMPRB EMSJ nº % 

1992 – 1993     1 1 3 

1994 -1995 2 1 1 4 13 

1996 -1997       0 0 

1998 -1999       0 0 

2000 – 2001       0 0 

2002 – 2003   1 1 2 6 

2004 – 2005 2 2 6 10 32 

2006 – 2007 3 2 3 8 26 

2008 – 2009     1 1 3 

2010 – 2012 1   1 2 6 

Não responderam 1 1 1 3 10 

Totais por escola  9 7 15 31 100 
     Fonte: elaboração própria. 

 

Chama atenção o fato de que a maioria das professoras possuem curso de pós-

graduação no nível de especialização, sendo que apenas 3 não possuem (tabela 5).  A maioria 

das professoras é especializada em Psicopedagogia (36% - 12 em 33), seguida por Supervisão 

Escolar (12%), Proeja (9%) e Alfabetização e Letramento (6%). Cada uma das demais 9 

especializações foram cursadas por apenas 1 professora.  
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De modo geral, a maioria das especializações, 83% – 25 em 30 –  foi concluída entre 

2006 e 2013. Em 2006 foram concluídas 13% das especializações; em 2007, 7%; em 2008, 

13%; em 2009, 7%; em 2010, 10%; em 2011, 7; em 2012, 10% e em 2013, 10%. As demais 

foram feitas em 1993 (3%); em 1997 (3%); em 1998 (3%); em 2000 (3%) e em 2005 (3%).  

7% não responderam a data de conclusão da especialização.  

 

Tabela 5. Especialização cursada pelas professoras por escola municipal 

Especialização 
Escola  Totais por ano 

EMNSG EMPMPRB EMSJ nº % 

Alfabetização e letramento 1   1 2 6 

Álgebra e cálculo     1 1 3 

Docência superior   1   1 3 

Educação inclusiva     1 1 3 

Educação especial     1 1 3 

História geral 1     1 3 

Inspeção escolar 1     1 3 

Gestão do trabalho pedagógico     1 1 3 

Pedagogia 1     1 3 

Psicopedagogia 3 3 6 12 36 

Processo ensino-aprendizagem     1 1 3 

Proeja 1 2   3 9 

Supervisão escolar 1 1 2 4 12 

Não cursaram 1   2 3 9 

Totais por escola  10 7 16 33 100 
 Fonte: elaboração própria. 

 

Ainda que a situação seja muito boa em relação à formação das professoras, que 

buscaram se aperfeiçoar, não ficando restritas ao magistério ou a graduação, pode-se observar 

que não houve procura por aperfeiçoamento em EA.  

A participação das professoras em cursos de capacitação em EA também não é 

significativa: apenas 11 professoras (33%) realizaram curso em EA e apenas de curta duração.  

 

3.3.2. Caracterização dos moradores de Rio Pomba  

 

Com relação à faixa etária 

 

A idade dos 122 moradores entrevistados nos 7 setores censitários é superior a 16 

anos, sendo que apenas 2 moradores com 17 anos responderam o questionário. De modo 

geral, a idade da maioria das pessoas entrevistadas variou entre 31 e 70 anos, sendo a faixa 41 

a 50 anos a mais representativa, com 34 pessoas (28%). A faixa etária com menor 
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representatividade foi a de 17 a 30 (9%), seguida pela superior a 70 (11%). Além dessas, 

consta ainda uma pessoa que não respondeu à informação (Tabela 6).   

A tabela 6 mostra que, por setor censitário, o número de pessoas por faixa etária 

também se concentra nas faixas de 31 a 40; 41 a 50; 51 a 60 e 61 a 70. No setor 0007 destaca-

se a idade entre 61 a 70 anos, com 5 pessoas (45% ) e no 0016 a idade entre 41 a 50 anos, com 

6 (46%).   

 

Tabela 6. Faixa etária dos moradores dos setores censitários entrevistados 

Faixa etária das 

idades 

Setores censitários Totais por idade 

0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 nº % 

17 - 30   4   2 1 2 3 12 9 

31 - 40 6 3   4 1 4 4 22 18 

41 - 50 7 7 3 2 6 5 4 34 28 

51 - 60 3 3 2 2 1 3 4 18 15 

61 - 70 4 1 5 4 3 2 3 22 18 

> 70 1 4 1 1   3 3 13 11 

Não respondeu         1     1 1 

Totais – n
0
 pessoas 21 22 11 15 13 19 21 122 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com relação à naturalidade e tempo de residência em Rio Pomba 

 

No setor 0001, 71% dos moradores entrevistados são naturais de Rio Pomba e 24% 

residiram em outras regiões, sendo 9% de municípios da Zona da Mata mineira, 5% de 

municípios das demais regiões do Estado de Minas Gerais e 10% de outros Estados. No setor 

0005, apenas 9% são naturais e residiram em outros municípios da Zona da Mata mineira. 

Nos setores censitários 0007 e 0011, os moradores dos sempre residiram em Rio Pomba. No 

setor 0016, 46% dos moradores entrevistados são naturais e residiram em outras regiões, 

sendo 27% de municípios da Zona da Mata mineira, 8% de Belo Horizonte e 11% de outros 

Estados. No setor 0017, 37% dos moradores entrevistados são naturais e residiram em outras 

regiões, sendo 27% de municípios da Zona da Mata mineira e 10% de outros Estados. E, por 

fim, no setor 0031, 24% dos moradores são naturais e residiram em outras regiões, sendo 19% 

de municípios da Zona da Mata mineira e 5% de municípios das demais regiões do Estado de 

Minas Gerais.  

De modo geral, muitos moradores são naturais de municípios da Zona da Mata 

Mineira como Ubá, Mercês, Guarani, Tabuleiro, Juiz de Fora, entre outros. Muitos moravam 

na zona rural de municípios vizinhos à Rio Pomba. Outros apenas nasceram, por exemplo, em 
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Juiz de Fora. E, a naturalidade vinculada a outros municípios de Minas Gerais bem como a 

outros Estados é baixa. 

 

Com relação à escolaridade 

 

A tabela 7 mostra a escolaridade dos moradores entrevistados por setor censitário, e a 

tabela 8, uma síntese em porcentagem do grau de instrução dos mesmos. De modo geral, 

chama atenção a baixa porcentagem de moradores analfabetos, que ocorre apenas nos setores 

0005 e 0007 (Tabela 7). Nesses setores, bem como nos 0011, 0017 e, sobretudo, no 0031, a 

porcentagem de moradores com apenas o nível fundamental é relevante (Tabelas 7 e 8). A 

maioria dessas pessoas tem ensino fundamental incompleto, sendo que 27% dos moradores 

estudaram até a 4ª. série (atual 5º ano) (Tabela 7). O nível médio completo também é bastante 

representativo, em virtude de ocorrer em todos os setores, com destaque para os setores 0001, 

0017, 0005 e 0016 (Tabela 7 e 8). De modo geral, 36% dos 122 moradores possuem ensino 

médio, e sua representatividade é menor nos setores 0007, 0011 e 003, onde ocorre 

predomínio do nível fundamental.  

Com relação ao nível superior, 20% dos moradores entrevistados possuem essa 

escolaridade (Tabela 7), sendo mais relevante nos setores 0016 e 0001, onde 54% e 43%, 

respectivamente, possuem curso superior (Tabela 7). Isso pode estar relacionado às melhores 

condições de renda nesses setores, que certamente amplia o acesso à educação. 

 

         Tabela 7. Escolaridade dos moradores entrevistados em Rio Pomba por setor censitário 

Escolaridade 
Setores censitários 

Totais por ano de 

estudo 

0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 nº % 

Analfabeto   1 2         3 2 

1 série   1           1 1 

2 série   1 1 1   2 1 6 5 

3 série   2 2 2   2   8 7 

4 série   3 2 3     9 17 14 

5 série   2       1 1 4 3 

6 série               0 0 

7 série       1   1 1 3 2 

8 série* 1   3 2 1 1 4 12 10 

Médio completo 11 11 1 3 5 10 3 44 36 

Superior 9 1   3 7 2 2 24 20 

Totais – n
0
 pessoas  21 22 11 15 13 19 21 122 100 

    *Pessoas que concluíram o ensino fundamental 

    Fonte: elaboração própria. 
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      Tabela 8. Síntese da escolaridade dos moradores entrevistados em porcentagem 

Escolaridade 
Setores censitários 

0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Analfabeto 0 % 5 % 18 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Fundamental incompleto* 0 % 41 % 45 % 47 % 0 % 32 % 57 % 

Fundamental completo 5 % 0 % 27 % 13 % 8 % 5 % 19 % 

Médio completo 52 % 50 % 9 % 20 % 38 % 53 % 14 % 

Superior 43 % 5 % 0 % 20 % 54 % 11 % 10 % 

       *Pessoas que estudaram até a 7ª. Série do ensino fundamental 

       Fonte: elaboração própria. 

 

De modo geral, os setores 0016 e 0001 são os que apresentam maiores níveis de 

escolaridade, pois em ambos há predominância dos níveis superior e médio com ausência de 

analfabetos e de ensino fundamental incompleto (Tabela 7). Já o setor 0031 é o com menor 

nível de escolaridade, visto que 76% possuem apenas o nível fundamental (Tabela 7). 

 

Com relação à renda 

 

De modo geral a renda dos moradores é maior nos setores 0001 e 0016, onde 53 e 

54%, respectivamente, recebem acima de 5 salários mínimos (s.m.), sendo que no setor 0001, 

10% recebem mais de 10 salários mínimos. As menores rendas estão distribuídas nos demais 

setores, sendo mais relevante no 0005, com 73% dos moradores entrevistados recebendo até 2 

s.m.; no 0007, com 64 % recebendo até 2 s.m.; no 0031 com 62% recebendo até 2 s.m.; no 

0011 com 60% recebendo até 2 s.m.; e, por fim, no 0017 com 42% recebendo até 2 s.m, 

conforme gráfico 1. 
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     Gráfico 1. Renda dos moradores entrevistados por setor censitário. 

     Fonte: elaboração própria. 
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Com relação à moradia 

 

A maioria dos moradores de todos os setores censitários possui casa própria. No setor 

0011 essa situação é de 100%, seguido dos setores 0016, 0007, 0031, 0017, 0001 e 0005. A 

situação do setor 0011 se relaciona com um programa da prefeitura de construção de casas 

populares, conforme gráfico 2.  

O setor 0001, embora possua a maior renda, tem 24% dos moradores entrevistados 

pagando aluguel, que, no caso, é referente a casas de boa qualidade. Isso se relaciona também 

com a naturalidade e tempo de residência dos mesmos: em geral, são pessoas que passaram a 

residir em Rio Pomba, por exemplo, depois de ser tornarem servidores do IFSudeste de Rio 

Pomba.  

Com relação ao setor 0005, 55% das casas dos moradores entrevistados são próprias e 

as demais alugadas. Nesse setor a quantidade de casas alugadas é relevante, o que não 

acontece nos demais. Isso está relacionado com o IFSudeste de Rio Pomba, pois nesse setor 

muitas casas e quitinetes foram construídas e/ou destinadas a aluguel para estudantes da 

instituição.  
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           Gráfico 2. Moradia dos moradores entrevistados por setor censitário. 

           Fonte: elaboração própria. 
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Com relação à ocupação 

 

Ao todo foram levantadas 34 ocupações e/ou profissões, incluindo pessoas 

aposentadas, do lar, estudante e desempregado (Tabela 9). Essa tabela mostra que a maioria 

dos moradores entrevistados é aposentada (19%), ou comerciante (11%), ou professores (9%) 

ou do lar (9%). Essas categorias totalizam 48% dos moradores entrevistados, os demais estão 

incluídos em categorias que possuem no máximo 5% de representatividade (6 pessoas).  

No setor 0001, as categorias que se destacam são os comerciantes e professores, sendo 

que ambas possuem 5 pessoas em 21 (24%). No setor 0005, as categorias mais significativas 

são os aposentados e do lar, que possuem 5 pessoas em 22 (23%). No setor 0007, os 

aposentados aparecem com predominância, sendo 7 pessoas em 11 (64%). No setor 0011 

ocorre maior distribuição de pessoas por categoria, sendo mais relevantes às ocupações 

aposentado, assistente social e comerciante com 2 pessoas (13%) em cada uma. No setor 

0016, as pessoas também estão bem distribuídas, mas predominam as categorias comerciante 

e professores, ambos possuem 2 pessoas em 13 (15%). No setor 0017, predominam as 

ocupações aposentado, com 4 pessoas em 19 (21%) e autônomo e do lar com 3 pessoas (16%) 

em cada.  No setor 0031, as pessoas também estão bem distribuídas, mas predominam as 

categorias aposentado, com 3 pessoas em 21 (14%), auxiliar de serviços gerais, comerciante, 

doméstica, motorista e professores, todos com 2 pessoas (10%) nessas ocupações. 
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Tabela 9. Ocupação e profissão dos moradores entrevistados por setor censitário 

Ocupação - profissão 
Setores censitários Totais por ocupação 

0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 nº % 

Administrador             1 1 1 

Advogado 1             1 1 

Aposentado 1 5 7 2 1 4 3 23 19 

Autônomo   1       3   4 3 

Ajudante de obras       1       1 1 

Ajudante de produção   1           1 1 

Artesão             1 1 1 

Auxiliar de dentista   1           1 1 

Auxiliar de educação   1           1 1 

Auxiliar serviços gerais   1 1 1 1   2 6 5 

Assistente social   1   2       3 2 

Balconista 3 2           5 4 

Bancário         1     1 1 

Bioquímico 1             1 1 

Comerciante 5   1 2 2 2 2 14 11 

Contador         1     1 1 

Corretor    1     1     2 2 

Costureira 1   1       1 3 2 

Cozinheiro           1   1 1 

Diretor de jornal         1     1 1 

Do lar   5 1 1   3 1 11 9 

Doméstica   2   1     2 5 4 

Desempregado       1     1 2 2 

Eletricista           1   1 1 

Estudante       1   1 1 3 2 

Farmacêutico 1             1 1 

Gerente de loja 1             1 1 

Lavrador            1 1 2 2 

Manicure       1   1   2 2 

Motorista             2 2 2 

Pintor             1 1 1 

Produtor rural   1           1 1 

Professor 5     1 2 1 2 11 9 

Taxista           1   1 1 

Não responderam 2     1 3     6 5 

Totais por setor 21 22 11 15 13 19 21 122 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com relação ao acesso à informação e participação em atividades comunitárias 

 

A tabela 10 mostra a porcentagem de pessoas que utilizam internet, televisão e jornal 

como fontes de informação, bem como a porcentagem de pessoas envolvidas em atividades 

comunitárias.  
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Tabela 10. Fontes de informação acessada e envolvimento em atividades comunitárias por 

setores censitários  

Informação e atividades 

comunitárias 

Setores censitários - %  

0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Tem acesso a internet 86 41 36 33 77 63 43 

Assiste TV c/ frequência 81 91 82 87 85 89 81 

Lê jornal 67 27 27 33 77 47 29 

Atividades comunitárias 67 59 27 27 46 21 29 

        Fonte: elaboração própria. 

 

Os setores que mais acessam a internet são o 0001 (86%) e o 0016 (77%). Isso pode 

estar relacionado com as melhores condições de renda desses setores. Os demais, em ordem 

decrescente, são os 0017, 0031, 0005, 007 e 0011. Muitos moradores responderam que 

utilizam lan house para acessar a internet. O acesso frequente a TV é similar em todos os 

setores, e a leitura de jornal predomina nos setores 0016 (77%) e 0001 (67%).  

O envolvimento dos moradores em atividades comunitárias é baixo. Apenas os setores 

0001 e 0005 apresentam mais de 50% dos moradores envolvidos em alguma atividade 

comunitária, sendo que o setor 0016 fica próximo com 46%, e os demais abaixo de 30%.   

 

Com relação ao atendimento das necessidades básicas 

 

Todos os moradores dos setores censitários entrevistados têm acesso à energia elétrica, 

abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo.  



65 

 

 

4. RESULTADOS  

 

A análise das informações referentes a meio ambiente e EA, que foram levantadas 

junto aos representantes de Rio Pomba (gestores públicos e pessoas com representatividade 

social) por meio de entrevista, e junto aos professores da rede municipal e moradores de Rio 

Pomba por meio de questionário, constituem os resultados desse estudo.  

De modo geral, os resultados mostram as representações, os conhecimentos, as 

atitudes e as opiniões dos sujeitos da pesquisa sobre a temática ambiental e a EA. Eles foram 

sistematizados e analisados nas seguintes categorias:  

 Concepção sobre meio ambiente e aspectos ambientais dos moradores dos setores 

censitários de Rio Pomba;  

 Conhecimentos e concepções sobre problemas ambientais que ocorrem em Rio 

Pomba; 

 Conhecimentos e concepções sobre legislações ambientais e ações desenvolvidas 

em de Rio Pomba; 

 Procedimentos para melhoria do meio ambiente segundo moradores dos setores 

censitários de Rio Pomba;  

 Limitações e demandas relacionadas à gestão ambiental em Rio Pomba segundo 

representantes do município.  

 Meio ambiente e EA nas escolas municipais de Rio Pomba; 

 

4.1. Concepções sobre meio ambiente e aspectos ambientais dos moradores dos setores 

censitários de Rio Pomba 

   

A concepção dos moradores dos setores censitários sobre meio ambiente e aspectos 

ambientais foram agrupadas e sistematizadas em função das informações levantadas no 

questionário. Desse modo, os resultados foram estruturados da seguinte forma: 

 Concepção dos moradores sobre meio ambiente 

 Concepção dos moradores sobre qualidade de vida 

 Concepção dos moradores sobre biodiversidade 

 Concepção dos moradores sobre os rios da região e conservação da água 

 Concepção dos moradores sobre preservação das florestas  

Para obter uma melhor contextualização e compreensão dessas concepções, foram 

acrescentadas na discussão dos resultados as concepções dos representantes públicos sobre o 
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assunto, isso quando o mesmo emergiu durante a entrevista. Essa técnica, por ser mais 

“flexível”, em relação às perguntas e respostas, propiciou o levantamento informações que 

não estavam previstas no roteiro semiestruturado. Os vários representantes públicos foram 

identificados como representante público (RP), no caso, de 1 a 7, e suas falas foram 

transcritas.  

 

4.1.1.  Concepção dos moradores sobre meio ambiente 

 

 

O conceito de meio ambiente para os moradores dos setores censitários entrevistados 

foi analisado por meio da categorização das respostas fornecidas a pergunta: “o que você 

entende por meio ambiente?”. 

Para a maioria dos moradores, meio ambiente se relaciona diretamente a conservação 

(Tabela 11), sendo que 39 (27%) em 146
11 

citações referem-se a essa categoria temática, que 

foi significativa em quase todos os setores censitários, não sendo apenas no 0016. Nos setores 

0005, 0007, 0011 e 0031 essa categoria foi a mais relevante com, respectivamente, 8 citações 

em 16 (50%), 6 em 7 (86%), 9 em 15 (60%) e 7 em 16 (44%). Meio ambiente nessa categoria 

temática, segundo os moradores, é:  

 

Conjunto de metas de preservação e construção de tecnologias para melhoria do 

mundo onde vivemos (setor 0001 morador 20); 

 

Fazer a reciclagem do lixo, não poluir (setor 0005 morador 34); 

 

Zelar pelas plantas, natureza de modo geral (setor 0007 morador 46); 

 

É tudo aquilo que precisa ser preservado para um futuro melhor (setor 0011 

morador 67); 

 

Não queimar as matas, não poluir (setor 0017 morador 83);  

 

Não cortar as árvores, não sujar bueiros (setor 0031 morador 103); 

 

Não desmatar muito e cuidar das águas (setor 0031 morador 110). 

 

 

                                                 
11

 Os totais de citações não correspondem com os totais de respostas visto que elas foram categorizadas por 

dimensões, ou seja, uma mesma resposta foi enquadrada em mais de uma categoria temática.  
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Tabela 11. Categorias temáticas do conceito de meio ambiente  

Fonte: elaboração própria. 

  

As representações dos moradores sobre meio ambiente na categoria identificada como 

conservação se relacionam com a tipologia ambiente como problema, proposto por Sauvé 

(1996) apud Sato (1997), visto que meio ambiente foi associado a impactos ambientais que 

precisam ser solucionados e/ou a concepções que evidenciam que o ser humano alterou o 

meio ambiente demandando, portanto, a necessidade da sua conservação como por meio de 

atitudes como “não poluir” e “não queimar as matas”. E, se relacionam também com a 

tipologia “ambiente como natureza” de Sauvé (1996) apud Sato (1997), segundo a qual o 

meio ambiente refere-se aquilo que é apreciado, respeitado e preservado, pois essa é a 

finalidade que os moradores almejam para o que concebem como sendo meio ambiente: “É 

tudo aquilo que precisa ser preservado para um futuro melhor”.  

Depois da categoria temática conservação, as categorias temáticas lugar/habitat onde 

vivemos – com 25 (17%) em 146 citações – e componentes naturais/totais – com 24 (16%) 

em 146 citações – são as que, para os moradores, mais se relacionam a meio ambiente.  

Nos setores 0001 e 0017 a categoria lugar/habitat onde vivemos foi a mais relevante 

com, respectivamente, 9 citações em 42 (21%) e 5 em 16 (31%). Nessa concepção, meio 

ambiente é percebido como tudo aquilo que cerca o ser humano, ou seja, inclui tanto os 

Categorias temáticas do conceito 

meio ambiente 

Setores censitários Totais 

por 

categoria 

Totais 

em % 0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Componentes naturais – totais 7 3 1 2 5 1 5 24 16 

Componentes naturais – físicos 3 1     4     8 5 

Componentes naturais – animais 4       2 1   7 5 

Componentes naturais – pessoas 3       3 1 1 8 5 

Componentes naturais – plantas 4       3 1   8 5 

Componentes socioculturais         4     4 3 

Interação entre os componentes 1 
   

1 
  

2 1 

Lugar - habitat onde vivemos 9 4   2 5 5   25 17 

Conservação 5 8 6 9   4 7 39 27 

Qualidade de vida           2   2 1 

Serviços básicos 1       1     2 1 

Sustentabilidade         1   2 3 2 

Sobrevivência       2   1 1 4 3 

Planeta Terra 1       2     3 2 

Tudo que nos cerca 4       3     7 5 

Totais por setor censitário 42 16 7 15 34 16 16 146 100 

Não respondeu 1 8 4 2   6 8 29 24 
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componentes naturais (fauna, flora, água, solo) como os construídos pelas pessoas, conforme 

apontam as respostas: 

 
Diz respeito a tudo aquilo que te rodeia, não só as matas, rios etc., mas incluo nisso 

as cidades, que interferem diretamente no meio ambiente fazendo parte do mesmo 

(setor 0001 morador 13); 

 

O meio onde todos os seres vivos (plantas, animais, etc) e também os não vivos 

(rochas, solo, etc) habitam (setor 0001 morador 21); 

 

É o lugar onde você vive, é o que está em nossa volta (setor 0016 morador 74); 

  

Sistema ao qual convivemos, seja urbano ou rural (setor 0017 morador 100); 

  

Essa categoria também foi relevante no setor 0016, mas com importância igual à 

categoria componentes naturais/totais. Ambas tiveram 5 citações em 34 (15%).  

Nos setores 0001 e 0031, a categoria componentes naturais/totais também foi 

significativa, com, respectivamente, 7 citações em 42 (17%) e 5 em 16 (31%). Essa categoria 

abrange compreensões de que meio ambiente é tudo o que é natural e que se relaciona com a 

vida, isto é, ao conjunto de animais, plantas e seres vivos como: 

 
É o conjunto de fauna, flora e todo o ecossistema em que vivemos (setor 0001 

morador 11);  

 

É a vida tanto da natureza quanto da nossa (setor 0031 morador 118). 

 

As outras categorias relacionadas a componentes naturais englobam respostas mais 

restritas sobre os componentes naturais que compõem o meio ambiente, visto que ele foi 

relacionado apenas a animais, plantas, pessoas ou meio físico como:  

 

É relacionado com a água, terra, tratamento e beneficiamento de esgoto, 

saneamento, etc. (setor 0016 morador 82). 

 

A resposta acima mostra que meio ambiente é relacionado à água e terra, que são 

recursos naturais referentes ao meio físico, e também a saneamento básico, por isso, ela 

também foi enquadrada na categoria serviços básicos
12

. 

De modo geral, as categorias temáticas lugar/habitat onde vivemos e as relacionadas a 

componentes naturais evidenciam que, para os moradores, meio ambiente é relacionado a 

aspectos naturais. Algumas concepções revelam visões um pouco mais amplas, como as que 

relacionaram meio ambiente a tudo aquilo que cerca o ser humano, isto é, tanto o ambiente 

                                                 
12

 Quando possível, as respostas dos moradores foram enquadradas em mais de uma categoria. 
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natural como o construído. Porém, em geral, são concepções que se aproximam da categoria 

“naturalista” proposta por Reigota (2001), visto que meio ambiente é associado à natureza e 

também à tipologia de “ambiente como um lugar para se viver”, defendida por Sauvé (1996) 

apud Sato (1997), segundo as quais o meio ambiente refere-se a tudo que nos rodeia. Algumas 

respostas também se identificam com a tipologia “ambiente como natureza”.  

As respostas que incluíram o homem também se relacionam com esta tipologia, visto 

que Sauvé (1996) apud Sato (1997) incluem nela as concepções em que o homem se identifica 

como componente do ambiente, no entanto, de modo restrito sem o sentimento de 

pertencimento.  

Outras compreensões mais abrangentes que as citadas anteriormente emergiram entre 

as respostas, uma vez que nelas o meio ambiente é associado aos seus componentes naturais 

e/ou ao lugar onde vivemos, à interação que acontece entre seus componentes e também aos 

aspectos sociais e culturais. Elas foram agrupadas nas categorias componentes socioculturais 

com 4 citações em 146 (3%) e interação entre os componentes com 2 citações em 146 (1%), 

que foram significativas apenas no setor 0016. Nessa compreensão meio ambiente significa:  

 

Meio ambiente é um conjunto de forças e condições que cercam e influenciam os 

seres vivos e as coisas em geral (setor 0001 morador 4); 

 

É o conjunto de condições e influências naturais que cercam o ser vivo em seu 

habitat ou na comunidade, e que agem sobre eles (setor 0016 morador 72);  

 

É o conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de 

causar efeitos diretos ou indireto, em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos 

(setor 0016 morador 73);  

 

É tudo o que tem a ver com a vida de um ser (plantas, animais, pessoas), fatores 

naturais, sociais e culturais (setor 0016 morador 75).  

 

Essas compreensões foram mais abrangentes porque apresentaram uma concepção 

mais ampla do que é meio ambiente, em consonância com a definição apresentada na Lei 

6.938, de 1981, segundo a qual meio ambiente significa “conjunto de condições, leis, 

influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). 

Elas se relacionam com a tipologia de “Ambiente como a Biosfera” proposta por 

Sauvé (1996) apud Sato (1997), cujas concepções de meio ambiente abrangem uma visão 

mais global, considerando as relações que acontecem no ambiente em que vivemos e no 

planeta.   

Nesse contexto, Reigota (2001) ressalta que o conceito de meio ambiente é muito 

variado e amplo, visto o grande número de definições que são disponibilizadas na literatura. 
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E, que cada pessoa pode ter uma definição própria, pois meio ambiente se insere na vivência 

de cada indivíduo e, portanto, se relaciona com seus interesses científicos, artísticos, políticos, 

filosóficos, religiosos, entre outros. Mas, para ancorar sua proposta de EA, o autor propõe o 

seguinte significado para meio ambiente:  

 

Um lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais 

estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam 

processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de 

transformação do meio natural e construído (REIGOTA, 2001, p.14) 

 

Tendo como base essa definição, segundo a qual o meio ambiente não é sinônimo de 

meio natural e nem de conservação, que foram as concepções mais apresentadas pelos 

moradores de Rio Pomba, podemos sugerir que um trabalho de EA com tais sujeitos seria 

importante para ampliar a compreensão e percepção do meio ambiente como preconiza a 

Carta de Belgrado: um dos objetivos da EA é propiciar as pessoas uma compreensão básica do 

ambiente como um todo e isso inclui refletir sobre a presença e o papel do ser humano no meio 

ambiente bem como os problemas a ele relacionados (UNESCO, 1997). 

Essa necessidade foi apontada na entrevista realizada com o representante público 1. 

Para ele, as pessoas precisam ter uma melhor compreensão do meio ambiente, como mostra a 

fala: 

...muita gente acha que meio ambiente é só questão de cultura e beleza, mas é 

questão de saúde pública de qualidade de vida, não é lá no meio da floresta cheio 

de bicho é onde nós vivemos, onde a gente respira e passa nossos dias nossas horas 

(RP 1)   

 

Mesmo porque, um número relevante de pessoas – 29 (24%) entre 122 moradores 

entrevistados – não respondeu a pergunta “o que você entende por meio ambiente?”. No setor 

0031, responderam 8 entre 21 moradores (38%); no 0005, 8 entre 22 (36%); no 0007, 4 entre 

11 (36%); no 0017, 6 entre 19 (32%) e no 0011, 2 entre 15 (13%). No setor 0016, todos os 

moradores responderam a pergunta. Esse setor foi o que apresentou maior amplitude de 

respostas, seguido do setor 0001. Isso pode estar relacionado ao grau de instrução, já que a 

maioria dos moradores tem ensino médio ou superior. 

Nesse contexto, um trabalho relacionado ao reconhecimento e percepção do meio 

ambiente com os moradores se torna ainda mais relevante. De acordo com a PNEA (Lei n° 

9.795, de 1999), um dos princípios básicos da EA é promover a concepção de meio ambiente 

em sua totalidade (Inciso II do Art. 4 da Lei n° 9.795, de 1999) e um dos objetivos 

fundamentais é desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente (Inciso I do Art. 5 Lei 

n° 9.795, de 1999), a saber: 
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A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade (Inciso II do Art. 4). 

 

O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos (Inciso I do Art. 

5). 

 

De acordo com as tipologias propostas por Sauvé (1996) apud Sato (1997), que se 

relacionam com as categorias identificadas nesse trabalho, seria interessante desenvolver em 

Rio Pomba um projeto de EA que proporcionasse uma visão global do ambiente e despertasse 

nas pessoas um sentimento de pertencimento a ele, com desenvolvimento de competências e 

habilidades para a tomada de ações e exercício da cidadania na busca pela conservação 

ambiental. Para atingir esses objetivos, Sauvé (1996) apud Sato (1997) sugere como 

estratégias da EA atividades de imersão na natureza para que as pessoas possam admirar e se 

sentir parte do meio natural, atividades voltadas para o estudo do ambiente cotidiano das 

pessoas, isto é, do entorno onde elas vivem e estudos de caso voltados para a resolução de 

problemas.   

 

4.1.2. Concepção dos moradores sobre qualidade de vida 

  

O conceito de qualidade de vida para os moradores dos setores censitários 

entrevistados foi analisado por meio da categorização das respostas fornecidas a pergunta: o 

que você entende por qualidade de vida?  

Para a maioria dos moradores qualidade de vida se relaciona diretamente a saúde 

(Tabela 12), sendo que 34 (14%) em 236 citações referem-se a essa categoria temática, que 

foi significativa em quase todos os setores censitários, tendo menor importância apenas no 

0016. Nos setores 0005, 0017 e 0031 essa categoria foi a mais relevante com, 

respectivamente, 6 citações em 34 (18%), 7 em 26 (23%) e 5 em 29 (17%).  

Essa categoria também foi relevante no setor 0007 e 0011, mas com importância igual, 

em ambos os setores, às categorias alimentação e viver com qualidade. No setor 0007, as 

categorias poder de compra e praticar exercício também tiveram o mesmo grau de 

importância, com 2 citações em 12 (17%). No setor 0001, a categoria mais importante foi a 

educação com 8 citações em 59 (14%) e no 0016 a segurança, com 6 em 48 (13%). 
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Tabela 12. Categorias temáticas do conceito de qualidade de vida.  

Categorias temáticas do 

conceito qualidade de vida 

Setores censitários Totais por 

categoria 

Totais 

em % 0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Alimentação  2 4 2 4 3 4 3 22 9 

Educação  8 3   1 2 1 1 16 7 

Equilíbrio mental 4 1     5   1 11 5 

Equilíbrio espiritual 2       4   1 7 3 

Equilíbrio ambiental 4     2 2 1   9 4 

Estar bem consigo mesmo 2 3   1 3     9 4 

Estar bem com os outros 2 1   2 3   3 11 5 

Hábitos saudáveis 3 1     4   1 9 4 

Habitação / moradia 4 1   2 2 1 1 11 5 

Lazer 5 2   1 1 1 4 14 6 

Meio ambiente  2   1 2   1 1   7 3 

Saúde 7 6 2 4 3 7 5 34 14 

Saneamento básico 3 2 1   5 1 1 13 6 

Segurança 1 1     6 1   9 4 

Políticas públicas   1           1 0 

Poder de compra 2 1 2 2 1 2 2 12 5 

Praticar exercício  3 2 2   2   3 12 5 

Trabalhar 2     1   2 2 7 3 

Viver com qualidade 3 2 2 4 1 3 1 16 7 

Viver com tranquilidade   3   2   1   6 3 

Totais por setor censitário  59 34 12 28 48 26 29 236 100 

Não respondeu   6 4 3   2 8 23 19 

Fonte: elaboração própria. 

 

De modo geral, seguido da categoria saúde (14%), as categorias mais representativas 

de qualidade de vida foram alimentação (9%), educação (7%), viver com qualidade (7%) e 

lazer (6%), sendo que as demais categorias foram abaixo de 5% (tabela 12). As respostas 

foram amplas, uma vez que podem se relacionar com vários aspectos, como é o caso da 

categoria qualidade de vida. Isso pode ser observado pelo número de dimensões criadas, 20 

no total, sendo 238 citações. De acordo com os moradores qualidade de vida significa: 

 

É vivermos bem com o próximo e consigo mesmo no meio ambiente (setor 0001 

morador 7);  

 

Ter saúde, educação, habitação com água e luz e ter lazer (setor 0001 morador 12);  

 

Políticas públicas direcionadas para o povo (setor 0005 morador 41);  

 

A qualidade de vida é de acordo com poder econômico (setor 0011 morador 56);  

 

É o bem estar físico, mental, social, psicológico, saúde, educação, habitação, 

saneamento básico e outros (setor 0016 morador 70); 
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Estar de bem consigo mesmo, com a vida, com as pessoas queridas, enfim estar em 

equilíbrio, ter hábitos saudáveis, tempo para lazer, etc. (setor 0016 morador 73); 

 

É a pessoa ter boa saúde com postos de saúde de qualidade e mais médicos (setor 

0017 morador 108); 

 

Entretenimento, saúde, lazer, esporte e emprego bem renumerado (setor 0031 

morador 120); 

 

Ter condições mínimas adequadas para a sobrevivência (setor 0031 morador 122). 

 

A categoria meio ambiente, em geral, foi pouco representativa, com apenas 7 em 236 

citações (3%). Essa categoria não foi citada nos setores 0005 e 0031, sendo que nos demais 

variou entre 2 e 1. Isso mostra que meio ambiente não é compreendido como um componente 

fundamental para proporcionar qualidade de vida, como aponta o Art. 225 da CFB, de 1988 e 

o Art. 1 da Lei n° 9.795, de 1999:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações (Art. 225 da CF, 1988). 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (Art. 1 da Lei 9.795, 

de 1999). 

 

Na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei 9.795, de 1999, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e conservado é considerado essencial para a sadia qualidade de 

vida e, por isso, sua preservação constitui um dever do poder público. Isso foi em parte 

observado em um número reduzido de respostas. Para alguns moradores, o meio ambiente 

conservado, isto é, sem poluição e com água e ar de qualidade, é importante para qualidade de 

vida, como mostram as respostas:  

 

Viver num ambiente limpo, respirar ar puro, cuidar da saúde (setor 0001 morador 

8); 

 

Não poluindo o meio ambiente ajuda na qualidade de vida (setor 0011 morador 61); 

 

Deve ser prioridade para as populações cercadas de poluição do ar, de 

contaminação da água e dos agrotóxicos nos campos e nas cidades (setor 0016 

morador 72); 

 

Ar puro, água lima e abundante (setor 0017 morador 98). 

 

 

Essas concepções dialogam com a do representante público 2. Segundo ele, a saúde se 

relaciona diretamente com meio ambiente. E, como saúde para os moradores é a principal 
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característica ligada à qualidade de vida, essa deveria, portanto, segundo ele, se relacionar 

com meio ambiente: 

 

A saúde tem que caminhar junto com o meio ambiente. Você não faz saúde sem meio 

ambiente (RP 2); 

 

Como exemplo da relação entre saúde e meio ambiente ele destaca: 

 

O trabalho de combate a dengue está muito voltado para questões ambientais 

porque hoje não se fala na erradicação do mosquito, a gente não consegue porque 

são vários fatores, questão da durabilidade dos ovos, da dessecação... O 

crescimento econômico trouxe um maior poder aquisitivo para as pessoas, então 

mais pessoas consumindo, mais descarte no meio ambiente, então mais problemas 

ambientais e isso contribui para a proliferação do mosquito e mesmo para a 

reinserção da doença... (RP 2). 

 

No geral, embora o assunto qualidade de vida tenha tido muitas citações, foi relevante 

o número de moradores que não responderam a pergunta, que foram 23 entre os 122 

entrevistados (19%) – sendo 8 entre 21 (38%) no setor 0031; 4 entre 11 (36%) no setor 0007; 

6 entre 22 (27%) no setor 0005; 3 entre 15 (20%) no setor 0011; e 2 entre 19 (11%) no setor 

0017. Novamente, todos do setor 0016 responderam a pergunta, bem como no setor 0001, 

sendo que, em ambos, o nível de escolaridade é melhor.   

Nesse contexto, tendo em vista o número de pessoas que não responderam e o 

reduzido número de moradores que concebem que meio ambiente é importante para haver 

qualidade de vida, um trabalho de EA seria importante para ampliar a compreensão da 

importância do meio ambiente.  

Segundo a Resolução CONAMA nº 422, de 2010, que apresenta diretrizes para 

conteúdos e procedimentos em ações, projetos, campanhas e programas de informação, 

comunicação e EA, no âmbito da educação formal e não formal, é fundamental que essas 

ações destaquem, em relação a conteúdo, “os impactos socioambientais causados pelas 

atividades antrópicas e as responsabilidades humanas na manutenção da segurança ambiental 

e da qualidade de vida” (Alínea f do Inciso II do Art. 2, Resolução CONAMA 422).   

Isso foi apontado pelo representante público 1 como uma necessidade em Rio Pomba, 

em virtude dos problemas ambientais que estão ocorrendo no município como o do lixo, que, 

para ele, se relaciona diretamente com saúde pública, qualidade de vida e responsabilidade 

ambiental: 
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A questão do lixo também é grave, tem que trabalhar com a população e tem que 

ser constante, fazer uma campanha e não continuar volta ao que era antes. O lixo é 

questão de saúde pública, a pessoa não sabe, mas, o fato de descartar 

incorretamente, igual um copinho plástico se dá uma chuvinha está criando riscos 

para dengue, seja no quintal, na rua, no meio do jardim, no fundo das casas, acho 

que é uma questão de saúde e grave... O município precisava ter um programa que 

abrangesse essa transversalidade... porque só assim poderíamos abranger todos os 

assuntos que afetam a questão de sobrevivência da gente para uma cidade melhor 

pra termos saúde e qualidade de vida, infelizmente não tem... E a gente sabe que 

passa por isso pela questão do eleitor que cobra outras ações deixando para 

escanteio a questão ambiental porque o eleitor não sabe da importância... eu acho 

que as escolas tem que trabalhar bem mais do que deviam pra ver se pela educação 

formal sai o eleitor consciente que vai eleger pessoas que vão trabalhar essas 

questões como saúde pública, pensando o meio ambiente como qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável (RP 1). 

 

Nesse contexto, como aponta a fala do RP 1, é necessário estabelecer um programa de 

EA ancorado na abordagem transversal na educação informal e formal, visto que apenas 

campanhas pontuais e esporádicas não são suficientes para proporcionar mudanças de valores 

e atitudes, nem para proporcionar uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de 

conhecimento, no caso, qualidade de vida, saúde, doenças, meio ambiente, impactos 

ambientais, lixo, entre outros.  

Para o CONAMA, atividades educativas visando à compreensão crítica sobre a 

complexidade da problemática ambiental são aquelas que têm o foco de apoiar e divulgar 

processos de transformação de valores, hábitos, atitudes e comportamentos para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas em relação ao meio ambiente (Inciso II do Art. 3 da Resolução 

CONAMA nº 422, de 2010).  

 

4.1.3. Concepção dos moradores sobre biodiversidade 

 

O conceito de biodiversidade para os moradores dos setores censitários entrevistados 

foi analisado por meio da categorização das respostas fornecidas a pergunta: “o que você 

entende por biodiversidade?”. 

A compreensão do conceito de biodiversidade abrange 13 categorias temáticas e 98 

citações. Numa visão geral, 33 citações (34%) associam biodiversidade a formas de vida. Essa 

categoria foi a mais relevante nos setores 0001, com 14 em 42 citações (33%); 0005, com 4 

em 5 (80%); 0016 com 11 em 36 (31%); e 0031, com 2 em 5 (40%) (Tabela 13). No setor 

0017, essa categoria teve a mesma relevância que as categorias espécies e variedade. No setor 

0011, a categoria mais relevante foi natureza, com 100% das citações.  
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Tabela 13. Categorias temáticas do conceito de biodiversidade  

Categorias temáticas do 

conceito de biodiversidade  

Setores censitários Totais por 

categoria 

Totais 

em % 0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Ambiente – habitat         3     3 3 

Espécies 4       2 2 1 9 9 

Conjunto 1         1 1 3 3 

Diversidade 3             3 3 

Formas de vida 14 4     11 2 2 33 34 

Interação 1 

  

  1 

  

2 2 

Natureza 2     2 2 1   7 7 

Seres não vivos         1     1 1 

Nichos ecológicos 1       1     2 2 

Terra – Planeta 5 1     5     11 11 

Região 2             2 2 

Riqueza 1       2     3 3 

Variedade 8       8 2 1 19 19 

Totais por setor censitário  42 5 0 2 36 8 5 98 100 

Não respondeu 3 18 11 13   14 19 78 64 

Fonte: elaboração própria. 

 

Outras categorias que, no geral, foram significativas, foram variedade, com 19% das 

citações, terra/planeta, com 11%, e espécies, com 9%. Essas categorias, junto com formas de 

vida correspondem bem ao que é biodiversidade. No geral, as respostas fizeram referência a 

mais de uma categoria.  

As concepções enquadradas na categoria formas de vida representam as respostas que 

citaram esse termo técnico para definir o conceito de biodiversidade, como mostram as 

respostas: 

São todas as formas de vida que encontramos na terra (setor 0005 morador 38).  

 

Variedade de formas de vida que podemos encontrar na terra (setor 0016 morador 

75).  
 

As concepções enquadradas na categoria espécies representam as respostas que 

citaram esse termo técnico ou grupos específicos como fauna, flora e fungos, como mostram 

as respostas: 

São as grandes variedades de plantas, animais, fungos, entre outros (setor 0001 

morador 1);  

 

São todas as formas de vida que encontramos na terra (setor 0005 morador 38); 

 

É o número e a variedade de espécies presentes em uma localidade, região ou em 

um país. Cada lugar tem um conjunto próprio e único de seres vivos que o 

diferencia de outros lugares, exemplo, Mata Atlântica (setor 0016 morador 72); 

 

Está relacionado com a natureza, com a vida, com a variação dos elementos vivos 

com a natureza, terra, mata, mar, etc. (setor 0016 morador 82); 
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Quantidade de espécies existentes (setor 0031 morador 121).  

 

A biodiversidade – ou diversidade biológica – é comumente entendida como a riqueza 

de espécies existentes em uma dada região (GANEM; DRUMMOND, 2011). Segundo a Lei 

9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), Art. 2 a diversidade biológica significa: 

 
A variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre 

outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os 

complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. 

 

A concepção dos moradores sobre biodiversidade mostra palavras-chave que são 

fundamentais para caracterizar biodiversidade como riqueza e variedade de espécies (animais, 

plantas). No entanto, a maioria dos moradores não respondeu a pergunta: um total de 78 

moradores entre os 122 entrevistados (64%), sendo 100 % no setor 0007, 19 entre 21 

moradores (90%) no setor 0031, 13 entre 15 (87%) no setor 0011, 18 entre 22 (82%) no setor 

0005, 14 entre 19 (74%) no setor 0017 e 3 entre 21 (21%) no setor 0001 (Tabela 13). Isso 

mostra que biodiversidade não é um conceito comum aos moradores. Novamente, todos do 

setor 0016 e a maioria do setor 0001 responderam a pergunta.   

A compreensão da biodiversidade é um aspecto relevante no Brasil, visto que ele 

ocupa a primeira posição de uma lista de 17 países considerados megadiversos por conterem 

70% da biodiversidade mundial. O Brasil contém a maior diversidade biológica continental. 

Ele abriga entre 15% e 20% de toda a biodiversidade do planeta e o maior número de espécies 

endêmicas, a maior floresta tropical (a Amazônia) e dois dos dezenove hotspots mundiais: a 

Mata Atlântica e o Cerrado (GANEM, 2011).  

Em Rio Pomba, existe uma APAM – Área de Proteção Ambiental Municipal, que é 

uma Unidade de Conservação, formada por remanescentes da Mata Atlântica. Desse modo, a 

compreensão da biodiversidade poderia ser realizada no município em consonância com o 

SNUC (Lei 9.985/2000), que rege o conjunto das unidades de conservação federais, estaduais 

e municipais do País, cujo objetivo é, entre outros o de “favorecer condições e promover a 

educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico” (Inciso XII Art. 4).  

Além disso, o SUNC é dirigido por diretrizes que, entre outros objetivos:  

 

Busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 

organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de 
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turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das 

unidades de conservação (Inciso IV Art. 5). 

 

Nesse sentido, o município poderia buscar apoio para executar um programa de EA 

como com foco na divulgação, compreensão e conscientização da importância da 

biodiversidade, como a relacionada à APAM de Rio Pomba, já que isso não foi realizado, 

conforme representante público 2 destaca: 

 
Foi feito me parece há uns três anos atrás um mapeamento da área de proteção 

ambiental... para ver as espécies nativas tanto da questão dos animais quanto das 

matas, da fauna e da flora, inclusive ficaram de passar pra gente como conselheiro 

não passaram eu, por exemplo, não tive acesso, quando estava fazendo teve umas 

duas apresentações depois a gente não ficou sabendo o que que tem na área de 

proteção ambiental...pelo menos eu não tive acesso mais a nenhuma informação, 

não sei quantas espécies nativas que tem lá a questão da fauna e da flora (RP 2).  

 

Isso seria de grande relevância, pois de acordo com a Fundação Biodiversitas, Rio 

Pomba e outros 28 municípios mineiros integram a bacia hidrográfica do Rio Pomba, que é 

uma sub-bacia do Rio Paraíba do Sul e que têm extrema importância biológica com relação à 

conservação de peixes, pois possui alta riqueza de espécies. No entanto, está sofrendo 

diversos tipos de pressões antrópicas: barragem, desmatamento, expansão urbana, drenagem 

de várzeas, retirada de vegetação ciliar e poluição doméstica e industrial
13

.   

Essa situação está sendo observada em no município de Rio Pomba, como mostram as 

falas dos representantes públicos: 

 

...o rio Pomba está também com alto risco de contaminação é um rio que já tem 

bactérias tóxicas devido o esgoto de outras cidades porque a bacia hidrográfica tem 

que ser trabalhada não só aqui mas, pensando nos que estão acima e abaixo de nós, 

porque os que estão em cima poluem e afeta a gente aqui e agente afeta o de baixo 

ou pode lá em baixo retornar pra gente as doenças provocadas em outras cidades 

voltam pra cá...   (RP 1). 

 

...hoje nós temos 100% de esgoto jogado no rio e o rio que produz água pra nós e 

para as regiões abaixo da gente, é gravíssimo isso. Vou dar um exemplo pra você: 

ano passado no mês de agosto o esgoto ficou todinho parado no Córrego 

Independência porque não chovia, ficou mais de sessenta dias sem chover, aí o 

esgoto ficou todo parado, estou dando um exemplo mais simples, na primeira 

chuvinha que deu o esgoto desceu todo e o rio ficou todo preto parecia que era rio 

de petróleo, o Rio Pomba. As pessoas ficaram incomodadas, ligavam pra todo 

mundo, ligaram pra mim aí eu falei: gente é só depois que der outra chuva, não tem 

jeito não, aí deu outra chuva aí pronto aquilo desceu, então é muito grave (RP 3). 

 

                                                 
13

 Informações disponibilizadas no site da fundação biodiversitas, menu conservação – atlas da biodiversidade – 

áreas temáticas – peixes, link http://www.biodiversitas.org.br/atlas/mapas/mapapeixes_ficha.asp 

 

http://www.biodiversitas.org.br/atlas/mapas/mapapeixes_ficha.asp


79 

 

 

Nesse sentido, a EA é importante para conscientizar os moradores da importância da 

conservação das nascentes e dos rios que deságuam na bacia do Rio Pomba, visto que os 

impactos causados podem comprometer a qualidade da água, a biodiversidade associada à 

mata ciliar e a biodiversidade de peixes. Impacto que além de afetar o meio ambiente causa 

danos sociais e econômicos.  

 

4.1.4. Concepção dos moradores sobre os rios da região e conservação da água  

 

Para avaliar se os moradores de Rio Pomba conhecem os rios que banham o 

município, foi perguntado: “você conhece os rios que banham a região?” e “quais rios da 

região você conhece?”. De modo geral, a maioria dos moradores, em torno de 75%, conhece 

os rios que banham o município de Rio Pomba (tabela 14). Nos setores 0017 e 0031, o 

número de moradores que não conhecem é maior, representando 36% e 50%, 

respectivamente.  

A tabela 15 mostra os rios que são conhecidos pelos moradores. O principal rio 

conhecido é o Rio Pomba, seguido do São Manoel.  

 

Tabela 14. Número de moradores que conhecem os rios do município de Rio Pomba 

Setores 

censitários 

Você conhece os rios que banham a região?  

Sim Não Não (%) 

0001 17 4 24 

0005 18 4 22 

0007 11 0 0 

0011 12 3 25 

0016 13 0 0 

0017 14 5 36 

0031 14 7 50 

                         Fonte: elaboração própria. 

 

           Tabela 15. Rios conhecidos pelos moradores do município de Rio Pomba 

Quais rios da região você 

conhece? 

Setores censitários 

0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Rio pomba 17 18 11 10 11 14 13 

Rio São Manoel 13 3 5 6 10 12 10 

Formoso 4 0 5 2 5 6 3 

Ribeirão Tejuco 7 2 5 7 6 6 4 
              Fonte: elaboração própria. 
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O conceito de conservação dos cursos de água para os moradores dos setores 

censitários entrevistados foi analisado por meio da categorização das respostas fornecidas a 

pergunta: “porque a preservação dos cursos de água é importante?”.  

Para a maioria dos moradores, a conservação dos cursos de água é importante porque a 

água é essencial para a manutenção da vida, sendo essencial para a nossa sobrevivência 

(Tabela 16). 30 (22%) em 134 citações referem-se a essa categoria, que foi citada em todos os 

setores censitários. Nos setores 0001, 0007 e 0016, essa categoria foi a mais relevante com, 

respectivamente, 6 citações em 21 (29%), 3 em 11 (27%) e 5 em 21 (24%).  

A próxima categoria temática representativa foi a manutenção da água/rios com 25 

(19%) em 134 citações (Tabela 16). Ela representa a visão de que a conservação dos cursos é 

importante em função da necessária manutenção da água, já que ela é essencial para a vida. 

Essa categoria foi a mais importante para os setores censitários 0007, 0011, 0017 e 0031 com, 

respectivamente, 7 citações em 11 (27%), 7 em 17 (41%), 5 em 19 (26%) e 4 em 19 (21%).  

 

Tabela 16. Categorias temáticas da importância da preservação dos cursos d‟ água  

Categorias temáticas da 

importância da preservação dos 

cursos d' água  
Setores censitários 

Totais por 

categoria 

Totais 

em % 
0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Abastecimento de água 2 1     2     5 4 

Conservação da natureza - flora 2 2     2   3 9 7 

Conservação da natureza - fauna 1 1       1 2 5 4 

Evitar a degradação ambiental   7 2 1 4 2 4 20 15 

Geração de energia 2       2     4 3 

Produção de alimentos 2     1 2 1 1 7 5 

Manutenção do ciclo hidrológico   4     1     5 4 

Manutenção da água / rios 1 4 3 7 1 5 4 25 19 

Manutenção da vida / sobrevivência 6 4 3 6 5 4 2 30 22 

Meio de transporte 1       1     2 1 

Preservação do meio ambiente 2 1 3 2     1 9 7 

Qualidade de vida         1 1   2 1 

Qualidade da água 1 1       4 2 8 6 

Saúde 1 1       1   3 2 

Totais por setor censitário  21 26 11 17 21 19 19 134 100 

Não respondeu 4   2     1 2 9 7 

 Fonte: elaboração própria. 

 

A visão da importância da preservação dos rios referente a essas categorias é 

apresentada nas respostas a seguir: 

 
Para não faltar água (setor 0005 morador 24); 
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Porque não vivemos sem água (setor 0005 morador 31);  

 

Para que num futuro próximo não falte água (setor 0005 morador 39); 

 

Manutenção da vida (setor 0016 morador 71); 

 

Porque se acabar não há vida (setor 0017 morador 92); 

 

Para futuramente não haver escassez da água (setor 0031 morador 108); 

 

Para a vida da natureza e a nossa (setor 0031 morador 118); 

 

Seguida dessa categoria, aparece a categoria evitar a degradação ambiental, com 20 

(15%) das 134 citações (Tabela 16). Essa categoria foi a mais significativa para o setor 0005, 

com 7 citações em 26 (27%). Nos demais, com exceção do 0001, foi importante. No geral, 

evitar a degradação ambiental significa não poluir as águas, não jogar lixo, não desmatar, 

evitar o assoreamento e enchentes, como mostram as falas:  

 

Para que possamos ter uma água de qualidade e para que eles (rios e cursos d' 

água) não sejam esgotados (setor 0001 morador 9); 

 

Para não sujar (setor 0005 morador 23); 

 

Para não poluir (setor 0005 morador 27); 

 

Para não ter erosão (setor 0011 morador 65); 

 

Minimizam os riscos de desmoronamento, erosão e assoreamento (setor 0016 

morador 72); 

 

Outras categorias temáticas menos representativas, mas relacionadas ao atendimento 

de necessidades básicas, reforçam correlação entre água e manutenção da vida, como apontam 

as falas:      

 Categoria temática: qualidade da água 

 

Para nossa água estar sempre limpa (setor 0005 morador 35); 

 

Para ter água potável (setor 0017 morador 98); 

 

 Categoria temática: Meio de transporte e Produção de alimentos 

 
Serve de meio de transporte e comunicação, fornecem peixes para a população 

(principal fonte de proteína) (setor 0016 morador 73); 

 

 Saúde 

 

Para água não ficar suja e não trazer doenças (setor 0017 morador 86); 
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Essas compreensões sobre a importância da preservação dos cursos d‟água são muito 

relevantes e significativas, pois, como discorrem Bacci e Pataca (2008), a água é fundamental 

para a manutenção da vida no planeta e, portanto, falar da relevância dos conhecimentos sobre 

a água, em suas diversas dimensões, é falar da sobrevivência da espécie humana, da 

conservação e do equilíbrio da biodiversidade e das relações de dependência entre seres vivos 

e ambientes naturais.  

Embora, em geral, os moradores compreendam dimensões importantes da importância 

da preservação dos cursos d‟água, alguns provavelmente não têm a mesma clareza, visto que 

não opinaram sobre o assunto. Ao todo, 9 moradores entre os 122 entrevistados (7%) não 

responderam a pergunta. Nos setores censitários 0001 e 0007 essa porcentagem foi maior, 

com 4 entre 21 moradores (19%) no primeiro, e 2 entre 11 (18%) no segundo (Tabela 16).  

Sendo assim, é um tema importante de ser aprofundado em projetos de EA, como 

sugerem Bacci e Pataca (2008, p.217): 

 

O tema água deve estar presente no contexto educacional, tanto na educação formal 

como na não formal, com enfoque na ética e na formação do cidadão consciente do 

lugar que ocupa no mundo, num mundo real, dinâmico, que parte do local e se 

relaciona com o global, onde todas as coisas podem tomar parte de um processo 

maior, de um sistema integrado... A educação para a água não pode, dessa forma, 

estar centrada apenas nos usos que fazemos dela, mas na visão de que a água é um 

bem que pertence a um sistema maior, integrado, que é um ciclo dinâmico sujeito às 

interferências humanas. Compreender a origem da água, o ciclo hidrológico, a 

dinâmica fluvial e o fenômeno das cheias, os aquíferos, bem como os riscos 

geológicos associados aos processos naturais (assoreamento, enchentes) é essencial 

para que possamos entender a dinâmica da hidrosfera e suas relações com as demais 

esferas terrestres. 

 

Mesmo porque, como discutido anteriormente, a situação da contaminação dos cursos 

de água pela rede de esgoto em Rio Pomba é um problema sério, sendo, portanto, 

fundamental que os moradores ampliem a percepção dos diversos aspectos relacionados ao 

uso da água e, desse modo, tenham condições e conhecimentos para cobrar o dever que o 

poder público tem de preservar o meio ambiente e, portanto, os cursos de água. Esses aspectos 

foram apontados nas falas dos representantes públicos 2 e 4.   

 

...As construções irregulares que a gente vê próximo aos córregos, a 1 metro, 2 

metros do córrego são área de preservação permanente sendo que a lei prevê que 

tem que ser 30 metros de margem dos córregos... Então, você vê ali construções 

quase em cima do córrego... O setor de fiscalização, que seria o setor de 

competência de liberar o alvará provavelmente deve ter liberado, se não liberou 

está fazendo vista grossa. Eu digo isso não só em Rio Pomba com em vários 

municípios, a questão política é muito complicada (RP 2).  
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...as casas, não sei porque a gente não tem conhecimento, mas não é dever da 

prefeitura não deixar fazer as casas perto de córrego porque ali represa a água... 

(RP 4). 

 

4.1.5. Concepção dos moradores sobre preservação das florestas  

 

O conceito de preservação das florestas para os moradores dos setores censitários 

entrevistados foi analisado por meio da categorização das respostas fornecidas a pergunta: 

“porque a preservação das florestas é importante?”.  

Para a maioria dos moradores a preservação das florestas é importante porque ela, 

segundo os moradores, proporciona produção de oxigênio, e esse gás é essencial para a 

respiração (Tabela 17). 38 (24%) em 157 citações referem-se a essa categoria, que foi citada 

em todos os setores censitários, com menor representatividade no setor 0016. Nos setores 

0001, 0005, 0007 e 0011 essa categoria foi a mais relevante com, respectivamente, 6 citações 

em 30 (20%), 7 em 23 (30%),  4 em 12 (33%) e 6 em 17 (35%). Segundo os moradores, essa 

categoria da preservação das florestas é importante: 

 

Para purificar nosso ar (setor 0001 morador 12);  

 

Porque necessitamos do ar para nossa sobrevivência (setor 0005 morador 34); 

 

Porque o oxigênio é essencial para nossa vida (setor 0005 morador 35); 

 

Porque dependemos dela para respirar melhor, sem elas seria só poluição (setor 

0011 morador 63);  

 

Porque é vida. É dela que vem o ar que nós respiramos (setor 0011 morador 65);  

 

As florestas são o pulmão do mundo (setor 0016 morador 70);  

 

Qualidade do nosso ar, é o nosso pulmão. Ajuda manter a temperatura (setor 0017 

morador 100); 

 

Essa concepção de que as florestas produzem oxigênio é um pouco equivocada, pois 

apesar das árvores produzirem oxigênio como resultado da fotossíntese
14

, elas também 

respiram dia e noite e, portanto, também consomem oxigênio. As grandes florestas, como a 

Amazônia, por exemplo, que já foi chamada de o “pulmão do mundo”, consomem quase todo 

o oxigênio que produzem na fotossíntese (FLAUSINO, s.d.). Com relação a essa categoria 

temática, as florestas exercem um papel significativo no equilíbrio climático, principalmente, 

                                                 
14

Fotossíntese é um processo que seres autotróficos (seres que produzem seu próprio alimento) transformam 

energia luminosa em energia química, no qual dióxido de carbono (CO2), água (H2O) e minerais são  

transformados em glicoses e oxigênio gasoso.  
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no microclima, como aponta o morador 100, visto que liberam moléculas de água para a 

atmosfera no processo chamado de evapotranspiração (FLAUSINO, s.d.). 

 

Tabela 17. Categorias temáticas da importância da preservação das florestas  

Categorias temáticas da 

importância da preservação das 

florestas  
Setores censitários 

Totais por 

categoria 

Totais 

em % 
0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Biodiversidade 2 3 1   1 2 1 10 6 

Conservação da água 4 5 2 4   9 8 32 20 

Conservação do solo       1 1   1 3 2 

Evitar a degradação ambiental 1 1   2 3     7 4 

Geração de renda 1 

    

2 

 

3 2 

Qualidade de vida 1       1 1   3 2 

Manutenção da vida 4 3 1 2 3 1 1 15 10 

Manutenção do clima 1 2       3 2 8 5 

Preservação ambiental 2 1 3 1 4 3 3 17 11 

Respiração - oxigênio 6 7 4 6 1 7 7 38 24 

Sobrevivência dos animais 6   1   4 2 1 14 9 

Sequestro de carbono  2 1   1 2   1 7 4 

Totais por setor censitário  30 23 12 17 20 30 25 157 100 

Não respondeu 3 3 1 1 1   1 10 8 

Fonte: elaboração própria. 

 

A segunda categoria mais citada foi conservação da água, com 32 (20%) em 157 

citações (tabela 17). Essa categoria não foi citada somente no setor 0016. Já nos setores 0017 

e 0031, foi a mais representativa, com 9 citações em 30 (30%) e 8 em 25 (32%), 

respectivamente. Um estudo realizado por Côrrea (2006) com produtores rurais de Rio Pomba 

também mostrou que a conservação da água, no caso, é o motivo mais associado à 

importância de se manter mata nas propriedades. Mesmo os produtores que não têm mata nas 

suas propriedades reconhecem esse benefício. A concepção dos moradores sobre essa 

categoria temática é apresentada a seguir: 

 
Com a preservação das florestas teremos água em abundância (setor 0001 morador 

10);  

 

Para não faltar água (setor 0005 morador 23);  

 

Para proteger os rios e não faltar água (setor 0005 morador 28);  

 

Para conservar as nascentes e para sobrevivência dos animais (setor 0007 morador 

46);  

 

Para aumentar as águas e proteger as nascentes (setor 0017 morador 87); 

 

Para chover mais e não faltar água (setor 0017 morador 103); 
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Essa concepção representa um importante serviço ambiental das florestas. Elas 

reduzem o processo erosivo por manter o solo coberto e, portanto, protegido. Isso favorece o 

processo de infiltração de água no solo, que é responsável pela recarga do sistema freático e, 

consequentemente, das nascentes e cursos de água (BACCI; PATACA, 2008).    

No setor 0016 as categorias mais relevantes, com igual grau de importância, foram 

preservação ambiental e sobrevivência dos animais, ambas com 4 em 20 citações (20%). 

Essas categorias, de modo geral, também foram citadas nos demais setores. No geral, elas 

tiveram 11% e 9% de representatividade, respectivamente. Outra categoria com significativa 

citação nos setores censitários foi manutenção da vida, com 10% de representatividade.  Uma 

categoria bastante atual foi sequestro de carbono com 4% das citações gerais.  

 

Ajuda a absolver os gases de efeito estufa (setor 0001 morador 1);  

 

Florestas são importantes para manter vivas a fauna, a flora e as nascentes. As 

florestas são a vida do planeta (setor 0001 morador 5); 

 

Para vivermos num ambiente sem poluição (setor 0001 morador 14);  

 

Para os animais não entrar em extinção porque eles necessitam delas (setor 0005 

morador 41);  

 

Mantém o equilíbrio da temperatura, fornece alimentos aos animais, protege o solo 

da água da chuva (setor 0016 morador 73);  

 

Para melhoria da qualidade de vida. As matas ciliares e o reflorestamento são 

importantes para a conservação dos cursos de água. A preservação torna-se eficaz 

quando há um combate à degradação ambiental e uma política de reflorestamento 

(setor 0016 morador 72); 

 

 Captação de gás carbônico que gera efeito estufa, equilíbrio da cadeia alimentar 

(setor 0016 morador 72);  

 

Infiltração da água, conservação do solo e manter a biodiversidade (setor 0031 

morador 122). 

 

 De modo geral, várias funções e serviços ambientais foram atribuídos às florestas, 

como a de sequestrar carbono, que é um tema bastante relevante no contexto atual, devido ao 

aquecimento global. O número de moradores que não responderam a pergunta foi baixo, de 

apenas 10 (8%), sendo 3 dos setores 0001 e 0005 e 1 de cada um dos demais, com exceção do 

0016.  
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4.2. Conhecimentos e concepções sobre problemas ambientais que ocorrem em Rio 

Pomba 

 

 Para os moradores dos setores censitários, todos os 8 problemas ambientais listados 

ocorrem em Rio Pomba nos mesmos graus de magnitude. A categoria mais citada foi 

ocupação de residências em locais de risco, com 91 citações (15%); seguida de assoreamento 

de rios, com 15%; falta de tratamento de esgoto domiciliar e industrial, com 14%; poluição 

das águas, com 14%; falta de mata ciliar, com 12%; desmatamento, falta de rede de esgoto e 

proliferação de doenças devido ao esgoto 10% das citações cada uma (Tabela 18).   

 

Tabela 18. Problemas ambientais que ocorrem em Rio Pomba segundo moradores dos setores 

censitários 

Quais problemas listados 

você identifica na região 

Setores censitários Totais por 

categoria 

Totais em 

% 0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Assoreamento de rios 12 15 9 12 10 17 14 89 15 

Desmatamento 10 12 2 4 9 12 11 60 10 

Falta de rede de esgoto 9 12 7 8 2 9 12 59 10 

Falta de mata ciliar 10 10 7 13 6 15 13 74 12 

Falta de tratamento de esgoto 

domiciliar e industrial 
15 17 5 10 8 17 16 88 14 

Poluição das águas 13 18 3 8 10 17 16 85 14 

Proliferação de doenças devido 

ao esgoto 
9 15 4 7 4 9 10 58 10 

Ocupação de residências em 

locais de risco 
13 19 7 12 11 15 14 91 15 

Totais por setor censitário  93 118 44 74 61 111 107 608 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Já segundo os professores da rede municipal, o principal problema encontrado em Rio 

Pomba é a falta de tratamento de esgoto domiciliar e industrial, que teve 14 citações (17%), 

seguida de falta de rede de esgoto com 13 citações (16%), e poluição das águas e ocupação 

de residências em locais de risco, ambas com 12 citações (15%) (Tabela 19). De modo geral, 

todos os 8 problemas listados foram identificados, e as magnitudes são próximas.  
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Tabela 19. Problemas ambientais que ocorrem em Rio Pomba segundo professoras das 

escolas municipais  

Quais problemas ambientais listados abaixo 

você identifica na região 

Escolas Municipais Totais por 

categoria 

Totais 

em % EMNSG EMPMPRB EMSJ 

Assoreamento de rios 2 3 2 7 9 

Desmatamento 3 1 3 7 9 

Falta de rede de esgoto 6 2 5 13 16 

Falta de mata ciliar 3 2 1 6 7 

Falta de tratamento de esgoto domiciliar e 

industrial 
6 3 5 14 17 

Poluição das águas 5 2 5 12 15 

Proliferação de doenças devido ao esgoto 5   5 10 12 

Ocupação de residências em locais de risco 7 2 3 12 15 

Totais por setor censitário  37 15 29 81 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Para os representantes públicos de Rio Pomba, os principais problemas ambientais são 

o lixo e o esgoto, devido ao atual estado do aterro e à contaminação dos cursos de água. 

Segundo eles, porém,  muitos outros problemas, 13 no total, também são encontrados no 

município (Tabela 20 e Anexo VII).  

 

Tabela 20. Principais problemas ambientais que ocorrem em Rio Pomba segundo 

representantes municipais de Rio Pomba 

Principais problemas ambientais de Rio Pomba n
o
 de citações Totais em % 

Ausência de aterro sanitário 2 5 

Contaminação do solo devido ao aterro 3 7 

Construção em área de Preservação Permanente 3 7 

Degradação do solo 2 5 

Desmoronamento 1 2 

Enchentes 2 5 

Impermeabilização do solo  2 5 

Falta de arborização na cidade  3 7 

Falta de mata ciliar 3 7 

Lixo 7 17 

Ocupação de residências em locais de risco 4 10 

Poluição dos cursos de água, principalmente, devido ao esgoto 7 17 

Produção e destinação errada do lixo eletrônico 2 5 

Total  41 100 
Fonte: elaboração própria. 

 

Os principais problemas ambientais apontados pelos representantes públicos, lixo e o 

esgoto, e também identificados pelos moradores e professores, tem sido apontado como um 

dos principais problemas das cidades.  
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A questão do lixo é grave porque os impactos ambientais não ocorrem de modo 

isolado. A disposição inadequada do lixo, por exemplo, próximo de curso de água, pode 

causar contaminação de corpos d‟água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores 

transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre outros. 

Some-se a isso a poluição visual, o mau cheiro e a contaminação do ambiente. 

De modo geral, todos esses impactos foram identificados em Rio Pomba. Nesse 

município, o problema do lixo relaciona-se com a ausência de aterro sanitário, com a 

contaminação do solo, desmoronamento e contaminação da água. O aterro sanitário, que seria 

a solução ideal, não existe devido a motivos relacionados a dificuldades de implantação como 

custo, elaboração de projeto e licenciamento ambiental, como aponta a fala: 

 
Aqui em Rio Pomba não tem um aterro sanitário... nós estamos com um aterro 

controlado prestes a acabar quase que imediatamente e geralmente os municípios 

não conseguem uma solução rápida pra esta questão...pra prefeitura conseguir, o 

terreno ela tem que comprar e ter uma autorização ambiental para poder fazer 

funcionar como o aterro sanitário que é diferente de aterro controlado...A 

prefeitura não tem recurso próprio pra isso aí ela tem que fazer um projeto pra 

poder está comprando o terreno, estar com autorização ambiental pra poder fazer 

funcionar esse terreno. Nós sabemos que é muito difícil isso... (RP 1). 

 

Uma solução para isso provavelmente vai ser o pagamento pelo uso de um aterro de 

outro município, o que, no entanto, como discute o representante público 1, é uma solução 

paliativa. O ideal é que a vida útil do aterro atual do município tivesse sido prolongada com 

coleta seletiva do lixo e conscientização ambiental da população, aspectos que precisam ser 

implantados e melhor gerenciados em Rio Pomba.  

   

...O problema é tão grave que tem município da nossa região...que estão pagando 

pra levar o seu lixo pra Juiz de Fora para um grande aterro...que é pago e não é 

barato...É uma solução que a curto prazo as pessoas acham que resolve mas, lá na 

frente nós vamos ter certeza que não resolve porque o que resolve mesmo é 

investimento na qualidade de vida da população através de medidas sócio-

educativas, principalmente ...a coleta seletiva...e outras coisas que tem que ser 

feitas... (RP 3). 

 
O espaço [aterro sanitário] ainda está funcionando porque foi feito pelo menos 

aqueles momentos de coleta seletiva que muitos ainda fazem, a gente sabe que tem 

os catadores mantendo a complementação de renda, que ajuda muito o espaço do 

aterro poder continuar lá (RP 1, grifo nosso). 

 

Essa possível “solução” do município está relacionada com a Lei nº 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essa política é recente e representa 

um avanço no Brasil, entre outros, por cobrar que os municípios acabem com os lixões. Foi 

estabelecido um prazo de 4 anos, que já venceu em 02 de agosto de 2014, e praticamente nada 
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foi realizado em Rio Pomba, que adotará a solução de usar o aterro de outro município por 

meio de pagamento, ao invés de construir uma infraestrutura no próprio município para a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ou seja, a distribuição ordenada de 

rejeitos em aterros, a reutilização, a reciclagem e a compostagem, entre outros, como 

preconiza o Art. 54 da referida lei.  

Em consequência da situação do aterro controlado de Rio Pomba (lixão), uma possível 

contaminação do solo, bem como desmoronamento e contaminação da água podem acontecer 

ou estar acontecendo, como apontam os representantes públicos.   

 

Dizem que o aterro é controlado, mas fica numa área alta podendo contaminar o 

lençol freático, existem famílias que moram na parte de baixo do aterro que 

dependem daquela água (RP 6). 

 

Esse aterro controlado será um grande problema pra todos porque existem relatos 

de que no ano de 2011 já tinha chorume, e a comunidade da Serrinha corre sérios 

riscos de forte contaminação, pois se localiza bem próximo ao aterro...E, como se 

não bastasse, ainda corre-se o sério risco de desmoronamento, pois não é feito 

nenhum tipo de recuperação do loca (RP 2). 

 

 Outro agravante relacionado ao lixo é a questão das doenças, como aponta o 

representante público 1.  

A questão do lixo também é grave, tem que trabalhar com a população e tem que 

ser constante, fazer uma campanha e não continuar volta ao que era antes. O lixo é 

questão de saúde pública, a pessoa não sabe, mas, o fato de descartar 

incorretamente, igual um copinho plástico se dá uma chuvinha está criando riscos 

para dengue, seja no quintal, na rua, no meio do jardim... (RP 1). 

 

Um estudo realizado por Barcellos et al. (2005), com informações sobre o estado 

ambiental de 5.560 municípios brasileiros referentes a ar, água, solo e APPs, por meio de 

informações disponibilizadas no IBGE, mostrou que 2.263 municípios (41%) reconhecem que 

na sua cidade ocorre alteração ambiental que afeta as condições de vida da população 

municipal. Entre 18 tipos de impactos, a presença de vetor de doença (mosquitos, ratos, 

barbeiros, caramujos,etc.) foi o terceiro impacto ambiental mais reconhecido por 896 (40%) 

dos municípios.  

Essa situação, como apontam alguns representantes públicos, também se relaciona 

com a falta conscientização dos moradores, pois a coleta passa de segunda à sexta feira e 

mesmo assim muitos moradores colocam seu lixo na rua nos finais de semana.  

 

Nós temos dois caminhões de lixo que não comportam o lixo mais da cidade, só por 

aí a gente já vê a quantidade de lixo que aumentou... (RP 3). 

 

 



90 

 

 

Agora sobre a coleta do lixo, o que eu não vejo aqui é o lugar apropriado, cada um 

deixa nas suas portas, tinha que ter um local apropriado pra esse lixo porque os 

cachorros passam, dá rato, faz uma sujeira e ainda tem assim que eles precisam de 

conscientizar as pessoas pra não deixar lixo sábado à noite e domingo de dia que 

não passa, onde os cachorros passam e rasgam tudo faz a maior bagunça (RP 5). 

     

O problema do lixo aqui na estação [bairro de Rio Pomba] é o mesmo da cidade 

inteira, já que a coleta é feita todos os dias, mas o lixo só é tirado da nossa frente, 

mas não é depositado da maneira correta (RP 6). 

 

Essa restrita consciência dos moradores a respeito dos impactos das suas atitudes para 

com o lixo precisa ser revertida. E, isso pode ser feito por meio da EA, como a preconizada 

por Jacobi (2005):  

As práticas educativas devem apontar para propostas pedagógicas centradas na 

mudança de hábitos, atitudes e práticas sociais, desenvolvimento de competências, 

capacidade de avaliação e participação dos educandos [sujeitos] (grifo nosso). 

 

Essa situação mostra que os moradores precisam ser conscientizados e que o 

município precisa incrementar os meios e a acessibilidade à informação de cunho educacional 

e informativo, visto que muitas vezes a postura de desresponsabilização da população decorre 

da falta de informação, da falta de consciência ambiental e de um déficit de práticas 

comunitárias baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos (JACOBI, 2003).  

A EA, nesse contexto, pode promover o crescimento de uma sensibilidade entre as 

pessoas face aos problemas ambientais, como uma forma de fortalecer a corresponsabilidade 

dos moradores na conservação, na fiscalização e no controle da degradação ambiental. 

Outro aspecto relacionado ao lixo são os materiais eletrônicos que não têm uma 

destinação correta.  

Foi tentado alguns convênios na questão de lixo eletrônico, algumas tentativas, hoje 

é assustador a quantidade de lixo eletrônico em um município desse tamanho, até 

nas margens da rodovia a gente vê televisão, resto de computador (RP 1). 

 

Outro impacto ambiental relevante em Rio Pomba é a poluição dos cursos de água, 

sobretudo, devido ao esgoto. Mas, existe também contaminação por efluentes e outros 

resíduos como óleos e graxas e produtos químicos, como apontam os representantes políticos.  

 
O grande poluidor é o esgoto dentro do córrego Independência, o esgoto doméstico 

ou industrial nos mananciais...acho que o córrego afeta 80% da área urbana, além 

do odor o risco eminente de uma virose bem grave no município... tem aumentado o 

volume de esgoto por causa da concentração urbana  (RP 1). 

 
...Nós estamos com problemas já na captação [da água] com óleo, graxa, resíduos 

produzidos em alguma empresa daqui...isso pode deixar a cidade sem água... (RP 

1). 
 

Já foi verificado no local de captação de água da COPASA o descarte de produtos 

químicos...  (RP 2). 
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A questão do tratamento de esgoto é muito sério porque hoje nós temos 100% de 

esgoto jogado no rio e o rio que produz água pra nós e para as regiões abaixo da 

gente... ano passado no mês de agosto o esgoto ficou todinho parado no Córrego 

Independência porque não chovia... o rio ficou todo preto parecia que era rio de 

petróleo (RP 3). 

 

No estudo realizado por Barcellos et al. (2005), o impacto ambiental mais reconhecido 

pelos municípios foi justamente a presença de esgoto a céu aberto, em 1.031 entre 2.263 

municípios (46%). 

Essa situação acontece nas cidades brasileiras porque o crescimento delas não foi 

acompanhado pela provisão de infraestrutura e de serviços urbanos, entre eles os serviços 

públicos de saneamento básico, que envolvem o abastecimento de água potável; coleta e 

tratamento de esgoto sanitário; estrutura para a drenagem urbana e o sistema de gestão e 

manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2011).  

Outros impactos se relacionam com ausência de áreas verdes, devido a construções 

irregulares nas Áreas de Preservação Permanente ao longo do curso de água que passa pelo 

município e, consequentemente, ausência de mata ciliar e falta de arborização urbana.   

 

Está surgindo uma obra ela não dá nem dois metros próximo ao córrego, e alguém 

autorizou... (RP 2). 

 

...A mata ciliar que são os corredores ecológicos a gente não está tendo... (RP 2). 

 

Outra coisa também é a questão da arborização que foi previsto na lei orgânica de 

1990 que prevê a cidade toda arborizada até agora não temos... (RP 1). 

 

No estudo realizado por Barcellos et al. (2005), o segundo impacto ambiental mais 

reconhecido foi o desmatamento, com manifestação de 1.009 (45%) municípios.  

Um estudo, realizado por Jacovine et al. (2008), referente ao Código Florestal anterior 

– Lei 4.771 de 1965 –, mostrou que a maioria das propriedades rurais de Rio Pomba usa 

indevidamente as APPs de nascentes e cursos de água. A vegetação nativa nas propriedades se 

resume, em geral, a pequenos fragmentos localizados nos topos dos morros. De modo geral, o 

processo de desmatamento pelos produtores rurais em Rio Pomba ocorreu e ocorre devido à 

necessidade de aumentar às áreas destinadas a pastagens e a plantações.  

Os desmoronamentos, enchentes, impermeabilização do solo e ocupação de 

residências em locais de risco, que também foram bastante citados, mostram a falta uma 

gestão ambiental no município, devido à ausência de um plano diretor e de uma legislação 

ambiental municipal, aspectos que serão discutidos posteriormente.   
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Impermeabilização do solo é muito arriscado, hoje a gente sabe que o poder 

político tem uma ideia que o povo gosta de um lugar lisinho impermeabilizado para 

evitar sujeira não sabe da gravidade que isso é... reduz a área de recarga de solo 

dentro da cidade... uma chuva um pouquinho mais forte o que acontece em vários 

pontos da cidade, alagamento com solo, terra solta, impede o trânsito, várias vezes 

tem acontecido isso” (RP 1). 

 

Nós estamos vendo estas liberações para todos os lados também um planejamento 

urbano não existe dentro da prefeitura, não está feito e a cidade tem crescido de 

uma forma muito desordenada. Além dessas construções de risco que a ente está 

vendo aumentar cada dia mais, porque não são uma nem duas, são muitas (RP 2). 

 

E o problema não é só esse, existe um barranco onde várias famílias têm suas 

moradias. E no ano de 2011 essas mesmas famílias tiveram que sair de lá devido ao 

deslizamento de uma parte do barranco na época das chuvas. Lá moram 16 

famílias, uma casa foi prejudicada (RP 6). 

 

 Esses dados mostram que a situação ambiental em Rio Pomba é grave, visto a 

ocorrência de vários impactos ambientais; a necessidade do município desenvolver uma 

política de gestão e adequação ambiental como a referente à PNRS; a falta de conscientização 

dos moradores e, portanto, a falta de um programa de EA. 

 

4.3. Conhecimentos e concepções sobre legislações ambientais e ações desenvolvidas em 

Rio Pomba 

 

 Em Rio Pomba, foram criadas algumas leis visando à proteção do meio ambiente. Para 

levantar o conhecimento dos moradores sobre elas, foi perguntado se eles conheciam os 

seguintes aspectos e ações:  

 1 - Conselho Municipal e Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, órgão municipal 

criado pela Lei Municipal nº 1.136, de 2001, integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) e corresponsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental em 

sua jurisdição, bem como pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 

degradação ambiental (Art. 6, Inciso VI, da Lei 6.938, de 1981). Os municípios, assim como 

os estados, na esfera de suas competências e de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e 

complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem 

estabelecidos pelo CONAMA e os princípios apresentados na Lei nº 6.938, nos Incisos I, II, 

IV e X do Art. 2: 

 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

 

 II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
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IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 

 

X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

 

 Nesse sentido, o CODEMA de Rio Pomba, segundo um o representante público 3 

significa: 

é um órgão deliberativo... consultivo e também... fiscalizador, mas agente tem um 

pensamento que o CODEMA é regido por um regimento interno... sempre ligado a 

um outro órgão que é o COPAM que é o Conselho de  Política Ambiental... os 

membros do CODEMA, a não ser os que são indicados pela prefeitura são 

voluntários... o CODEMA é um órgão independente porque tem uma paridade de 

pessoas indicadas pelo poder público e da sociedade civil...é uma paridade se são 

oito do poder público são oito da sociedade civil sendo que os oito do poder público 

podem vir de secretaria de educação, de saúde e secretaria do meio ambiente, como 

Rio Pomba não tem secretaria do meio ambiente é departamento do meio 

ambiente...quem preside o CODEMA é o chefe de departamento do meio ambiente e 

a sociedade civil que são as pessoas que vão como voluntárias elas tem o poder de 

opinião tem até o poder de voto de decisão (RP 3).  
 

2 - APAM - Área de Proteção Ambiental
15

 Municipal de Rio Pomba, que é uma 

Unidade de Conservação criada pelo Decreto nº 1.024, de 2003 e cadastrada na Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) e no Instituto Estadual 

de Florestas (IEF), como um critério para repasse de ICMS e ação destinada à preservação de 

ecossistemas. Essa APAM, segundo a Resolução SEMAD nº 1886, 04 de julho de 2013 

possui uma área total de 8.794,95 hectares, sendo 2.150,81 ha de zoneadas como área para 

conservação da vida silvestre; 

3 – Proibição de lançamento de animais mortos ou restos de animais abatidos nos rios 

e cursos de água, conforme Lei Municipal nº 1.148/2002; 

 4 - Instalação de postos de coleta e recolhimento de pilhas e baterias usadas, Lei 

Municipal nº 1.306/2009; 

 5 – Substituição do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas por sacos de 

lixo ecológicos e sacolas ecológicas, de acordo com a Lei Municipal nº 1.321/2010; 

6- Semana municipal de conscientização pela preservação do meio ambiente, 

conforme a Lei Municipal nº 1.146/2002.  

Sobre o CODEMA, 75 moradores dos setores censitários (61 %) (Tabela 21) e 23 

professoras (70%) (Tabela 22) responderam que não conhecem o órgão.  

                                                 
15

 A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada 

de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei 9.985/2000 – SNUC). 
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Esse resultado corrobora a análise feita por Soares (2013) em um estudo sobre o 

entendimento da efetividade dos CODEMAS em 5 municípios. Foi evidenciado que, embora 

o CODEMA exerça um papel fundamental na deliberação de questões que influenciam a 

qualidade de vida no município, seu trabalho é, em geral, desconhecido pela população. Essa 

autora ressalta que, mesmo no meio acadêmico ainda há uma carência de estudos sobre o 

papel dos CODEMAS e o cumprimento de seus objetivos, especialmente em pequenos 

municípios. 

Além desse desconhecimento, outro aspecto negativo é a ausência de representantes de 

associação de bairros nas reuniões, como mostra a fala do representante público 5:  

 

...O CODEMA tem reunião lá todo mês tem e às vezes quando manda o convite não 

tem como ir e não um representante pra ir aonde a gente fica obscuro sem saber o 

que aconteceu na reunião deles lá. Eles têm o planejamento, mas é a falta da gente 

poder participar porque se não tem como ir a coisa mais difícil é achar um 

representante pra ir lá representar a gente não estou falando assim da diretoria não 

um outro que mora aqui no bairro então é a dificuldade que a gente tem (RP 5). 

 

Isso também foi observado por Soares (2013), por meio da constatação de que ainda é 

baixo o grau de participação da população nas reuniões do CODEMA e, quando essa se dá, 

ocorre principalmente para atender interesses individuais. O que é muito ruim, porque uma 

das funções do CODEMA é propiciar o envolvimento dos diversos segmentos da sociedade 

civil e os gestores públicos na busca pelo desenvolvimento sustentável do município 

(SOUZA, 2008).  

Para essa autora, o funcionamento dos CODEMAS exige exercício de cidadania que se 

relaciona com o processo educacional formal e informal, pois o CODEMA é um espaço de 

construção coletiva, no qual se pode exercer o direito de cidadania e ao mesmo tempo o dever 

constitucional de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado às 

presentes e futuras gerações.  

 Isso, aliado a outras dificuldades enfrentadas pelo CODEMA, como as apontadas na 

fala abaixo do representante público 2, certamente são fatores que prejudicam a gestão 

ambiental do município, o desempenho do CODEMA no exercício da sua atividade e, 

consequentemente, a proteção e melhoria da qualidade ambiental no município de sua 

jurisdição.   
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...Os membros do CODEMA na grande maioria são pessoas que não tem 

conhecimento de causa, não conhecem a legislação e às vezes tem até boa vontade. 

Tem as questões também pessoais, muitas vezes as pessoas em um tempo muito 

curto para se dedicar a isto, são trabalhadores, então é complicado...muitas 

mudanças ocorreram e o município fica parado, não acompanha, e isso dificulta a 

ação do CODEMA porque o CODEMA à vezes tem que tomar certas decisões  e... 

esbarra na legislação que está desatualizada e principalmente a questão da falta de 

uma assessoria porque se tivesse uma assessoria boa, um corpo técnico bom 

automaticamente facilitaria as decisões, então isso esbarra e é um fator muito 

agravante no meu ver (RP 2). 

 

A questão sobre o corpo técnico do CODEMA apontada pelo RP 2 também foi 

observada por Soares (2013), que constatou desigualdades de qualificação técnica de seus 

membros, o que influencia nas deliberações dos conselhos. Um estudo realizado por Vieira e 

Echeverría (2007) mostrou que a necessidade de qualificação dos gestores municipais e do 

corpo técnico local é visível e se justifica na medida em que estes possam buscar a solução 

dos problemas encontrados no município de forma integrada e participativa, na comunidade 

local, por meio de maiores conhecimentos adquiridos.  

O reflexo disso, no caso dos moradores dos setores censitários, pode ser observado nas 

demais respostas. Com exceção da proibição do lançamento de animais mortos nos cursos de 

água, as demais ações são pouco conhecidas: 91 moradores em 122 (75 %) não sabem que 

existe uma APAM em Rio Pomba; 57 (47%) desconheciam que em Rio Pomba existem 

postos de coleta de pilhas e baterias usadas, e a maioria dos que conhecem não sabe onde 

ficam os postos de coleta; 67 moradores (55%) desconhecem a diretriz do município sobre 

substituição do uso de sacolas plásticas por ecológicas e 74 (61%) não sabem que existe em 

Rio Pomba uma semana dedicada à conscientização pela preservação do meio ambiente 

(Tabela 21).  

No caso das professoras, este panorama se diferencia um pouco: as leis sobre postos 

de coleta de pilhas e baterias usadas e sobre substituição do uso de sacolas plásticas por 

ecológicas são mais conhecidas, sendo que 26 (79%) e 21 (64%) professoras conhecem essas 

leis, respectivamente. Já, sobre proibição do lançamento de animais mortos nos cursos de 

água, nem tanto, pois 25 (76%) não conhecem essa lei. Sobre a APAM e a semana dedicada à 

conscientização pela preservação do meio ambiente o conhecimento, em relação aos demais 

moradores, é parecido, sendo que 25 (76%) e 23 (70%) professores, respectivamente, 

desconhecem essas leis (Tabela 22).  
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Tabela 21. Conhecimentos dos moradores dos setores censitários sobre legislações ambientais 

de Rio Pomba  

Legislações ambientais 

de Rio Pomba 

Setores censitários  

Totais  0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim  Não Sim  Não Sim    Não Sim    Não Sim Não 

1 - Você já ouviu falar 

no Conselho Municipal 

e Defesa do Meio 

Ambiente – CODEMA 

12 9 6 16 5 6 6 9 9 4 4 15 6 15 48 74 

2 - Você sabia que em 

Rio Pomba existe uma 

Área de Proteção 

Ambiental – APA, 

instituída por lei 

municipal? 

8 13 2 20 2 9 6 9 3 10 7 12 3 18 31 91 

3 - Você sabia que em 

Rio Pomba existe uma 

lei que proíbe o 

lançamento de animais 

mortos e abatidos nos 

rios e cursos de água? 

12 9 17 5 10 1 9 6 10 3 12 7 14 7 84 38 

4 - Você sabia que está 

instituída em Rio Pomba 

a instalação de postos de 

coleta e recolhimento de 

pilhas e baterias usadas? 

12 9 16 6 4 7 8 7 4 9 13 6 8 13 65 57 

5 - Você sabia que em 

Rio Pomba está 

instituída uma lei que 

visa substituir o uso de 

sacos e sacolas plásticas 

por sacos e sacolas 

ecológicas? 

5 15 14 8 3 8 7 8 5 8 10 9 11 10 55 67 

6 - Você sabia que em 

Rio Pomba existe uma 

semana dedicada à 

conscientização pela 

preservação do meio 

ambiente? 

12 9 11 11 3 8 4 11 7 6 7 12 4 17 48 74 

   Fonte: elaboração própria. 
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Tabela 22. Conhecimentos das professoras das escolas municipais sobre legislações 

ambientais de Rio Pomba  

Legislações ambientais de Rio Pomba 

Escolas Municipais 
Totais 

EMNSG EMPMPRB EMSJ 

Sim    Não Sim    Não Sim    Não Sim    Não 

1 - Você já ouviu falar no Conselho 

Municipal e Defesa do Meio Ambiente – 

CODEMA 

2 8 3 4 5 11 10 23 

2 - Você sabia que em Rio Pomba existe 

uma Área de Proteção Ambiental – APA, 

instituída por lei municipal? 

1 9 2 5 5 11 8 25 

3 - Você sabia que em Rio Pomba existe 

uma lei que proíbe o lançamento de animais 

mortos e abatidos nos rios e cursos de água? 

1 9 1 6 6 10 8 25 

4 - Você sabia que está instituída em Rio 

Pomba a instalação de postos de coleta e 

recolhimento de pilhas e baterias usadas? 

8 2 6 1 12 4 26 7 

5 -  Você sabia que em Rio Pomba está 

instituída uma lei que visa substituir o uso 

de sacos e sacolas plásticas por sacos e 

sacolas ecológicas? 

7 3 5 2 9 7 21 12 

6 - Você sabia que em Rio Pomba existe 

uma semana dedicada à conscientização 

pela preservação do meio ambiente? 

3 7 1 6 6 10 10 23 

Fonte: elaboração própria. 

 

De modo geral, isso mostra que as leis, bem como as ações realizadas pelo município, 

como a APAM e a semana de conscientização, não estão sendo bem divulgadas e/ou 

promovidas. O estudo realizado por Côrrea (2006) com produtores rurais de Rio Pomba 

também apontou isso. No caso, ele identificou a necessidade de um trabalho de extensão, 

visando à conscientização dos proprietários quanto à importância das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) nas propriedades, visto que essas áreas são 

obrigatórias nas propriedades rurais e apenas 19% dos entrevistados disseram saber que 

existem leis que abordam o assunto, apesar da maioria não conhecer o significado dos termos 

APP e RL.     

Outras ações executadas em Rio Pomba e consideradas significativas para a 

conservação do meio ambiente foram levantadas nas entrevistas junto aos representantes de 

Rio Pomba, conforme tabela 23.   
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Tabela 23. Atividades realizadas significativas para a conservação do meio ambiente 

executados em Rio Pomba  

Atividades positivas para o meio ambiente que estão dando certo n
o
 de citações Totais em % 

Coleta de óleo usado 2 22 

Destinação correta do lixo hospitalar 2 22 

Implantação de fossas sépticas 1 11 

Separação de resíduos de algumas empresas 1 11 

Mapeamento de recursos naturais na APAM 1 22 

Reuniões com a população sobre o Plano Municipal de Saneamento 2 11 

Total  9 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

De modo geral, poucas ações são desenvolvidas em Rio Pomba, e a maioria é 

relacionada à destinação do lixo e saneamento básico, como mostram as falas.  

 
Hoje nós temos um programa que está crescendo que é a coleta de óleo usado, esse 

programa foi implantado recentemente deve ter uns quatro meses e o volume de 

óleo tem aumentado esse mês já fechou em 120 litros, isto só óleo doméstico fora o 

óleo de restaurantes (RP 4). 

  

Cumprimento de legislação resíduos hospitalares, hoje tem uma empresa que tem a 

responsabilidade de coleta provavelmente para incinerar em local adequado (RP 

1). 

 

Algumas empresas tem uma responsabilidade, por exemplo, as empresas de 

vidraçarias tem contribuído separando seu material seus resíduos e levando para o 

aterro controlado (RP 1). 

 

A prefeitura está fazendo um trabalho de conscientização da população com esses 

fóruns na rua discutindo o problema do esgoto e do lixo que eu acho que é um passo 

importantíssimo para a população passar a conhecer o problema dar sugestões e 

depois que eles fizeram o plano municipal de saneamento básico aí colocar em 

prática o plano da construção das estações de saneamento de esgoto e com a busca 

de soluções para a questão do lixo (RP 3). 

 

O município ela está fazendo conforme a legislação [o plano municipal de 

saneamento] está mandando a cartilha está sendo muito bem aplicada, a gente está 

escutando a população foram feitas várias reuniões com a população sobre o que 

ela pensa do esgoto, de lixo, qual a intenção, o que ela deseja, o que ela não quer, 

onde tem água, onde não tem, o que ela faz com o esgoto, o que ela não faz, então 

tem uma pesquisa vasta nesse sentido a gente está seguindo bem a normativa (RP 4) 

 

Barcellos et al. (2005), também identificou em seu estudo que as principais ações de 

caráter ambiental realizadas pelos municípios são relacionadas com a questão do saneamento 

básico, geralmente atividades de vetores de doenças, ampliação e/ou melhoria do sistema 

geral de abastecimento de água, ampliação e/ou melhoria da rede geral de esgoto sanitário e 

fiscalização/combate ao despejo inadequado de resíduos domésticos.  

Com relação às reuniões que o município está realizando com a população, sobre o 

Plano Municipal de Saneamento, sabe-se que essa é uma atividade demandada pela PNRS. O 
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Art. 18 da Lei nº 12.305/2010 deixa claro que a elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos é condição para os Municípios terem acesso a recursos da União 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos. Desse modo, embora isso seja uma ação significativa referente à EA, é 

necessário avaliar até que ponto essas reuniões estão sendo efetivas.  

O estudo realizado por Vieira e Echeverría (2007), em um município contemplado no 

Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)
16

, mostrou que a EA pode ser 

considerada decisiva para o alcance dos objetivos do PGIRS, uma vez que deve permear todo 

o processo de elaboração da proposta de implementação e avaliação dos projetos que fazem 

parte do programa. No entanto, foi identificado que as limitações encontradas quanto à 

capacitação administrativa e técnica da administração pública municipal poderiam reduzir a 

efetividade dos resultados a serem alcançados. Por exemplo, a princípio, os técnicos da 

prefeitura (engenharia e saneamento) achavam que um trabalho social junto aos catadores era 

um desafio impossível de ser enfrentado. Afirmava-se que não havia profissionais capacitados 

para o desempenho da tarefa. Somente após esforço institucional da Caixa Econômica Federal 

junto ao município foi possível garantir ações nessa direção.  

Nesse estudo, o município, antes da orientação técnica da Caixa, em termos de 

formação na temática de EA, já tinha realizado um Fórum Municipal Lixo e Cidadania para 

atender ao requisito do programa. O objetivo dessa atividade era proporcionar um espaço 

aberto à comunidade para os debates das questões relacionadas ao lixo urbano e a sua gestão. 

Contudo, o fórum em questão foi organizado e desenvolvido pelo município apenas com 

palestras e sem espaço garantido para discussões e proposições dos diversos participantes. Em 

Rio Pomba isso precisaria ser avaliado, visto que as reuniões realizadas como requisito da 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento podem também ser enquadradas nessa 

situação.  

Nesse sentido, essas autoras identificaram que para a execução do PGIRS e, no caso, 

para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento, faz-se necessária a implementação da 

EA nos municípios em todos os níveis e em seus aspectos formal e informal, sendo e que o 

público-alvo inicial deveria vir a constituir os gestores públicos, a serem sensibilizados em 

relação às questões ambientais vinculadas à temática, aos aspectos físico e social, à 

compreensão da importância da inter-relação das ações a serem empreendidas e à necessidade 

                                                 
16

 O programa em questão propiciou aos municípios o financiamento de um rol de estudos e projetos, os quais 

pretendem solucionar de forma integrada a problemática socioambiental gerada pelos resíduos descartados pela 

população urbana (DIAS, 2007).  
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de busca da participação de todo cidadão na gestão dos resíduos sólidos urbanos, implicando a 

EA junto a todos os segmentos da população.  

Isso certamente iria ser um grande avanço para o município de Rio Pomba, não apenas 

para a execução do planto municipal de saneamento. A EA, identificada uma necessidade nos 

municípios estudados por Vieira e Echeverría (2007), proporcionaria uma capacitação dos 

gestores públicos que é fundamental para os mesmos buscarem a solução dos problemas 

encontrados no município de forma integrada e participativa na comunidade local.  

 

4.4. Procedimentos para melhoria do meio ambiente segundo moradores dos setores 

censitários de Rio Pomba 

 

Foi perguntado aos moradores dos setores censitários: “você acredita que a 

organização das pessoas da comunidade pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

na localidade?”. E também: “você adotaria novos procedimentos para a melhoria do meio 

ambiente e da comunidade?”. 

As respostas mostram que os moradores de Rio Pomba estão dispostos a colaborar 

com a melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente, uma vez que, dos 122 moradores, 

116 (95%) acreditam a organização das pessoas da comunidade é importante. 114 (93%) 

responderam que, para atingir esse objetivo, adotariam novos procedimentos, conforme tabela 

24. Esses dados indicam a abertura dos moradores para a concretização de uma das diretrizes 

da EA, segundo a Carta de Belgrado: a promoção do valor e da necessidade da cooperação em 

nível local, nacional e internacional, na solução dos problemas ambientais (UNESCO, 1977). 

 

Tabela 24. Disposição dos moradores dos setores censitários sobre melhoria do meio 

ambiente em Rio Pomba  

Aspectos sobre 

melhoria do meio 

ambiente em Rio 

Pomba 

Setores censitários  

Totais  0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim  Não Sim  Não Sim    Não Sim    Não Sim Não 

1 - Você acredita que a 

organização das pessoas 

da comunidade pode 

contribuir para a 

melhoria da qualidade 

de vida na localidade? 

20 1 22  0 9 2 14 1 13 1 18 1 21 0  116 6 

2 - Você adotaria novos 

procedimentos para a 

melhoria do meio 

ambiente e da 

comunidade?  

18 3 22 0  9 4 14 1 12 1 18 1 21  0 114 8 

Fonte: elaboração própria. 
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Sobre os novos procedimentos, das 114 pessoas, 37 (32%) não deram sugestões; as 

demais, 68%, sugeriam várias ações e atitudes para a melhoria do meio ambiente, conforme 

tabela 25. 

A atitude mais citada foi reciclagem do lixo/coleta seletiva, com 35 citações em 107 

(33%), seguida das categorias conscientização da população para a importância do meio 

ambiente, com 16 citações (15%); mobilização da comunidade, com 10 citações (9%); e 

ajudaria no que fosse necessário/faria a minha parte, com 8 citações (7%) (Tabela 25).  

 

 

Tabela 25. Sugestões dos moradores sobre melhoria do meio ambiente em Rio Pomba  

Sugestões dos moradores para a 

melhoria do meio ambiente 

Setores censitários Totais por 

categoria 

Totais 

em % 
0001 0005 0007 0011 0016 0017 0031 

Aproveitamento de resíduos   1     3   1 5 5 

Conscientização da população para a 

importância do meio ambiente 
3 3   2 2 3 3 16 15 

Criação de leis mais punitivas 1           

 

1 1 

Divulgação das ações           1 1 2 2 

Economizar e reutilizar a água   1     2   1 4 4 

Educação ambiental 1 1     1     3 3 

Implantação de área verde 1       2   1 4 4 

Implantação de ciclovia          1     1 1 

Limpeza do córrego que atravessa a cidade 1       1      2 2 

Limpeza das ruas           2 1 3 3 

Mobilização da comunidade   2   3 1 3 1 10 9 

Poda de árvores         1     1 1 

Reaproveitamento de água de chuva         1     1 1 

Reciclagem do lixo - coleta seletiva  8 9   5 5 6 2 35 33 

Reflorestamento das APPs 2         1 1 4 4 

Reduzir consumo de energia elétrica 1             1 1 

Substituir sacolas plásticas por ecológicas 1     1 1     3 3 

Tratamento de esgoto 2             2 2 

Urbanização das ruas 

    

1 

  

1 1 

Ajudaria no que fosse necessário / faria a 

minha parte 
3 2 1     1 1 8 7 

Totais por setor censitário  24 19 1 11 22 17 13 107 100 

Sem sugestões 2 8 6 6   5 10 37 32 

Fonte: elaboração própria. 

 

Esses dados mostram que os objetivos da EA definidos na Carta de Belgrado a mais de 

30 anos ainda são atuais e necessários (CASSIANO e ECHEVERRÍA, 2014), a saber: 1) 

conscientização - levar as pessoas a tomarem consciência do meio ambiente e seus problemas; 

2) conhecimento - propiciar a aquisição de conhecimentos sobre o ambiente; 3) atitudes - 



102 

 

 

possibilitar mudanças de comportamento das pessoas frente à problemática ambiental; 4) 

habilidades - levar as pessoas a adquirirem competência necessária à resolução dos problemas 

ambientais; 5) capacidade de avaliação – estimular as pessoas para a avaliação das 

providências relativas ao ambiente e 6) participação - estimular o desenvolvimento de atitudes 

mediante processos de participação (UNESCO, 1977).  

As sugestões mais significativas dos moradores para a melhoria do meio ambiente 

apontam três elementos fundamentais da EA definida na Carta de Belgrado: mudança de 

atitudes; conscientização sobre o meio ambiente e participação comunidade.  

De modo geral, os dados mostram que o lixo é um problema ambiental relevante em 

Rio Pomba. E, que os moradores reconhecem a necessidade da adoção de novas atitudes 

como por meio da reciclagem. Mas, para isso, fica claro que é fundamental a conscientização 

da população e a mobilização da comunidade, bem como a sugestão de divulgação das ações, 

além da mudança de atitude pessoal e o engajamento com a causa ambiental, conforme 

apontam os moradores:  

 

 

Conscientização nas escolas, bairros e nas comunidades rurais (setor 0001 morador 

5);  

 

Ajudar a conscientizar as pessoas para a reciclagem (setor 0005 morador 29); 

  

Começar me conscientizando melhor sobre o assunto (setor 0005 morador 29);  

 

Organização com as pessoas da comunidade para saber quais os problemas que 

tem e organização de um abaixo assinado para levar aos órgãos responsáveis (setor 

0005 morador 39); 

 

Organização da comunidade para ensinar a preservar (setor 0005 morador 40); 

 

Começar a conscientizar para a separação do lixo (setor 0011 morador 65); 

 

Palestras conscientizando o povo da importância do meio ambiente (setor 0016 

morador 73); 

 

Conscientização de toda a comunidade, reuniões, alertar a comunidade sobre as 

terríveis consequências dos maus tratos à natureza (setor 0016 morador 74); 

 

Desenvolver projetos de educação ambiental nas escolas; criação de uma usina de 

reciclagem e compostagem do lixo no município e formar uma parceria com 

municípios vizinhos, criando um consórcio para reciclar os resíduos de construção 

civil e demolição – entulhos (setor 0016 morador 80); 

 

Trabalho maior de conscientização da população em relação ao lixo, ativar na 

população trabalhos para reciclar os vários materiais, ministrar cursos para 

reciclagem de papeis, etc. (setor 0016 morador 82); 

 

Cumprir com os dias e horários para a coleta seletiva, pois sua parte você faz (setor 

0017 morador 90); 
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Divulgação e melhoria da coleta de lixo seletivo (setor 0017 morador 95); 

 

Evitar desperdícios e conscientização (setor 0031 morador 103); 

 

Reunir a comunidade para ouvir palestras sobre o assunto (setor 0031 morador 

108). 

 

Alguns procedimentos e atitudes propostos pelos moradores se relacionam diretamente 

com a postura individual, como aproveitamento de resíduos (5%); economizar e reutilizar a 

água (4%); implantação de área verde (4%); reaproveitamento de água de chuva (1%); reduzir 

consumo de energia elétrica (1%) e substituir sacolas plásticas por ecológicas (3%), presentes 

nas sugestões dos moradores:  

 
Obrigação de jardim em toda área nova (setor 0001 morador 3);  

 

Começando dentro de casa, separando o óleo de cozinha, entre outros (setor 0001 

morador 21);  

 

Outras atitudes, além dessa postura pessoal, dependem também de direcionamentos e 

atuação da prefeitura, como o mais citado reciclagem do lixo/coleta seletiva (33%), pois, para 

que a separação de lixo faça sentido e tenha efetividade, é necessária a sua devida destinação 

por meio de coleta seletiva e usina de reciclagem.  

 
Se a coleta seletiva fosse diária funcionaria (setor 0001 morador 2);  

 

Acho que de imediato deveríamos ater um processo efetivo de coleta seletiva do 

lixo, aliado a um processo de reciclagem do lixo doméstico (setor 0001 morador 

13);  

 

As demais sugestões se relacionam diretamente com atividades e ações que a 

prefeitura e seus respectivos órgãos deveriam assumir: 

 
Leis mais severas e punitivas para as pessoas que desmatassem e poluíssem as 

águas (setor 0001 morador 5); 

 

Tratamento de esgoto domiciliar e industrial. Implantação de uma nova usina de 

reciclagem do lixo com tratamento de forma integrada pelo poder público (setor 

0016 morador 72); 

 

Retirada de terra e lixo dos bueiros (setor 0016 morador 76); 

 

Fazer áreas de reflorestamento em beira dos rios (setor 0017 morador 100); 

 

Isso indica a importância da capacidade de avaliação que a EA deve propiciar as 

pessoas para que elas tenham consciência do seu papel na cobrança pelas providências que o 

poder público deve executar em relação à conservação do meio ambiente. A EA como 
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componente político deve preparar os cidadãos para reivindicar e construir uma sociedade 

com justiça social e ética nas relações entre seres humanos e natureza (REIGOTA, 2001). 

De modo geral, esses dados apontam aspectos facilitadores que o poder público 

municipal pode encontrar e aproveitar para desenvolver em Rio Pomba um programa de EA. 

Embora seja nítido que em Rio Pomba a EA é necessária, esses resultados mostram que os 

moradores estão abertos para participar e colaborar com a tomada de atitudes voltadas para a 

melhoria ambiental, o que demonstra certa conscientização, que pode ser potencializada por 

meio de uma EA contínua e permanente que promova a construção de uma visão crítica, 

reforçando práticas que explicitem a necessidade de problematizar e agir em relação aos 

problemas socioambientais encontrados (JACOBI, 20005). Como aponta Jacobi (2005) o 

desafio político-ético da EA, apoiado no potencial transformador das relações sociais, 

encontra-se estreitamente vinculado ao processo de fortalecimento da democracia e da 

construção de uma cidadania ambiental. 

 

4.5.  Limitações e demandas relacionadas à gestão ambiental em Rio Pomba segundo 

representantes do município.  

 

 Todos os representantes entrevistados apontaram que em Rio Pomba não existe um 

programa de EA e de conscientização ambiental (Tabela 26, Anexo VIII).  

As atividades atualmente realizadas são apenas pontuais, como semana do meio 

ambiente, comemoração do dia da árvore, entre outros, como mostram as falas: 

 
O CODEMA é mais nessa parte aí [educação ambiental], mas também coitados 

parece que eles têm dificuldade também, mas acho que a ideia deles é essa, vir 

conscientizar a população, mas é o que eu falei marca e ninguém aparece, eles 

próprios também desanimam (RP 5). 

 

Não no momento não existe nenhum não [projeto de educação ambiental]. Talvez 

pela falta de incentivo a interação da prefeitura com a sociedade é fundamental 

para o bom desenvolvimento das comunidades, e isso nós não temos aqui em Rio 

Pomba (RP 6). 

 

Eu não vejo até hoje um trabalho feito nessa situação [atuação para promover a 

conscientização ambiental], vejo assim, uma caminhada no dia da árvore, teve um 

trabalho no grupo São José, me parece há uns dois anos atrás, mas não tem uma 

agenda educativa, de mobilização social, de planejamento...Existem algumas ações 

igual o dia da árvore onde teve uma comemoração...O ideal é que tivesse porque 

acho a questão ambiental uma questão muito séria (RP 2). 

 

Existe um apoio [na promoção da educação ambiental], uma parceria, por exemplo, 

todas as datas comemorativas dia da árvore, semana do meio ambiente eu entro em 

contato com...o responsável [do departamento de meio ambiente] e pergunto o que 

a gente vai fazer? Vamos plantar uma árvore, vamos chamar as crianças, vamos 
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fazer uma palestra sobre a água na semana ambiental, vamos fazer cartazes, as 

crianças produzirem. Então, existe essa parceria, mas todas as atividades da 

Secretaria de Educação voltadas para educação ambiental surgem da secretaria 

[de educação]  (RP 7). 

 

Tabela 26. Principais entraves e demandas relacionados à legislação ambiental 

Principais entraves e demandas relacionados à legislação ambiental 
n

o
 de 

citações 
Totais em % 

Atuação inadequada do órgão público 2 4 

Cadastro do uso de água nas propriedades rurais junto ao IGAM 1 2 

Capacitação dos RPs do CODEMA 1 2 

Construção de parque ecológico 1 2 

Criação de uma associação de catadores de lixo 2 4 

Desenvolvimento do Turismo 1 2 

Estabelecimento de parcerias 3 7 

Falta de corpo técnico no CODEMA 3 7 

Falta de Projetos de Educação e Conscientização Ambiental 7 16 

Falta de um Plano Diretor 2 4 

Falta de uma Secretaria de Meio Ambiente 2 4 

Implantação de fossas sépticas 1 2 

Implantação de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – 

coleta seletiva 
5 11 

Implantação do Plano Municipal de Saneamento 5 11 

Leis inadequadas, necessidade de adequação e criação como da uma lei 

ambiental 
3 7 

Questões políticas 2 4 

Pouco envolvimento dos moradores 3 7 

Recuperação das Áreas de Preservação Permanente 1 2 

Total 45 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

A conscientização ambiental da população é algo que precisa acontecer de modo 

contínuo. Para o RP 4, um primeiro passo no sentido de despertar a EA em Rio Pomba está 

sendo o envolvimento dos moradores nas discussões sobre o plano municipal de saneamento 

básico e gestão do lixo.  

 
Tem acontecido no município algumas coisas que estão fomentando a questão da 

educação ambiental que pra mim são duas coisas muito importantes que são o 

Plano de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos 

que visa à questão do manejo do lixo, então esses dois planos movimentaram a 

população nesses últimos meses que foi o foco principal do departamento, foram as 

conferências com a comunidade, as reuniões na câmara, as audiências publicas 

mostrando à população o que é um plano como é que funciona, qual a expectativa, 

o que a população anseia. Então, isso já é um despertar da questão ambiental que 

se não nós ficaremos soterrados em lixo e esgoto... são pontos que vão deslanchar a 

partir da concretização desses planos... (RP 4). 
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Isso mostra que é possível envolver os moradores nas discussões sobre meio ambiente, 

impactos ambientais e soluções dos problemas. Isso é necessário para despertar o interesse 

das pessoas na tomada de conhecimento e conscientização pelas atividades que estão 

acontecendo ou devem acontecer no município, vencendo uma das limitações mencionadas 

pelos representantes: a do pouco envolvimento dos moradores. É o que apontam as falas: 

 

A população cobra tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas na hora que a 

gente convida para a reunião não vai...a nossa associação apesar de reunir está 

muito fracassada...Em todas as associações de bairro que você vê aí é pouca 

frequência as pessoas não aderem mesmo...Eles [CODEMA] não têm muito apoio 

da associação, porque eles marcam a reunião e não vem ninguém...então a gente 

fica sem jeito de pedir esses projetos de conscientização...a gente vai levando mas 

precisa mesmo de ter uma ação mais concreta... (RP 5). 

 

Apesar de que a questão da população houve uma divulgação e uma convocação, 

essas conferências, as audiências públicas. O povo que ao meu ver é muito devagar 

para participar disso, a consciência nossa ainda está muito ruim (RP 2). 

 

Outras limitações e entraves significativos em Rio Pomba referem-se à falta de 

técnicos ambientais no CODEMA e de capacitação dos seus RPs. Isso limita a ação do órgão, 

que já é restrita porque o municipio não tem um plano diretor e as leis estão desatualizadas 

e/ou ausente como sobre legislação ambiental. Além disso, o município também não tem uma 

Secretaria de Meio Ambiente, apenas Departamento de Meio Ambiente, cujo recurso 

financeiro é mais limitado.   

 

Como o CODEMA não tem um corpo técnico, o CODEMA fica com o poder de 

decisão limitado porque o corpo técnico é que vai avaliar qualquer situação de 

risco na questão ambiental, então teria que ter um engenheiro ambientalista, um 

advogado ambientalista pra formar um corpo técnico aí o CODEMA teria uma voz 

ativa pra poder ser um órgão consultivo, fiscalizador e até deliberador é o que 

manda o estatuto e o regimento...por exemplo, se a gente tem um problema muito 

sério na cidade a gente pede que o órgão ambiental como a SUPRAM 

(Superintendência Regional do Meio Ambiente) use o corpo técnico que eles tem pra 

dar um parecer...como eles são limitados e tem uma região de 40, 50 cidades essa 

resposta pode demorar muito (RP 3). 

 

A formação [dos RPs do CODEMA] porque apesar de nós termos pessoas que tem 

uma grande capacitação...tem alguns RPs que infelizmente não têm conhecimento 

nenhum na área ambiental. Na minha situação, por exemplo, é mais fácil porque eu 

convivo na prefeitura, então eu estou presenciando mais os acontecimentos, e o 

próprio curso que eu estou fazendo de gestão ambiental está me abrindo mais a 

mente, já fiz técnico em meio ambiente, então eu fico muito preocupado... 

participação em fóruns representando o CODEMA acho que é importante porque se 

não nós vamos ter conselheiros ali pra definir coisas que nem sabe o que estão 

definindo, e isso não é bom... a visão da gente vai abrindo a medida que você vai 

estudando, então você vai vendo o que poderia ser feito e não é feito (RP 2). 
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...falta de planejamento, uma política de desenvolvimento urbano, um plano diretor 

que deveria ter, previsto na lei orgânica também, mas não é obrigatório porque é 

menos de 20 mil habitantes, mas que deveria existir porque a gente sabe que é 

questão de desenvolvimento organizado e pra realmente você conseguir viver bem 

tem que planejar... (RP 1). 

 

A gente vê que o plano diretor ele é obrigatório para municípios acima de 20 mil, 

mas não impede que um município abaixo de 20mil por questões de estrutura e 

organizacionais tomem esta iniciativa importante. O plano diretor prevê onde vão 

ser as indústrias, onde vão ser as construções civis, onde vai ser a zona urbana, 

rural, enfim ele direciona a estrutura do município de onde vai ser (RP 2).  

 

Outro fator que complica, é o nosso código de postura que está totalmente 

desatualizado... Nós tivemos uma lei recente aprovada no congresso que já 

delimitou essa área de 30 m [Área de Preservação Permanente] então já passou da 

hora de reformar o código de postura...o CODEMA à vezes tem que tomar certas 

decisões  e às vezes a lei esbarra na legislação que está desatualizada... (RP 2). 

 

O município teria que ter uma secretaria de meio ambiente, tem departamento do 

meio ambiente, então não tem uma agenda financeira então fica até difícil porque 

você não tem um orçamento destinado... (RP 2). 

 

As principais demandas do município são a Implantação de um Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos, por meio de coleta seletiva, instalação de usina de triagem e 

compostagem e de um Plano Municipal de Saneamento, como mostram as falas: 

 
A coleta seletiva foi implantada, nos fizemos um projeto piloto aqui no bairro Santa 

Isabel, custamos ficamos mais de seis meses fazendo aquele trabalho duas vezes por 

semana e aos sábados que fazíamos aquele arrastão limpeza...foi um trabalho que 

foi jogado fora porque não existe um caminhão de coleta específico seria ideal, 

importante não teve um trabalho mais direcionado porque a principio foi decidido 

que o próprio caminhão de lixo faria terça e quinta após o horário da coleta normal 

a coleta seletiva, no começo funcionou muito bom, mas aí o próprio caminhão da 

coleta falhar aí começou a bagunçar e não houve interesse de quem está no 

comando persistir e agora eu vejo com grande preocupação pra retomarmos isso aí 

pois ganhar a confiança do povo é difícil, mas perde-la é errado por isso seria tão 

difícil resgatar a coleta seletiva, mas vejo que se comprasse um caminhão específico 

para a coleta seletiva e começar um projeto de educação em cima de um projeto 

piloto de onde foi iniciada juntamente com trabalho nas rádios para a mobilização 

conseguiríamos retornar, caso contrário não ( RP 2). 

 

Rio Pomba hoje tem uma faixa de 10 toneladas de lixo, é um volume grande para 17 

mil habitantes... foi criado no município a coleta seletiva, ela existe, houve esse 

despertar para essa separação do lixo...só que a gente sabe que ela é 

incipiente...agente depende de outros fatores como a criação de uma associação de 

catadores que hoje no município nós temos de quinze a vinte pessoas que vivem 

diretamente da coleta de material reciclado, esse número é concreto só que elas 

estão desorganizadas, já existe alguma coisa na população em termos de educação 

porque algumas pessoas fazem a separação do lixo em casa, o caminhão passa e 

recolhe, hoje os garis que recolhem o lixo eles mesmos vendem para os ferros - 

velhos  locais, o preço é um pouco menos e não existe uma estrutura para fazerem 

essa reciclagem correta para ter uma rentabilidade melhor com esse lixo...Então, 

essa coleta seletiva seria muito importante e aí já trabalhar com um conceito mais 

moderno, trabalhar com lixo seco e lixo orgânico. Como a população já vem com o 

conceito dessa separação seria até mais fácil (RP 4). 
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Hoje nós [O CODEMA] estamos atuando no Plano Municipal de Saneamento...até 

pra questão de liberação de concessão de água e esgoto depende do Plano 

Municipal onde a legislação de saneamento de 2007 ela é clara nisso pra ter 

concessão depende do Plano Municipal e a gente sabe que o grande poluidor é o 

esgoto dentro do córrego Independência, o esgoto doméstico ou industrial nos 

mananciais então a gente tá aguardando o término desse Plano Municipal  deve 

encerrar no início de dezembro (RP 1). 

 

Todas essas limitações e entraves encontrados no município reforçam os aspectos que 

foram discutidos anteriormente e a necessidade de ser executado em Rio Pomba um programa 

de educação ambiental, tanto no contexto da educação informal dos moradores como dos 

gestores públicos, visto que isso é fundamental para que eles atuem de forma efetiva na 

implantação de uma gestão ambiental no município.  

  

4.6- Meio ambiente e educação ambiental nas escolas municipais de Rio Pomba 

 

De modo geral, observa-se que a compreensão dos professores sobre meio ambiente e 

EA foi adquirida por meio de várias atividades, todas com igual importância, com exceção da 

formação acadêmica, que compreende apenas 6% das citações (Tabela 27). O que mais 

contribuiu foram leituras em revistas, jornais e livros (12%); interação com os alunos (12%); 

projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação (12%); experiências vividas no 

cotidiano escolar (11%); troca de experiências com os colegas de profissão (11%); mídia 

(11%), conhecimentos adquiridos enquanto aluno durante a vida escolar (11%) e ações 

desenvolvidas pelo poder público municipal sobre conscientização ambiental (11%) (Tabela 

27). Para 4 professoras, a internet também foi importante para aumentar a compreensão sobre 

a questão ambiental.   

Na escola EMSJ, a atividade mais significativa envolveu os projetos desenvolvidos 

pela Secretaria Municipal de Educação. Na escola EMNSG, o que mais contribuiu foi a 

leitura em jornais, revistas, entre outros meios, como o acesso à internet, que foi informado 

por 3 como ferramenta de informação. Na escola EMPMPRB, por fim, tanto a mídia como os 

projetos da secretaria foram os mais significativos.   
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Tabela 27. Aspectos que favoreceram a compreensão sobre meio ambiente e educação 

ambiental das professoras da rede municipal de Rio Pomba  

  O que mais contribuiu para a sua 

compreensão sobre meio ambiente e 

educação ambiental?  

Escolas 
Totais por 

categoria 

Totais 

em % EMNSG EMPMPRB EMSJ 

Ações desenvolvidas pelo poder público 

municipal sobre conscientização 

ambiental 

5 5 13 23 11 

As experiências vividas no cotidiano 

escolar 
7 6 12 25 11 

A formação teórica e acadêmica 6 3 5 14 6 

A interação com os alunos 8 6 12 26 12 

A mídia 7 7 10 24 11 

A troca de experiências com os colegas 

de profissão 
9 6 10 25 11 

Leituras em revistas, jornais e livros 10 6 11 27 12 

Os conhecimentos adquiridos enquanto 

aluno durante a vida escolar 
9 4 11 24 11 

Os projetos desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Educação 
5 7 14 26 12 

Outros, cite: 3 1   4 2 

Totais por escola  69 51 98 218 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Como descrito no terceiro capítulo deste trabalho
17

, as 33 professoras possuem curso 

superior com curso de pós-graduação no nível de especialização. Essa situação, como 

discutimos, embora seja muito boa em termos de formação dos professores, revela que em 

relação à EA a formação das professoras pode ser preocupante, uma vez que nenhuma possui 

formação específica ou relacionada à área ambiental e/ou EA. Apenas 11 professoras (33%) 

realizaram curso em EA, sendo de curta duração.  

Um estudo realizado por Cirino (2009) sobre abordagem do tema Solos mostrou que 

muitos professores das séries iniciais do ensino fundamental com formação em Curso Normal 

Superior e Pedagogia não abordavam esse tema por acharem complexo; aqueles que abordam 

tinham dificuldades de aprofundar o conteúdo e de relacioná-lo com os outros temas 

ambientais como água. Outro estudo, realizado por Echeverría et al. (2009), mostrou que  as  

práticas dos professores são influenciadas pela  área  de formação: por exemplo, professores 

formados em Biologia relataram atividades voltadas a temas como preservação da fauna e 

flora; já os geógrafos, sobre erosão e desmatamento, etc. 

                                                 
17

 Cf. seção 3.3.1, intitulada “Caracterização das professoras da rede municipal”. 
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De modo geral, existe um consenso de que os cursos de formação de professores não 

conseguem responder às necessidades de nenhum nível de ensino (BENITE et al., 2010). Isso 

ocorre devido a vários motivos como:  

 Os cursos não conseguem proporcionar uma visão ampla da atividade docente; 

 Despreparo dos professores universitários quanto ao conhecimento pedagógico dos 

conteúdos;  

 Falta de motivação e despreparo por parte dos licenciandos pelas disciplinas 

pedagógicas; 

 Separação da formação profissional específica da formação em conteúdos, isto é, 

ausência de perspectiva pedagógica, cujo reflexo é o comprometimento da 

significação dos conceitos científicos. 

 

No Brasil, é recente a normativa (Resolução n
o
 2, de 2012 do CNE) que estabelece 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas, entre 

outros, na Educação Superior. Segundo Art. 19 dessa resolução, os cursos e programas de 

formação inicial e continuada de professores e de outros profissionais que atuam na Educação 

Básica e na Superior devem capacitar os educadores para o desenvolvimento didático-

pedagógico da dimensão da EA na sua atuação escolar e acadêmica. Isso, para os cursos de 

licenciatura, que qualificam para a docência na Educação Básica, deve ser feito com foco na 

metodologia integrada e interdisciplinar. Segundo o paragrafo único do Art. 11 da resolução, 

os professores que já atuam na educação precisam ser capacitados para trabalhar com a EA. 

Diz o texto: “Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas 

áreas de atuação, com o propósito de atender de forma pertinente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da Educação Ambiental”. 

Sobre os documentos e leis referentes à EA, os PCNs são o mais conhecido entre as 

professoras, tendo 51% em relação às demais citações e 85% em relação ao total de 

professoras (28 em 33), seguido da Agenda 21 (22%), da Declaração de Estocolmo (11%), da 

Declaração de Thilisi (9%) e da PNEA (7%) (tabela 28). 
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Tabela 28. Leis e documentos sobre Educação Ambiental conhecido pelas professoras da rede 

municipal de Rio Pomba 

 Quais documentos referentes à Educação 

Ambiental que você conhece? 

Escolas Totais por 

categoria 

Totais 

em % EMNSG EMPMPRB EMSJ 

Agenda 21 4 2 6 12 22 

Lei 9.795 – Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) 
2   2 4 7 

Declaração de Estocolmo 4 1 1 6 11 

Declaração de Thilisi 2 2 1 5 9 

PCN‟s 8 6 14 28 51 

Outros, cite:       0 0 

Totais por escola  20 11 24 55 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Sobre os conteúdos ambientais trabalhados nas 3 escolas, de modo geral, vários 

conteúdos são abordados e suas relevâncias são próximas (Tabela 29). Os temas mais 

significativos são água, com 11% das citações, lixo e desmatamento, ambos com 10%. Depois 

desses, aparecem poluição do ar (8%), ar (7%), solo (7%), cidadania (6%), melhoria do 

ambiente humano (6%), queimadas (6%) e saneamento básico (6%). Os demais representam 

no total 22% citações, como flora (5%), valores e atitudes (5%) e poluição hídrica (5%).  

 

Tabela 29. Temas ambientais trabalhados nas escolas municipais de Rio Pomba 

   Quais temas ambientais são 

mais trabalhados na sua (s) 

disciplina (s)? 

Escolas Totais por 

categoria 

Totais 

em % EMNSG EMPMPRB EMSJ 

Ar 4 5 13 22 7 

Água 10 7 16 33 11 

Agrotóxico 3 2 10 15 5 

Caça e pesca predatória   1 2 6 9 3 

Cidadania 6 2 11 19 6 

Desmatamento 7 7 16 30 10 

Flora 4 3 10 17 5 

Lixo 9 7 16 32 10 

Melhoria do ambiente humano 6 3 10 19 6 

Poluição do ar 5 6 15 26 8 

Poluição hídrica 4 1 5 10 3 

Queimadas 4 4 12 20 6 

Saneamento básico 4 3 12 19 6 

Solo 3 4 15 22 7 

Valores e atitudes 6 2 8 16 5 

Totais por escola  77 58 175 310 100 

Fonte: elaboração própria. 
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Esses dados, embora sejam positivos em ternos de abrangência de conteúdos 

abordados, não revela se os mesmos estão sendo aprofundados de forma significativa, pois de 

acordo com o representante público 7, os conteúdos são abordados de forma limitada e 

descontextualizada:  

 
...As questões ambientais são muito limitadas a água, o lixo e não se explora, por 

exemplo, pra onde vai esse lixo, a questão do esgoto...os problemas da nossa cidade 

não vem para a escola (RP 7). 

 

Essa realidade se confirma no levantamento do modo de abordagem do tema 

ambiental e EA (Tabela 30). Percebeu-se que é pouco explorado o aprofundamento do tema, 

por meio da utilização de problemas da comunidade ou da escola como temas geradores (7% 

das citações) e desenvolvendo atividade em espaços públicos e área verde (2%), que são 

formas de abordagem fundamentais para dar significado aos conteúdos (BRASIL, 1997). 

 

Tabela 30. Modo como o tema Meio Ambiente e Educação Ambiental são trabalhados pelas 

professoras 

 Como o tema Meio Ambiente e Educação 

Ambiental são trabalhados nas 

disciplinas? 

Escolas Totais por 

categoria 

Totais 

em % EMNSG EMPMPRB EMSJ 

De forma Transversal 8 7 15 30 13 

De forma Interdisciplinar 8 5 14 27 12 

De modo frequente  8 4 13 25 11 

Frequência descontínua - somente em datas 

específicas 
2 3 3 8 4 

Desenvolvendo atividade em espaços 

públicos - área verde 
3 1 1 5 2 

Desenvolvendo projetos com entidades 

parceiras 
3 1   4 2 

Desenvolvendo projetos pedagógicos 

direcionados 
7 4 8 19 9 

Explorando os conteúdos da (s) disciplina (s) 

ministrada (s) 
5 3 10 18 8 

Por meio de pesquisa como em jornal, 

revistas, TV, vídeos 
7 5 15 27 12 

Produzindo material como textos, desenhos, 

cartazes, entre outros 
10 6 16 32 14 

Realizando palestras 4   8 12 5 

Usando problemas da comunidade ou da 

escola como tema gerador 
4 1 11 16 7 

Totais por escola 69 40 114 223 100 

Fonte: elaboração própria. 

 

Os dados evidenciam que o tema meio ambiente e EA é trabalhado, sobretudo, por 

meio de produção de material como texto e desenho (14%) e de pesquisa como em jornal, 
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revistas, TV e vídeos (12%), duas formas que somam 26% das citações. Esses dados também 

foram observados por Echeverría et al. (2009). No entanto, para essa autora, fontes como 

internet e programas de televisão, dependendo da forma como são utilizadas, não são 

suficientes para a fundamentação teórica de um trabalho em EA.  

As categorias de forma transversal, que é a segunda categoria mais citada pelas 

professoras (13%), seguida das categorias de forma interdisciplinar (12%) e de modo 

frequente (11%) são aspectos muito desejáveis de acontecerem, segundo proposta dos PCNs 

(BRASIL, 1997). No entanto, para haver melhor conhecimento de como isso está sendo 

trabalhado na escola, seria necessária uma pesquisa mais específica e aprofundada por meio 

de entrevistas, pois o questionário não se mostrou suficiente. Segundo o representante público 

7, esses aspectos ainda precisam ser melhorados.   

 
...A gente se reúne, estuda com os professores só que a gente fica muito voltado para o que 

está na sala, pro que tem que fazer, são as matrizes que tem que fazer, as capacidades dos 

alunos é tanta coisa que exige uma escola, que a educação ambiental e outros tipos de 

conteúdos importantes são deixados de lado por falta de tempo... a gente tem procurado 

nessa prática [interdisciplinar], mas eu percebo que a gente tem muito ainda o que 

melhorar principalmente pensando pelos professores para capacitar, porque a gente só 

consegue ensinar aquilo que a gente tem autonomia, aquilo que a gente tem segurança (RP 

7). 

 

Esses dados, embora careçam de mais estudos, apontam que a EA em Rio Pomba no 

contexto da educação formal também precisa ser efetivada.  
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5. CONCLUSÕES 

 

A percepção da maioria dos moradores de Rio Pomba sobre meio ambiente se 

relaciona com conservação dos recursos naturais e também com tudo o que é natural. A 

necessidade da conservação do meio ambiente foi associada a impactos ambientais que 

precisam ser solucionados. Em virtude disso, de modo geral, meio ambiente é visto como 

sinônimo dos componentes naturais que nos cercam e, que, portanto, compõem o lugar onde 

vivemos e, que, por isso, precisa ser respeitado e conservado. Essas concepções se relacionam 

com as tipologias: ambiente como problema; ambiente como um lugar para se viver e 

ambiente como natureza propostas por Sauvé (1996).  

As concepções que identificaram o homem como componente do ambiente foram 

limitadas. De modo geral, falta nos moradores um sentimento de pertencimento ao meio 

ambiente.  Também foram restritas as concepções que revelaram uma visão mais abrange do 

meio ambiente como as enquadradas nas categorias componentes socioculturais e interação 

entre os componentes, que foram as categorias mais próximas da tipologia ambiente como a 

biosfera proposta por Sauvé (1996).  

Outro aspecto é que o meio ambiente também não é percebido como um elemento 

importante para a qualidade de vida. Isso mostra que a compreensão e percepção do meio 

ambiente por parte dos moradores pode ser ampliada, visto que, conforme Inciso II do Art. 4º 

da Lei n° 9.795 de 1999, um dos princípios da EA é promover a concepção de meio ambiente 

em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e 

o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. 

O levantamento dos problemas ambientais mostra que os moradores, professores e 

representantes públicos do município têm consciência dos impactos que ocorrem em Rio 

Pomba, sobretudo os relacionados à falta de tratamento de esgoto, situação do lixo e ocupação 

de residências em locais de risco. Por outro lado, existe um desconhecimento, por parte dos 

moradores e professores, das políticas públicas que o município desenvolve.  

No entanto, isso se relaciona com a falta de comunicação e atuação do poder público 

municipal e com a falta da promoção da EA e da conscientização pública para a conservação 

do meio ambiente. Esses aspectos somados a falta de técnicos ambientais no CODEMA, a 

falta de políticas ambientais atualizadas, a falta de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos 

Sólidos e de um Plano Municipal de Saneamento, constituem os principais entraves e 

demandas do município de Rio Pomba.   
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Nas escolas municipais, foi observado que a compreensão das professoras sobre meio 

ambiente e EA foi adquirida de várias formas como por meio de leituras em revistas, jornais e 

livros e interação com os alunos, sendo a formação acadêmica a de menor relevância. Isso 

pode estar relacionado ao fato de que nenhuma das professoras tem formação específica ou 

relacionada à área ambiental e/ou EA e apenas 33% realizaram curso de EA e de curta 

duração. Desse modo, seria útil efetivar nas escolas municipais de Rio Pomba a orientação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução n
o
 2, de 2012 do 

CNE) referente a necessidade de capacitação dos professores que estão em exercício para que 

possam abordar a EA em suas áreas de atuação de forma pertinente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da EA.  

 Sobre os conteúdos ambientais trabalhados nas 3 escolas, os resultados indicam que 

vários conteúdos são abordados como água, lixo e desmatamento e suas relevâncias são 

próximas. De modo geral, percebeu-se que os conteúdos são abordados principalmente por 

meio de produção de material como texto e desenho e por meio de pesquisa como em jornal e 

revistas.  

O município atualmente realiza algumas atividades voltadas para o meio ambiente 

como comemoração do dia da árvore e semana do meio ambiente. No entanto, são atividades 

isoladas e pontuais que não caracterizam a EA. Nesse contexto, foi identificado que o 

município de Rio Pomba precisa desenvolver um programa de EA, que proporcione uma 

visão global do meio ambiente, que desperte nas pessoas um sentimento de pertencimento ao 

mesmo e que promova a conscientização e o exercício da cidadania na busca e na cobrança 

pela conservação ambiental e pela EA.  

Um aspecto facilitador que o município pode encontrar e aproveitar para desenvolver 

em Rio Pomba um programa de EA é o reconhecimento dos moradores sobre a importância 

da mudança de atitudes, da tomada de consciência e da participação junto à comunidade na 

busca por soluções e pela implantação de práticas voltadas para a melhoria ambiental. 

Aspectos que precisam ser potencializados por meio de uma EA contínua e permanente que 

promova a construção de uma visão crítica, reforçando práticas que explicitem a necessidade 

de problematizar e agir em relação aos problemas socioambientais encontrados.  

 

 

 

 

 



116 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BACCI, D. de La C.; PATACA, E. M. Educação para a água. Estudos avançados, v. 22, n. 63, p. 

211-226, 2008.  

 

BARBIERI, J. C.; SILVA, D. da. Desenvolvimento sustentável e educação ambiental: uma 

trajetória comum com muitos desafios. RAM, Rev. Adm. Mackenzie,  São Paulo,  v.12, n.3, jun. 

2011. 

 

BARCELLOS, F. C.; et al. Diagnóstico ambiental dos municípios segundo o modelo pressão 

– estado – impacto – resposta. In: Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia 

Ecológica - ECOECO, 6., 2005, Brasília. Anais... Brasília: 2005. p 1 - 27. 

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010. 

 

BENITE, C. R. M.; BENITE, A. M. C.; ECHEVERRÍA, A. R. A Pesquisa na Formação de 

Formadores de Professores: Em Foco, a Educação Química. Química Nova na Escola, v. 32, p. 

257-266, 2010 

 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, métodos e 

técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto Editora, 1994, p. 15-80. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 

 

______. Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 

28 abr. 1999. 

 

______. Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 

da educação nacional. Diário Oficial, Brasília, 23 dez. 1996.  

 

______. Ministério do Meio Ambiente – Diretoria de Educação Ambiental. Ministério da 

Educação – Coordenação Geral de Educação Ambiental. Programa Nacional de Educação 

Ambiental – ProNEA. 3ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2005. 3. 102p.  

 

______. ProFEA - Programa de formação de educadores(as) ambientais. Por um Brasil educado 

e educando ambientalmente para a sustentabilidade. Brasília: Ministério do Meio 

Ambiente/Diretoria de Educação Ambiental. 2006. Série Documentos Técnicos, n. 8. 

 

______. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981: Dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Diário Oficial, Brasília, 02 set. 1981. 

 

______. Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e 

VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 19 set. 2000. 

 

______. Resolução Nº 02 de 15 de junho de 2012: Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jun. 2012. . 

 



117 

 

 

______. Resolução CONAMA n
o 

 422, de 23 de março de 2010. Estabelece diretrizes para as 

campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei n
o 

9.795, de 27 de abril de 

1999, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 24 mar. 2010. .  

 

______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio 

ambiente, saúde. Brasília: MEC/SEF, 1997. 128p. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade. Brasília: CADERNOS 

SECAD. 2007. 109p. 

 

CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental crítica: nomes e endereçamentos da educação 

ambiental. In: Philippe Pomier Layrargues. (Org.). Identidades da educação ambiental 

brasileira. 1 ed. Brasilia(DF): Edições Ministério do Meio Ambiente, 2004, v. , p. 13-24. 

 

CASSIANO, K. F. D.; ECHEVERRÍA, A. R. Abordagem Ambiental em Livros Didáticos de 

Química: Princípios da Carta de Belgrado.  Quím. nova esc. – São Paulo, vol. 0, p. 1-11. 

2014. 

 

CIRINO, F. O. Sistematização participativa de cursos de capacitação em solos para 

professores da educação básica.  2009. 78 p. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de 

Plantas) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2009. 

 

CORRÊA, J. B. L. Quantificação das áreas de preservação permanente e reserva legal e 

de seus impactos econômicos na bacia do rio Pomba em Minas Gerais. 2006. 79f. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 

2006. 

 

CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (Org). A questão ambiental: diferentes abordagens. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

 

CZAPSKI, S. A. Implantação da educação ambiental no Brasil. Brasília: Ministério de 

Educação e do Desporto, 1998, 166p. 

 

DIAS, K. F. Abordagem ambiental nos livros didáticos de química aprovados pelo 

PNLEM/2007: princípios da Carta de Belgrado. 2012. 121p. Dissertação (Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 

 

ECHEVERRÍA, A. R.; RODRIGUES, F. M.; SILVA, K. R. Educação ambiental em escolas 

particulares de Goiânia: do diagnóstico a proposições em formação de professores. Pesquisa em 

Educação Ambiental (UFSCar), São Carlos, v. 4, p. 01-13, 2009. 

 

FERRARI, A. H.; ZANCUL, M. C. S. Educação ambiental: do projeto político-pedagógico à 

sala de aula. Educação em Revista, Marília, v.9, n.1, p.19-34, jan.-jun. 2008. 

 

FLAUSINO, R. Oxigênio - Ciência para Todos. Belo Horizonte: UFMG – Projeto realizado 

com o apoio do PROEXT 2011 - MEC/SESu. n
o
 23 - 5ª etapa. [s.n.]. 

 

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3
a
 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 405p.  

 

http://www.isabelcarvalho.blog.br/pub/capitulos/edu_ambiental_critica.pdf
http://www.isabelcarvalho.blog.br/pub/capitulos/edu_ambiental_critica.pdf


118 

 

 

GANEM, R. S.; DRUMMOND, J. A. Biologia da conservação: as bases científicas da 

proteção da biodiversidade. IN: Conservação da biodiversidade: legislação e políticas 

públicas – Investigação qualitativa em educação. Brasília: Câmara dos Deputados; Edições 

Câmara, 2010. p. 11-46. 

 

GANEM, R. S. Introdução. IN: Conservação da biodiversidade: legislação e políticas 

públicas – Investigação qualitativa em educação. Brasília: Câmara dos Deputados; Edições 

Câmara, 2010. p. 07-10. 

 

GODOY. A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresa, São Paulo, v. 35, n. 2. p. 57-63p, 1995. 

 

JACOBI, P. R. Educação Ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 

118, p. 189-205, mar. 2003. 

 

______. Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, complexo e 

reflexivo. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 233-250, maio/ago. 2005. 

 

JACOVINE, L. A. G. et al. Quantificação das áreas de preservação permanente e de reserva 

legal em propriedades da bacia do Rio Pomba-MG. Rev. Árvore, vol.32, no.2, p.269-

278. 2008. 

 

IBGE. Censo Demográfico 2010 - Manual do Recenseador CD – 1.09. Rio de Janeiro: 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, 2010. 169p. 

 

______. Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por 

setor censitário. Rio de Janeiro: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão / Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011. 201p. 

______. Sinopse preliminar do Censo Demográfico. Rio de Janeiro: Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, volume 7. 

2000. 415p. 

 

FRANCO, T.; RUCK, G. Padrões de industrialização, riscos e meio ambiente. Revista 

Ciência e Saúde Coletiva, v. 3, n. 2, 1998, p. 61-72. 

 

LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001. 240 p. 

 

______. Saber ambiental: Sustentabilidade, Racionalidade, Complexidade, Poder. 

Petrópolis, Vozes/PNUMA, 2001. 343p.  

 

LOUREIRO, C. F. B. Educação ambiental transformadora. In: LAYRARGUES, P. P. (coord). 

Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente. 

Diretoria de Educação Ambiental, 2004. 

 

MARCATTO, C. Educação ambiental: conceitos e princípios. Belo Horizonte: FEAM, 

2002. 64 p. 

 



119 

 

 

MININNI, N. M. Elementos para a introdução da dimensão ambiental na educação 

escolar - 1ª grau (13 - 82). In Amazônia: uma Proposta Interdisciplinar de Educação 

Ambiental. Brasília: Documentos Metodológicos, IBAMA, 1994. 

 

 

PARDO DÍAZ, A. Educação ambiental como projeto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

PORTO-GONÇALVES, C. W. O desafio Ambiental. Os porquês da desordem mundial. Rio 

de Janeiro: Record, 2004. 

 

REIGOTA, M. Meio Ambiente e Representação Social. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

______. O que é educação ambiental. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. (Coleção 

primeiros passos) 

 

RIO POMBA. Lei n
o 

1.136 de 19 de dezembro de 2001. Cria no âmbito da Secretaria 

Municipal de Governo o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.  

 

______. Lei n
o 

1.146 de 2001. Institui a Semana municipal de conscientização pela 

preservação do meio ambiente. 

 

______. Lei n
o 

1.148 de 2002. Proibição de lançamento de animais mortos ou restos de 

animais abatidos nos rios e cursos de água. 

 

______. Lei n
o 

1.321 de 2010. Substituição do uso de sacos plásticos de lixo e de sacolas 

plásticas por sacos de lixo ecológicos e sacolas ecológicas. 

 

ROBOTTOM, I.; HART, P. Research in Environmental Education. Victoria: Deakin 

University, 1993. 

 

SATO, M. Educação para o Ambiente Amazônico. 245f. 1997. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1997. 

 

SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos: Programa Integrado de Pesquisa, PPG-ERN, 

UFSCar, 1994. 

 

SATO, M.; et al. Sinfonias de Educação Ambiental Mato-grossense. In ALVES, A; PUHL, 

J. I; FANK, J. (Orgs.). Mato Grosso Sustentável e Democrático. Cuiabá: Defanti, Cadernos do 

FORMAD, 2006 

 

SAUVÉ, L. Environmental education and sustainable development: a further appraisal. In 

Canadian Journal of Environmental Education, v. 1, n. 1, 7 - 34, 1996. 

 

SAUVÉ, L. Pour une éducation relative à l’environnement. 2e éd. Montréal: Guérin, 1997. 

 

SOARES, C. M. Participação popular na gestão pública de pequenas e médias cidades: 

uma análise comparativa dos conselhos municipais de meio ambiente na microrregião do 

Médio Piracicaba - MG. 110f. 2013. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade) – 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2013. 

 



120 

 

 

SOFFIATI, A. A. Contribuição da Ecohistória para a compreensão da crise ambiental da 

atualidade e para a formação da ecocidadania. Revista VITAS: Visões Transdisciplinares 

sobre Ambiente e Sociedade, n. 3, p. 211-226, 2012.  

 

SOUZA, M. M. S. Aspectos jurídicos dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio 

Ambiente – COMDEMAS. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 57, set 2008. Disponível 

em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=

5124>. Acesso em 27 de jul de 2014. 

 

TEIXEIRA, E. B. A análise de dados na pesquisa científica: importância e desafios em 

estudos organizacionais. Desenvolvimento em Questão, v. 1, n. 2, p. 177-201, 2003. 

 

UNESCO. Seminário internacional de Educación Ambiental. Belgrado, 1975. Paris, 1977. 

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772sb.pdf>. Acessado 

em: 05 de out de 2014.  

 

VIEIRA, J. E. G.; ECHEVERRÍA, A. R. A administração pública e a educação ambiental no 

Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: uma reflexão de uma experiência 

local. Cad. EBAPE.BR,  Rio de Janeiro ,  v. 5, n. 1, Mar.  2007 .  

 

VELASCO, S. L. Anotações sobre a “Rio + 20” e a educação ambiental ecomunitarista. Rev. 

Eletrônica Mestr. Educ. Ambient. Volume Especial: março de 2013.   

 

 

  

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5124
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5124
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000177/017772sb.pdf


121 

 

 

ANEXO A 

Roteiro semi-estruturado da entrevista realizada com os seguintes gestores públicos do 

município de Rio Pomba: Secretário Municipal de Meio Ambiente e Secretária 

Municipal de Educação. 

 

Essa entrevista refere-se a um estudo de doutorado sobre a influência das instituições 

públicas na conscientização ambiental em Rio Pomba – MG. Está sendo realizado por 

Cristina Maria Baesso Canônico Lopes no curso de Ciências Ambientais da Universidade 

Federal de Goiás.  

O objetivo geral dessa entrevista é levantar informações sobre Políticas Públicas 

referentes à Educação Ambiental executadas em Rio Pomba – MG. Para isso, será garantido o 

anonimato e os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

Sua colaboração será de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

1) O Poder Público Municipal executa políticas públicas para a promoção da Educação 

Ambiental em Rio Pomba? 

2) Qual conceito de educação ambiental é trabalhado no município de Rio Pomba?  

3) O que é oferecido de Educação Ambiental na cidade de Rio Pomba?  

4) Onde a Educação Ambiental é desenvolvida no município? 

5) Quais ações de Educação Ambiental estão sendo desenvolvidas atualmente no município?  

6) Como você avalia a Educação Ambiental desenvolvido no município?  

7) Como fomentar a consciência ambiental em uma população? 

8) Há uma política voltada para a capacitação dos funcionários municipais em temas 

ambientais?  

9) Há propostas de políticas públicas ambientais em fase de desenvolvimento voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida da população rio-pombense?  

10) Quais são os principais problemas ambientais enfrentados pela sociedade rio-pombense? 
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ANEXO B 

Roteiro semi-estruturado da entrevista realizada com os seguintes representantes 

públicos do município de Rio Pomba: integrantes do CODEMA. 

 

Essa entrevista refere-se a um estudo de doutorado sobre a influência das instituições 

públicas na conscientização ambiental em Rio Pomba – MG. Está sendo realizado por 

Cristina Maria Baesso Canônico Lopes no curso de Ciências Ambientais da Universidade 

Federal de Goiás.  

O objetivo geral dessa entrevista é levantar informações sobre Políticas Públicas 

referentes à Educação Ambiental executadas em Rio Pomba – MG. Para isso, será garantido o 

anonimato e os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

Sua colaboração será de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

1) Qual são as normas técnicas – deliberações – que o CODEMA propõe para a defesa, 

conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental de Rio Pomba?  

2) O CODEMA atua na promoção e na Conscientização e Educação Ambiental em Rio 

Pomba? Se, sim de que forma? 

3) O CODEMA realiza ações para promover a Conscientização e Educação Ambiental em 

parceria com outras entidades públicas e/ou privadas?  

4) Existem ações concretas de Educação Ambiental sendo executadas em Rio Pomba?  

5) Como você avalia a Educação Ambiental executada no município?  

6) Há algum projeto sendo desenvolvido pelo CODEMA? Qual? 

7) Há no município algum trabalho que busca localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os 

recursos naturais de Rio Pomba? 

8) Quais são os principais problemas ambientais enfrentados pela sociedade rio-pombense?  

9) Ocorrem no município atividades que causam degradação dos recursos naturais. Se sim, 

elas são acompanhadas e controladas pelo CODEMA? Como isso é feito?  

10) Estudos relativos ao uso e ocupação do solo urbano deveriam ser apresentados ao 

CODEMA para apreciação a fim de se garantir a conservação ambiental face ao 

desenvolvimento do município. Isto ocorre? Explique. 
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ANEXO C 

Roteiro semi-estruturado da entrevista realizada com os seguintes representantes 

públicos do município de Rio Pomba: Presidentes das Associações de Bairro.  

 

Essa entrevista refere-se a um estudo de doutorado sobre a influência das instituições 

públicas na conscientização ambiental em Rio Pomba – MG. Está sendo realizado por 

Cristina Maria Baesso Canônico Lopes no curso de Ciências Ambientais da Universidade 

Federal de Goiás.  

O objetivo geral dessa entrevista é levantar informações sobre Políticas Públicas 

referentes à Educação Ambiental executadas em Rio Pomba – MG. Para isso, será garantido o 

anonimato e os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. 

Sua colaboração será de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

1) Quais problemas ambientais ocorrem no seu bairro?  

2) Os problemas ambientais encontrados no bairro são semelhantes aos que ocorrem 

município? 

3) A associação do bairro tem propostas para a solução desses problemas? Quais? 

4) É difícil colocar essas soluções em prática? Quais dificuldades são encontradas?  

5) Existe algum projeto de educação ambiental sendo desenvolvido no bairro ou em fase de 

planejamento? 

6) Existem, no seu bairro, ações – projetos - de educação ambiental sendo executadas pelo 

poder público municipal?  

7) Como você avalia a Educação Ambiental executada no município?  

8) Sabemos que em Rio Pomba foi criado o CODEMA, Conselho Municipal de defesa do 

meio ambiente. Há interação entre o CODEMA e a associação de bairro? Como você 

avalia a atuação do CODEMA? 

9) A secretaria de Meio Ambiente desenvolve alguma atividade no seu bairro que visa a 

melhoria ambiental? 
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ANEXO D 

Questionário respondido pelos professores da rede municipal de Rio Pomba 

 

Esse questionário refere-se a um estudo de doutorado sobre a influência das 

instituições públicas na conscientização ambiental em Rio Pomba – MG. Está sendo realizado 

por Cristina Maria Baesso Canônico Lopes no curso de Ciências Ambientais da Universidade 

Federal de Goiás. O objetivo geral desse questionário é levantar informações sobre 

conhecimento e ensino do tema Meio Ambiente e Educação Ambiental. Para isso, será 

garantido o anonimato e os dados coletados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Sua 

colaboração será de suma importância para essa pesquisa.  

 

Identificação dos sujeitos da pesquisa – professores da rede municipal de Rio Pomba 

1. Nome:  

2. Escola:  

3. Quanto tempo reside em Rio Pomba? 

Aspetos referentes à formação acadêmica 

4. Ensino médio:   

(   ) integrado à curso técnico? Especificar? ______________________ 

(   ) magistério 

(   ) outro: _________________________ 

Ano de conclusão: __________________ Local: ___________________________ 

5. Graduação: 

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) Cursando 

Curso: ___________________________ 

(   ) instituição federal; (   )  instituição estadual ; (   )   instituição privada – particular 

Ano de conclusão: __________________ Local: ___________________________ 

6. Pós-Graduação: 

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) Cursando 

Nível: (   ) especialização; (   )  mestrado; (   )  doutorado 

Curso: ___________________________ 

Ano de conclusão: __________________ Local: ___________________________ 

7. Curso de capacitação sobre Educação Ambiental: 

(   ) Sim    (   ) Não.  

Se, sim de formação continuada  (   ) ou de curta duração (   ) 

Aspetos referentes ao conhecimento e ensino do tema Meio Ambiente e                          

Educação Ambiental  

8.  Há quanto tempo trabalha na área educacional? _________________________ 

9. Em qual (is) ano (s) do ensino fundamental você leciona? __________________ 

10. O que mais contribuiu para a sua compreensão sobre meio ambiente e educação 

ambiental? Marque de 1 a 10 

(   ) a formação teórica e acadêmica 

(   ) os conhecimentos adquiridos enquanto aluno durante a vida escolar 

(   ) a troca de experiências com os colegas de profissão 

(   ) a interação com os alunos 

(   ) as experiências vividas no cotidiano escolar 
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(   ) os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação 

(   ) ações desenvolvidas pelo poder público municipal sobre conscientização ambiental 

(   ) a mídia 

(   ) leituras em revistas, jornais e livros 

(   ) outros. Quais: _______________________________ 

11. Assinale abaixo, os documentos referente à Educação Ambiental que você conhece:  

   (  )  Declaração de Thilisi;    (  )  Declaração de Estocolmo;   (  ) Agenda 21;   

   (  )  Lei federal nº 9.795/99 – PNEA;  (  )  Decreto 4.281 / 02 que regulamenta a PNEA; 

   (  ) PCN‟s;   (  ) outros: ______________________        

12. Você trabalha o tema Meio Ambiente e Educação Ambiental de forma transversal?    

   (   ) Sim    (   ) Não    

13. Com que frequência o tema Meio Ambiente e Educação Ambiental são trabalhados? 

(   ) frequentemente   (   ) somente em datas especificas    

14. Como o tema Meio Ambiente e Educação Ambiental são trabalhados nas 

disciplinas? 

(   ) por meio de pesquisa como em jornal, revistas, TV, vídeos 

(   ) produzindo material como textos, poemas, desenhos, cartazes, entre outros 

(   ) explorando os conteúdos da (s) disciplina (s) ministrada (s) 

(   ) usando problemas da comunidade ou da escola como tema gerador 

(   ) realizando palestras 

(   ) desenvolvendo projetos com entidades parceiras 

(   ) desenvolvendo projetos pedagógicos direcionados – específicos 

(   ) de forma interdisciplinar  

15. Quais temas ambientais são mais trabalhados na sua (s) disciplina (s)? 

(   ) ar; (   ) água; (   ) flora;    (   ) lixo;    (   ) solo; 

(   ) aspectos - impactos - relacionados ao uso de agrotóxico; 

(   ) aspectos - impactos - relacionados à saneamento básico;  

(   ) aspectos - impactos - relacionados à caça e pesca predatória;    

(  ) aspectos – impactos - relacionados à desmatamento;   

(   ) aspectos – impactos - relacionados à queimadas;   

(   ) poluição do ar; (   ) poluição hídrica;  

(   ) melhoria do ambiente humano;   

(   ) cidadania;     (   ) valores culturais, morais e ética referentes à postura ambiental;  

(   ) outros, cite: ________________________________________ 

16. Quais leis, discriminadas abaixo, você conhece?  

(   ) Decreto municipal n
o
 1.024/2003, que cria a Área de Proteção Ambiental – APA – 

do município de Rio Pomba; 

(   ) Lei municipal  n
o
 1.136 / 2001, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente – CODEMA;   

(  ) Lei municipal  n
o
 1.146 / 2002, que institui a semana municipal de conscientização 

pela preservação do meio ambiente;  

(  ) Lei municipal  n
o
 1.148 / 2002, que proíbe o lançamento de animais mortos e 

abatidos nos rios e cursos de água;  

(  ) Lei municipal  n
o
 1.165 / 2003, que institui medidas relacionadas à proteção 

ambiental e à defesa dos recursos hídricos; 

(   ) Lei municipal  n
o
 1.306 / 2006, que dispõe sobre a instalação de postos de coleta e 

recolhimento de pilhas e baterias usadas;   

(   ) Lei municipal  n
o
 1.321 / 2010, que visa substituir o uso de sacos e sacolas plásticas 
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por sacos e sacolas ecológicas; 

17. Dos problemas ambientais listados abaixo, quais você identifica em Rio Pomba?  

(   ) assoreamento de rios;  

(   ) desmatamento;  

(   ) degradação de áreas de proteção permanente; 

(   ) falta de rede de esgoto;  

(   ) falta de mata ciliar;   

(   ) falta de tratamento de esgoto domiciliar e industrial 

(   ) ocupação de residências em locais de risco;  

(   ) poluição das águas; 

(   ) proliferação de doenças devido a esgoto; 

(   ) queimadas 

   (   ) outros, cite: __________________________ 
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ANEXO E 

Questionário respondido pelos moradores de Rio Pomba 

Identificação dos sujeitos da pesquisa – moradores de Rio Pomba 

1. Sexo: (   ) F    (   ) M 

2. Naturalidade – cidade onde nasceu: 

3. Estado civil: 

4. Idade:  

5. Profissão:  

6. Nível de escolaridade 

7. Há quanto tempo mora em Rio Pomba? 

8. Onde morava antes? 

9. Quantas pessoas residem nesta residência? 

Aspetos referente a renda familiar 

10. Qual é a renda familiar (salários mínimos):  

menos de 2 (   ); de 3 a 5 (   ); de 5 a 10 (   );  mais de 10 (   ) 

Aspetos ligados a hábitos - cultura 

11. Tem acesso à internet?   

(   ) Sim    (   ) Não 

12. Faz leitura de jornal?  

(   ) Sim    (   ) Não 

13. Assiste TV com frequência? 

(   ) Sim    (   ) Não 

14. Envolve-se em atividades culturais e comunitárias?  

(   ) Sim    (   ) Não 

Aspetos relacionados à infraestrutura da residência 

15.  Sua residência é alugada, cedida ou própria? 

16. Sua residência tem energia elétrica? (   ) Sim    (   ) Não 

17. Sua residência está ligada a rede de abastecimento de água? (   ) Sim   (   ) Não 

18. Sua residência está ligada a rede de esgoto?  

(   ) Sim    (   ) Não 

a) Se não, qual é o destino do esgoto?  

   (   ) fossa; (   ) fossa-sumidouro; (   )  rede pluvial; (   ) rio; (   ) não sabe 

19. Existe coleta pública domiciliar de lixo? 

(   ) Sim    (   ) Não 

a) Como lida com o lixo:  

(   ) armazena tudo junto; (   ) faz separação do lixo; (   )  faz compostagem;  

(   ) reutiliza; (   ) outros. Cite: 

b) Passa caminhão de coleta seletiva no seu bairro?  

(   ) Sim    (   ) Não 

   c) Qual o seu grau de satisfação quanto à coleta seletiva de lixo? 

(   ) muito satisfeito; (   ) satisfeito; (   )  pouco satisfeito 
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Aspetos relacionados a meio ambiente 

20. O que você entende por meio ambiente? 

21. O que você entende por qualidade de vida? 

22. O que você entende por biodiversidade? 

23. Você conhece os rios que banham a região?  

(   ) Sim, quais? __________________  (   ) Não 

24. A preservação dos rios e cursos de água é importante?  

(   ) Sim, porque? __________________  (   ) Não 

25. A preservação das florestas é importante?  

(   ) Sim, porque? __________________  (   ) Não 

26. Você sabia que em Rio Pomba existe uma Área de Proteção Ambiental – APA, 

instituída por lei municipal?  

(   ) Sim    (   ) Não 

27. Você já ouviu falar no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

CODEMA  

(   ) Sim    (   ) Não 

28. Você sabia que em Rio Pomba existe uma semana dedicada à conscientização pela 

preservação do meio ambiente?  

(   ) Sim    (   ) Não 

29. Você sabia que em Rio Pomba existe uma lei que proíbe o lançamento de animais 

mortos e abatidos nos rios e cursos de água?  

(   ) Sim    (   ) Não 

30. Você sabia que está instituída em Rio Pomba a instalação de postos de coleta e 

recolhimento de pilhas e baterias usadas?  

(   ) Sim    (   ) Não 

31. Você sabia que em Rio Pomba está instituída uma lei que visa substituir o uso de 

sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas ecológicas?  

(   ) Sim    (   ) Não 

32. Você acredita que a organização das pessoas da comunidade pode contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida na localidade? 

(   ) Sim    (   ) Não 

a) Você adotaria novos procedimentos para a melhoria do meio ambiente e da 

comunidade?   

(   ) Sim, quais? __________________  (   ) Não 

33. Dos problemas listados, quais você identifica na região:  

(   ) assoreamento de rios;  

(   ) desmatamento;  

(   ) falta de rede de esgoto;  

(   ) falta de mata ciliar;  

(   ) falta de tratamento de esgoto domiciliar e industrial 

(   ) poluição das águas;  

(   ) proliferação de doenças devido a esgoto;  

(   ) ocupação de residências em locais de risco; 

   (   ) outros, cite: 
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ANEXO F 

Descrição da caminhada de forma ordenada e disciplinada nos setores censitários 

 

Setor censitário 0001 

A aplicação do questionário no setor censitário 0001 (Figura 1) se deu por meio do 

caminhamento que se iniciou no ponto de encontro da Rua Dr. Queiroz com a Rua Padre 

Manoel, seguindo-se posteriormente pela referida rua até à Avenida Dr. José Neves, 

atravessando-a e seguindo até a Avenida Raul Soares, a partir desta toma-se a Rua João 

Marcelino, e em sequência a Rua Felemon Torres até alcançar a Rua Dr. Bruno José 

Gonçalves, posteriormente segue-se pela Rua Pedro Carlos de Lima e em seguida continua-se 

pela Avenida Dr. José Neves, seguindo ainda pela Rua Péricles de Queiroz, e em sequência 

pela Rua Doutor Queiroz até alcançar novamente o ponto inicial do trajeto, conforme IBGE, 

2010 - TABELA. As figuras x ilustram alguns domicílios desse setor. 

 

Setor censitário 0005 

A aplicação do questionário no setor n° 0005 (Figura 3) se deu por meio do 

caminhamento que se iniciou no ponto de encontro Travessa Volta do Tanque com a Avenida 

Professor José Borges de Morais, seguindo-se posteriormente pela referida avenida até à rua 

Coronel Francisco Vieira, a partir desta toma-se a rua Luiza Alvim, em seguida a rua 

Vereador Mário Magalhães, passando ainda pela Praça Nossa Senhora do Rosário até alcançar 

a rua Teófilo Mosqueira e em sequência a rua Dos Sagrados Corações e em seguida continua-

se pela rua Pio Rosa Soares, seguindo ainda pela rua Das Garças, e posteriormente pela 

Avenida Manoel Fernandes até alcançar a Travessa Volta do Tanque e novamente o ponto 

inicial do trajeto, conforme IBGE, 2010. As figuras x ilustram alguns domicílios desse setor. 

 

Setor censitário 0007 

A aplicação do questionário no setor N° 07 (Figura 5) se deu por meio do 

caminhamento que se iniciou na Rodovia MG-133 no “trevo rodoviário no Alto do Chico 

Lucas”, seguindo-se pela esquerda em direção à usina de asfalto do DER, e fazendo um 

ângulo reto com 115 metros de largura do eixo da BR-265 até o entroncamento com a 

Avenida Djanira Lucas Esteves, tomando-se pela referida Avenida até encontrar com as 

divisas do IFET-Rio Pomba, a partir desse ponto segue-se até o terreno de Floripes Dornelas 

de Jesus, e deste ponto até a “ponte” do Ribeirão Tijuco, retornando até a BR-265, conforme 

IBGE, 2010. As figuras x ilustram alguns domicílios desse setor. 

 

Setor censitário 0011 

A aplicação do questionário no setor censitário n° 0011 (Figura 7) iniciou-se no ponto 

de encontro da Avenida Coronel José Furtado de Mendonça com a rua Coronel Luiz Furtado 

de Mendonça, seguindo por esta até às “escadas” existentes no final das “Casas Populares”, 

sendo que posteriormente subiu-se por essas “escadas” até à rua Geraldo Mota Couto, em 

seguida tomou-se a rua Francisco Vieira Bontempo e em sequência percorreu-se a rua Luiza 

Alvim, até o encontro desta com a rua Coronel Francisco Vieira para que posteriormente 

continuasse o percurso pela Avenida Professor José Borges de Morais, até o encontro desta 

com a rua Coronel José Furtado de Mendonça, e por essa até o ponto inicial, conforme IBGE, 

2010. As figuras x ilustram alguns domicílios desse setor. 

 

Setor censitário 0016 

A aplicação do questionário no setor n° 0016 (Figura 9) se deu por meio do 

caminhamento que se iniciou no ponto de encontro da Avenida Raul Soares com a Praça Dr. 

Último de Carvalho, seguindo-se posteriormente pela Avenida Raul Soares, e toma-se a Rua 
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Madre Cabrini, a partir desta segue-se pela Rua Coronel Claúdio G. Pereira, e em sequência 

pela Rua Aurélio Salgado e Praça Getúlio Vargas até o encontro com a Rua Juvenal Pena, até 

alcançar a “ponte” sobre o rio Pomba, desse ponto sobe-se pelo rio até um ponto fronteiro ao 

final da “Vila José Clemente Araújo”, seguindo-se em linha reta até atingir a referida Vila, e 

por esta até a Rua Quirico Marini, e posteriormente a Praça Ministro Odilon Braga, a partir 

desta a Praça Dr. Último de Carvalho e por essa até o ponto inicial, conforme IBGE, 2010. As 

figuras x ilustram alguns domicílios desse setor. 

 

Setor censitário 0017 

A aplicação do questionário no setor n° 0017 (Figura 11) se deu por meio do 

caminhamento que se iniciou na “ponte do matadouro” sobre o rio Manoel no final da Rua 

Antônio Mota Campos, seguindo-se posteriormente até as divisas com as propriedades dos 

herdeiros de Antônio Mota Campos e tomando a uma rua sem denominação, seguindo pelo 

limite do perímetro urbano, contornando os fundos dessa rua até tomar a Rua Antônio Mota 

Campos, segue-se em direção à cidade até a Rua Vereador Canuto Moreira da Silva, e 

posteriormente a Rua Jornalista Francisco Vieira Siqueira, para em seguida tomar a Rua 

Ministro Amarílio Salgado, para que retorne-se à Rua Antônio Mota Campos e em seguida o 

ponto inicial, conforme IBGE, 2010 - tabela. As figuras x ilustram alguns domicílios desse 

setor. 

 

Setor censitário 0031 

A aplicação do questionário no setor n° 0031 (Figura 13) se deu por meio do 

caminhamento que se iniciou na “ponte do matadouro” sobre o rio São Manoel, toma-se a 

Rua Antônio Mota Campos, segue-se pela Rua Ministro Amarílio Salgado para 

posteriormente alcançar a Rua Jornalista Francisco Vieira Siqueira, e a partir desta segue-se 

pela Rua Vereador Canuto Moreira da Silva e desta alcança-se a Rua Antônio Mota Campos, 

e por essa até o seu final no limite do perímetro urbano, posteriormente toma-se o final da 

Vila Lizio dos Santos e a Rua Ângelo do Carmo até o córrego Morro Grande, para em seguida 

descer em direção até a confluência deste com o rio São Manoel e retorna-se ao ponto inicial, 

conforme IBGE, 2010 - tabela. As figuras x ilustram alguns domicílios desse setor. 
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ANEXO G 

Principais problemas ambientais de Rio Pomba segundo representantes do município  

 

 Ausência de aterro sanitário 

“Aqui em Rio Pomba não tem um aterro sanitário...” (RP 1) 

 

Nós estamos com um aterro controlado em Rio Pomba prestes a acabar quase 

que imediatamente e geralmente os municípios não conseguem uma solução 

rápida pra esta questão porque este problema não é só de Rio Pomba, várias 

cidades do tamanho da nossa que estão com esse problema...Então, o que 

acontece pra prefeitura conseguir o terreno ela tem que comprar e ter uma 

autorização ambiental para poder fazer funcionar como o aterro sanitário que é 

diferente de aterro controlado...A prefeitura não tem recurso próprio pra isso aí 

ela tem que fazer um projeto pra poder está comprando o terreno, estar com 

autorização ambiental pra poder fazer funcionar esse terreno. Nós sabemos que é 

muito difícil isso, portanto, se fosse fácil os municípios da região já teriam 

tomado essa iniciativa e o problema é tão grave que tem município da nossa 

região, municípios grandes que não vou citar nome, municípios grande a 30 Km 

da gente e tem município pequeno menos do que a gente que estão pagando pra 

levar o seu lixo pra Juiz de Fora para um grande aterro que tem em Juiz de Fora 

que é um aterro pago e não é barato mas é uma solução que a curto prazo as 

pessoas acham que resolve mas, lá na frente nós vamos ter certeza que não 

resolve porque o que resolve mesmo é investimento na qualidade de vida da 

população através de medidas sócio – educativas principalmente, eu sou 

apaixonado com a coleta seletiva então dispensa comentário, mas pra mim não é 

só coleta seletiva tem outras coisas que tem que ser feitas na questão do lixo” ( 

RP 3). 

 

 Contaminação do solo devido ao aterro 

“Esse aterro controlado será um grande problema pra todos porque 

existem relatos de que no ano de 2011 já tinha chorume, e a comunidade da 

Serrinha corre sérios riscos de forte contaminação, pois se localiza bem 

próximo ao aterro. Inclusive são realizados periodicamente exames 

bacteriológicos com a água local, mas nunca foi detectada nenhuma 

anomalia, só que fica a pergunta: e os metais pesados, podem sim estar 

contaminando o terreno e não são realizados nenhum tipo de exame 

relacionado a esse aspecto. E como se não bastasse, ainda corre-se o sério 

risco de desmoronamento, pois não é feito nenhum tipo de recuperação do 

local, ou até mesmo uma explosão por conta dos gases formados e que não 

são tratados devidamente então é preocupante” (RP 2). 

 

“Dizem que o aterro é controlado, mas fica numa área alta podendo 

contaminar o lençol freático, existem famílias que moram na parte de baixo 

do aterro que dependem daquela água” (RP 6). 
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 Construção em área de Preservação Permanente 

“Pra você ter uma base você vê aqui na Av. Dr. Jose Neves, do lado direito do 

correio, em frente aos correios, está surgindo uma obra ela não dá nem dois 

metros próximo ao córrego, e alguém autorizou...O setor de fiscalização, que 

seria o setor de competência de liberar o alvará provavelmente deve ter liberado, 

se não liberou está fazendo vista grossa. Quer dizer, alguma coisa está irregular”  

(RP 2). 

 

 Falta de arborização na cidade  

“Outra coisa também é a questão da arborização que foi previsto na lei orgânica 

de 1990 que prevê a cidade toda arborizada até agora não temos.. A arborização 

melhora o microclima e a qualidade de vida de todos” (RP1). 

 

“Está faltando é árvore na cidade” (RP 5). 

 

 Falta de mata ciliar 

“...Os mananciais têm que ser preservados e a mata ciliar que são os corredores 

ecológicos a gente não está tendo. Depois, num futuro próximo vai trazer muitos 

problemas, tem a questão do clima que pode afetar, a questão das enchentes, são 

vários fatores, a questão de erosões, tudo isso está vinculado com a questão da 

destruição da mata ciliar” (RP 2). 
 

 Impermeabilização do solo 

“Impermeabilização do solo é muito arriscado, hoje a gente sabe que o poder 

político tem uma ideia que o povo gosta de um lugar lisinho impermeabilizado 

para evitar sujeira não sabe da gravidade que isso é, a intensidade de calor na 

cidade, reduz a área de recarga de solo dentro da cidade que poderia ter no 

mínimo um calçamento que tivesse uma drenagem e aumenta o calor...uma chuva 

um pouquinho mais forte o que acontece em vários pontos da cidade, alagamento 

com solo, terra solta, impede o trânsito, várias vezes tem acontecido isso...” (RP 

1). 

 

 Lixo 

“A questão do lixo também é grave, tem que trabalhar com a população e tem 

que ser constante, fazer uma campanha e não continuar volta ao que era antes. O 

lixo é questão de saúde pública, a pessoa não sabe, mas, o fato de descartar 

incorretamente, igual um copinho plástico se dá uma chuvinha está criando 

riscos para dengue, seja no quintal, na rua, no meio do jardim, no fundo das 

casas, acho que é uma questão de saúde e grave....O município precisava ter um 

programa que abrangesse essa transversalidade...porque só assim poderíamos 

abranger todos os assuntos que afetam a questão de sobrevivência da gente para 

uma cidade melhor pra termos saúde e qualidade de vida, infelizmente não 

tem...E a gente sabe que passa por isso pela questão do eleitor que cobra outras 

ações deixando para escanteio a questão ambiental porque o eleitor não sabe da 

importância... eu acho que as escolas tem que trabalhar bem mais do que deviam 

pra ver se pela educação formal sai o eleitor consciente que vai eleger pessoas 

que vão trabalhar essas questões como saúde pública, pensando o meio ambiente 

como qualidade de vida e desenvolvimento sustentável” (RP 1). 
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“A gente faz paralelamente ações de limpeza daqueles locais críticos, e até 

situações que você faz o trabalho educativo, mas você não consegue da noite para 

o dia convencer as pessoas, é um trabalho lento, educativo, que vai demorar 

muitos anos para você conseguir  convencer as pessoas. E tem algumas situações, 

alguns bairros críticos que você tem que estar fazendo em todo ciclo de visita um 

arrastão de limpeza para remover o lixo dos quintais...Não fazem [os moradores] 

porque já é um hábito natural da pessoa, ao invés de botar o saco de lixo na hora 

do caminhão passar, eles jogam os lixos nos quintais. E você explica tudo, mas 

parece que as pessoas não têm aquela facilidade de assimilar...” (RP 2). 

 

“Nós temos dois caminhões de lixo que não comportam o lixo mais da cidade, só 

por aí a gente já vê a quantidade de lixo que aumentou na cidade, eles não 

comportam o lixo mais” (RP 3). 

 

“Agora sobre a coleta do lixo, o que eu não vejo aqui é o lugar apropriado, cada 

um deixa nas suas portas, tinha que ter um local apropriado pra esse lixo porque 

os cachorros passam, dá rato, faz uma sujeira e ainda tem assim que eles 

precisam de conscientizar as pessoas pra não deixar lixo sábado à noite e 

domingo de dia que não passa, onde os cachorros passam e rasgam tudo faz a 

maior bagunça” (RP 5). 

 

“O problema do lixo aqui na estação é o mesmo da cidade inteira, já que a coleta 

é feita todos os dias, mas o lixo só é tirado da nossa frente, mas não é depositado 

da maneira correta” (RP 5).  

 

 Ocupação de residências em locais de risco 

“Nós estamos vendo estas liberações para todos os lados também um 

planejamento urbano não existe dentro da prefeitura, não está feito e a cidade 

tem crescido de uma forma muito desordenada. Além dessas construções de risco 

que a ente está vendo aumentar cada dia mais, porque não são uma nem duas, 

são muitas” (RP 2). 

 

“A gente passa ali na capela pela “Pedreira” a gente vê aquelas casas em caso 

de risco, muito na beiradinha, então ali precisa de fazer essas proteções” (RP 5). 

 

“E o problema não é só esse, existe um barranco onde várias famílias têm suas 

moradias. E no ano de 2011 essas mesmas famílias tiveram que sair de lá devido 

ao deslizamento de uma parte do barranco na época das chuvas. Lá moram 16 

famílias, uma casa foi prejudicada” (RP 6). 

 

 Poluição dos cursos de água 

“O grande poluidor é o esgoto dentro do córrego Independência, o esgoto 

doméstico ou industrial nos mananciais...acho que o córrego afeta 80% da área 

urbana, além do odor o risco eminente de uma virose bem grave no município, 

além da contaminação de hospedeiros como ratos e baratas... a água de Rio 

Pomba é uma água que tem muito problema uma grande quantidade de sólidos 

dissolvidos na água principalmente em época de chuvas, tem aumentado o volume 

de esgoto por causa da concentração urbana”  (RP 1). 
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“...Nós estamos com problemas já na captação [da água] com óleo, graxa, 

resíduos produzidos em alguma empresa daqui afetando porque impermeabiliza o 

leito do tanque da estação e isso pode deixar a cidade sem água, ainda não 

descobrimos qual é a empresa que faz isso. A bomba reserva já queimou por 

causa de lixo, uma bomba de 56 mil reais, comprometendo o abastecimento da 

cidade” (RP 1). 

 

“Já foi verificado no local de captação de água da COPASA o descarte de 

produtos químicos próximo ao mesmo. Cada vez mais pessoas se mudam da zona 

rural para a cidade, e as poucas que ainda ficam acabam utilizando de maneira 

incorreta os agrotóxicos que por não ter a mata ciliar vai parar altamente 

concentrado no leito dos rios” (RP 2). 

 

“A questão do tratamento de esgoto é muito sério porque hoje nós temos 100% de 

esgoto jogado no rio e o rio que produz água pra nós e para as regiões abaixo da 

gente, é gravíssimo isso. Vou dar um exemplo pra você: ano passado no mês de 

agosto o esgoto ficou todinho parado no Córrego Independência porque não 

chovia, ficou mais de sessenta dias sem chover, aí o esgoto ficou todo parado, 

estou dando um exemplo mais simples, na primeira chuvinha que deu o esgoto 

desceu todo e o rio ficou todo preto parecia que era rio de petróleo, o Rio Pomba. 

As pessoas ficaram incomodadas, ligavam pra todo mundo, ligaram pra mim aí 

eu falei: gente é só depois que der outra chuva, não tem jeito não, aí deu outra 

chuva aí pronto aquilo desceu, então é muito grave” (RP 3). 

 

“O que nós podemos apontar quanto às questões ambientais, pois vem causando 

cetra polêmica, é com relação ao esgoto. Existe um antigo córrego denominado 

córrego da grota do Grum, é onde tinha as nascentes que abasteciam o trem de 

ferro e que na época era uma água limpa, mas hoje em dia recebe o esgoto das 

casas e corre a céu aberto e poderia ter algum tratamento que melhorasse a 

qualidade daquela água, pois além das questões ambientais, esse córrego faz 

parte da história do bairro” (RP 6). 
 
 

 Produção e destinação errada do lixo eletrônico 

“Foi tentado alguns convênios na questão de lixo eletrônico, algumas tentativas, 

hoje é assustador a quantidade de lixo eletrônico em um município desse 

tamanho, até nas margens da rodovia a gente vê televisão, resto de computador” 

(RP 1). 

 

“A questão da destinação do material eletrônico, de pneus, vidros,não tem. Nosso 

lixo que está controlado, mas segundo eu procurei saber em 2014 não se pode 

mais jogar lixo nenhum lá” (RP 7). 
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ANEXO H 

Limitações e demandas relacionadas à gestão ambiental em Rio Pomba segundo 

representantes do município. 

 

 Atuação inadequada do órgão público - servidor 

 

“A obra está sendo levantada e de certo modo a fiscalização deveria entender 

que está sendo irregular provavelmente deveria só que a gente sabe que há 

critérios políticos na questão de liberar” (RP 1). 

 

“A gente enfrenta problemas também na questão sanitária, às vezes por exemplo, 

o código de postura fiscal do município ele prevê que a licença de operação e 

instalação é feita pelo setor de fiscalização, e isso é totalmente errado, o setor de 

fiscalização ele tem que liberar a licença para pessoa operar as para funcionar 

tem que ser a vigilância sanitária. Então, são várias coisa irregulares, porque o 

fiscal sanitário é que vai olhar a questão sanitária para saber se pode liberar.E 

hoje ainda é liberado. É porque o que acontece, a vigilância sanitária não pode 

atuar uma vez que  a lei prevê que compete ao setor de fiscalização, e a lei está 

errada , mas precisa mudar a lei. Então é onde às vezes a gente chama atenção 

pra algumas questões que precisam ser reajustadas. A própria lei orgânica do 

município precisa atualizar. Uma vez que houve mudanças federais, tem que 

atualizar e isso tem que ser constantemente. É o dia a dia, as coisas vão mudando 

e você tem que alterar” (RP 2). 

 

“Nós estamos com uma situação aqui, que nós tivemos uma reunião do conselho 

a uns 2 meses que era pra gente definir a situação irregular, que é uma 

construção perto do grupo Padre Manoel próximo ao córrego também, o grupo 

da Soma que comprou o terreno e construiu. Liberaram o alvará pra eles e eles 

construíram, errou o poder público em liberar o alvará. Agora eles querem 

legalizar e levaram o problema para o conselho. Aí, por sorte nossa o advogado 

da prefeitura estava presente, o Dr. Douglas, e nós questionamos porque nós 

teríamos que aprovar uma coisa que e gente vê que é ilegal. Então, ele falou que 

nós teríamos a opção por não termos corpo técnico, porque o próprio regimento 

fala que se não tiver corpo técnico, para encaminha para o órgão regional que 

seria o IEF, tomar a decisão. Nós não aprovamos e segundo os comentários A 

Soma ainda está querendo entrar na justiça contra a prefeitura porque ela 

liberou o alvará e uma vez que ela liberou o alvará ela liberou a licença de 

construção, então fica uma situação complicada. E eu digo o seguinte, se essa 

pessoa conseguir isso, o poder público vai ser penalizado duas vezes, uma porque 

concedeu o alvará de construção e outra porque vai ter que indenizar uma coisa 

irregular que ele não poderia ter permitido” (RP 2). 

 

“Outra situação, a gente não vê relatório de impacto ambiental, com essas 

construções, então é complicado. Muitas vezes sem licenciamento adequado, sem 

infraestrutura os loteamentos vão surgindo e por lei teria que ser feito a 

infraestrutura e muitos deles não tem, aí vão vendendo os lotes alguém vai 

liberando as licenças porque ninguém constrói se não tiver uma licença porque 

para legalizar tem que ter licença e alvará. Alguém está liberando porque 

ninguém vai construir ilegal porque o próprio CREA pode vir e embagar, então 

alguém está contribuindo para isso acontecer e os problemas são muitos, o 
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crescimento não pode ser desordenado ele tem que ser sustentável se não 

futuramente pode trazer sérios riscos” (RP 2). 

 

 Cadastro do uso de água nas propriedades rurais junto ao IGAM 

 

“O cadastro de água é importante para saber como está sendo trabalhada a água 

na região, se está escassa tem que ter um diagnóstico de quem está usando, como 

está usando, quem tem nascente para depois tratar a questão de investimento, 

aquela região tem alguma possibilidade de agricultura orgânica, hoje dentro do 

comitê de bacias tem a possibilidade bem grande pra gente pagar para os 

produtores de água, pagar quem tem nascentes área de preservação e o comitê já 

está com 9 milhões para fazer para aplicar recursos, o município vai fazer a lei 

municipal específica com essa possibilidade de pagamento pelo produtor de 

água, se tivesse como cadastrar pra ter essa avaliação, porque muitos acham que 

vai cobrar, o produtor rural ficou apavorado, lógico que tiveram aproveitadores 

e pessoas que cobravam um valor fora do normal só para fazer o cadastro e o 

cadastro pode fazer pela internet no Instituto de Gestão das Águas de Minas 

Gerais, alguns pagaram no correio mas foi só o valor do sedex e até hoje tem 

essa conversa que o governo queria impor para pagar a água na área rural e não 

é bem assim é só para cadastro infelizmente esse problema esta lento, para 

futuramente ter o recurso para trabalhar mudar a forma de produção talvez a 

pecuária não seria o ideal porque a gente sabe que ela é bem predatória, até pela 

questão de relevo isso tudo o cadastro ia ajudar porque é grave a situação de lá 

(Bom Jardim), o solo está muito degradado além disso a poluição principalmente 

pelo esgoto doméstico” (RP 3). 

 

 Capacitação dos RPs do CODEMA  

 

“A formação [dos RPs do CODEMA] porque apesar de nós termos pessoas que 

tem uma grande capacitação, formação cultural...tem pessoas ali que mexem com 

cartório, tem conhecimento de causa, querem ajudar, mas tem alguns RPs que 

infelizmente não têm conhecimento nenhum  na área ambiental. Na minha 

situação,por exemplo, é mais fácil porque eu convivo na prefeitura, então eu 

estou presenciando mais os acontecimentos, e o próprio curso que eu estou 

fazendo de gestão ambiental está me abrindo mais a mente, já fiz técnico em meio 

ambiente, então eu fico muito preocupado porque a meu ver, alguns cargos tanto 

políticos como a questão de vereador, prefeito, eu sei que existem  pessoas que já 

nascem com liderança, mas a grande maioria tem que ter uma questão de 

conhecimento melhor, precisa pelo menos participar, então, eu acho que esses 

cursos para os conselheiros seria muito importante....participação em fóruns 

representando o CODEMA acho que é importante porque se não nós vamos ter 

conselheiros ali pra definir coisas que nem sabe o que estão definindo, e isso não 

é bom... a visão da gente vai abrindo a medida que você vai estudando, então 

você vai vendo o que poderia ser feito e não é feito” (RP 2). 

 

 Criação de uma associação de catadores de lixo 

 

“Aqui recolhe bem as [garrafas] pets, a gente vê pouco as pets. Mas, nós não 

temos, por exemplo, uma associação de catadores de lixo era uma coisa boa de 

ter” (RP 5). 
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 Desenvolvimento do Turismo 

 

“Nós estamos fazendo um trabalho agora que é também um desafio de 

desenvolvimento, que seria mais no futuro desenvolver a região voltada pro 

turismo” (RP 4). 

 

 Estabelecimento de parcerias 

 
 “Se nós tivéssemos uma agenda quem sabe o Departamento de Meio Ambiente 

junto com o IFET estaria fazendo o reflorestamento dessa mata ciliar. Eu vejo um 

grande problema é a mata ciliar para o futuro. Pra você ver ali no Bom Jardim, 

aquele rio que passa atrás do IFET, como ele está tendo erosões constantes, o 

Tejuco. Eu acho que seria bom para o IFET bom para o município porque a gente 

teria uma área boa e preservada.. Eu creio que o IFET poderia participar muito 

mais, porque o IFET tá participando mais na questão de concessão de estagiários 

que muitas vezes há necessidade, mas não há planejamento. O IFETE hoje tem o 

Curso Técnico em meio Ambiente, tem Agroecologia, então acho que seria 

importantíssimo aproveitar mais.” (RP 2). 

 

“Esse curso que tem na escola [IFET] do meio ambiente e agroecologia será que 

não podia juntar com o CODEMA  e fazer uma palestra boa talvez o pessoal 

anima em ir no IFET ouvir a palestra, passear no horto” (RP 5). 
 

 Falta de corpo técnico no CODEMA 

 

“A Supram [Superintendência Regional de Regularização Ambiental] submeteu 

para nós avaliarmos uma questão de edificação numa área de proteção 

permanente e nós não tivemos ação, nós remetemos de volta a Supram porque 

não temos legislação e nós não temos corpo técnico dentro do município pra 

termos um laudo, então na verdade o CODEMA não tem uma atuação específica” 

(RP 1). 

 

“O CODEMA é o seguinte, a gente tem uma grande dificuldade hoje em dia não 

só a questão de Rio Pomba, mas acredito que é uma questão nacional, os RPs do 

CODEMA a grande parte não tem conhecimento de causa, muitos estão lá porque 

são representantes de algum segmento, do próprio governo, mas as pessoas não 

tem um trabalho educativo dentro do CODEMA, como cursos. O ideal é que a 

pessoa as ser indicada para o conselho é que ela tivesse pelo menos uns 30 dias 

de treinamento para conhecimento de causa, as questões das leis, das legislações 

nem que seja as básicas. Então, os RPs do CODEMA na grande maioria são 

pessoas que não tem conhecimento de causa, não conhecem a legislação  e às 

vezes tem até boa vontade. Tem as questões também pessoais, muitas vezes as 

pessoas em um tempo muito curto para se dedicar a isto, são trabalhadores, 

então é complicado...muitas mudanças ocorreram e o município fica parado, não 

acompanha, e isso dificulta a ação do CODEMA porque o CODEMA à vezes tem 

que tomar certas decisões  e às vezes a lei esbarra na legislação que está 

desatualizada e principalmente a questão da falta de uma assessoria porque se 

tivesse uma assessoria boa, um corpo técnico bom automaticamente facilitaria as 

decisões, então isso esbarra e é um fator muito agravante no meu ver” (RP 2). 
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“O CODEMA é um órgão deliberativo, é um órgão consultivo e também um 

órgão fiscalizador, mas agente tem um pensamento que o CODEMA é regido por 

um regimento interno, não só o de Rio Pomba como os demais CODEMA e 

sempre ligado a um outro órgão que é o COPAM que é o Conselho de  Política 

Ambiental e na verdade é um elo entre o órgão ambiental...os RPs do CODEMA, 

a não ser os que são indicados pela prefeitura são voluntários..., então quando se 

fala em voluntários todo mundo tem o seu trabalho a fazer pra poder sustentar 

sua família então nas horas de folga se reúnem, tem reunido praticamente uma 

vez por mês, até o regimento diz que é uma vez a cada dois meses, mas agente 

reúne sempre pra debater os problemas da nossa cidade...o CODEMA é um 

órgão independente porque tem uma paridade de pessoas indicadas pelo poder 

público e da sociedade civil, igual eu te falei, é uma paridade se são oito do poder 

público são oito da sociedade civil sendo que os oito do poder público podem vir 

de secretaria de educação, de saúde e secretaria do meio ambiente, que Rio 

Pomba não tem secretaria do meio ambiente é departamento do meio ambiente, 

aqui em Rio pomba como é departamento do meio ambiente quem preside o 

CODEMA é o chefe de departamento do meio ambiente e a sociedade civil que 

são as pessoas que vão como voluntárias elas tem o poder de opinião tem até o 

poder de voto de decisão acontece que agente não tem o corpo técnico no 

CODEMA, como o CODEMA não tem um corpo técnico, o CODEMA fica com o 

poder de decisão limitado porque o corpo técnico é que vai avaliar qualquer 

situação de risco na questão ambiental, então teria que ter um engenheiro 

ambientalista, um advogado ambientalista pra formar um corpo técnico aí o 

CODEMA teria uma voz ativa pra poder ser um órgão consultivo, fiscalizador e 

até deliberador é o que manda o estatuto e o regimento...o CODEMA fica mais 

como um órgão consultor, de consulta de debate agente fica mais de orientação 

porque traz o problema e agente tenta orientar, mas a gente não pode nem votar 

na verdade tomando uma decisão, a decisão é essa, não nós não temos corpo 

técnico essa decisão foi baseada em qual técnica a gente tem que aguardar o 

corpo técnico do órgão ambiental dar a decisão deles para que o CODEMA 

possa atuar. Por exemplo, se a gente tem um problema muito sério na cidade a 

gente pede que o órgão ambiental como a SUPRAM [Superintendência Regional 

de Regularização Ambiental] use o corpo técnico que eles tem pra dar um 

parecer aí volta naquilo que eu te falei, como eles são limitados e tem uma região 

de 40, 50 cidades essa resposta pode demorar muito” (RP 3). 

 

 Falta de projetos de Educação Ambiental 

 
“É feito ações esporádicas, por exemplo, dia da água, dia do índio, do meio 

ambiente não é constante e é claro que isso não resolve a questão tem que ser 

constante” (RP 1). 

 

“Na realidade o CODEMA de Rio Pomba e eu creio que não é só problema de 

Rio Pomba, mas com estamos tratando do município de Rio Pomba, eu não vejo 

até hoje um trabalho feito nessa situação [atuação para promover a 

conscientização pública para o desenvolvimento ambiental], vejo assim, uma 

caminhada no dia da árvore, teve um trabalho no grupo São José, me parece há 

uns dois anos atrás, mas não tem uma agenda educativa, de mobilização social, 

de planejamento, que precisa ter uma agenda de mobilização...Existem algumas 
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ações igual o dia da árvore onde teve uma comemoração, às vezes participam 

junto com a saúde de alguma atividade, junto com o setor cultural, mas não existe 

uma agenda. O ideal é que tivesse porque acho a questão ambiental uma questão 

muito séria” (RP 2). 

 

 “Na verdade a nossa cidade não tem [atuação para promover a conscientização 

pública para o desenvolvimento ambiental], o CODEMA de Rio Pomba não tem 

ainda essa característica de tomar essa iniciativa. A prefeitura está fazendo um 

trabalho de conscientização da população com esses fóruns na rua discutindo o 

problema do esgoto e do lixo que eu acho que é um passo importantíssimo para a 

população passar a conhecer o problema dar sugestões e depois que eles fizeram 

o plano municipal de saneamento básico aí colocar em prática o plano da 

construção das estações de saneamento de esgoto e com a busca de soluções para 

a questão do lixo. Acho que nessa parte a sociedade deve um pouco porque a 

administração ela tem obrigação de cumprir as metas, a prefeitura tem obrigação 

de recolher o lixo e têm algumas obrigações que não são da prefeitura, algumas 

atribuições, mas ela faz, o lixo comercial, industrial, a prefeitura recolhe, mas 

quem produz é que tem responsabilidade nisso mas a prefeitura faz. O que a 

gente vê na cidade hoje que com a aglomeração das pessoas até os animais estão 

vindo pra cidade, os pássaros, outros tipos de animais estão vindo porque aqui 

tem água, comida em abundância, jogado pela rua afora dentro da sacolinha, 

então eu acho que tem que ter um trabalho gigantesco até de conscientizar as 

pessoas pra não jogar comida fora, pra economizar, pra reaproveitar, pra tudo 

isso. Ainda tem muitas pessoas que colocam o lixo à noite o caminhão não 

trabalha à noite então o resultado é negativo para o morador que colocou e para 

os vizinhos dele porque ele está proliferando a criação de bichos indesejáveis, 

ratos, baratas, escorpião e outros bichos...” (RP 3). 

 

“Basicamente o Departamento de Meio Ambiente não tem uma programação 

específica e um planejamento de educação ambiental do município eu ainda não 

cheguei nesse ponto de criar uma linha de educação. Tem acontecido no 

município algumas coisas que estão fomentando a questão da educação 

ambiental que pra mim são duas coisas muito importantes que são o Plano de 

Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos que visa 

à questão do manejo do lixo, então esses dois planos movimentaram a população 

nesses últimos meses que foi o foco principal do departamento, foram as 

conferências com a comunidade, as reuniões na câmara, as audiências publicas 

mostrando à população o que é um plano como é que funciona, qual a 

expectativa, o que a população anseia. Então, isso já é um despertar da questão 

ambiental que se não nós ficaremos soterrados em lixo e esgoto. São pontos que 

vão deslanchar a partir da concretização desses planos. Em relação mais direta 

com a educação ambiental a gente tem as datas comemorativas que é o dia da 

água, da árvore, do meio ambiente então a gente sempre faz um evento 

envolvendo a escola, agora nós fizemos o plantio de árvores onde a escola São 

José participou fizeram eu falei um pouco sobre a importância, existe essa 

interação com as datas específicas com relação ao meio ambiente” (RP 4). 

 

“O CODEMA é mais nessa parte aí [educação ambiental], mas também coitados 

parece que eles têm dificuldade também, mas acho que a ideia deles é essa, vir 
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conscientizar a população, mas é o que eu falei marca e ninguém aparece eles 

próprios também desanimam” (RP 5). 

 

“Não no momento não existe nenhum não [projeto de educação ambiental]. 

Talvez pela falta de incentivo a interação da prefeitura com a sociedade é 

fundamental para o bom desenvolvimento das comunidades, e isso nós não temos 

aqui em Rio Pomba” (RP 6). 

 

“Existe um apoio [na promoção da educação ambiental], uma parceria, por 

exemplo, todas as datas comemorativas dia da árvore, semana do meio ambiente 

eu entro em contato com o Toninho que é o responsável e pergunto o que a gente 

vai fazer? Vamos plantar uma árvore, vamos chamar as crianças, vamos fazer 

uma palestra sobre a água na semana ambiental, vamos fazer cartazes, as 

crianças produzirem. Então, existe essa parceria, mas todas as atividades da 

Secretaria de Educação voltadas para educação ambiental surgem da secretaria 

e não da Secretaria do Meio Ambiente” (RP 7). 

 

 Falta de um plano diretor 

 

“...falta de planejamento, uma política de desenvolvimento urbano, um plano 

diretor que deveria ter, previsto na lei orgânica também, mas não é obrigatório 

porque é menos de 20 mil habitantes mas que deveria existir porque a gente sabe 

que é questão de desenvolvimento organizado e pra realmente você conseguir 

viver bem tem que planejar por mais que não consiga tudo mas você consegue 

mais quando você tem planejamento” (RP 1). 

 

“A gente vê que o plano diretor ele é obrigatório para municípios acima de 20 

mil, mas não impede que um município abaixo de 20mil por questões de estrutura 

e organizacionais tomem esta iniciativa importante. O plano diretor prevê onde 

vão ser as indústrias, onde vão ser as construções civis, onde vai ser a zona 

urbana, rural, enfim ele direciona a estrutura do município de onde vai ser” (RP 

2).  

 

 Falta de uma Secretaria de Meio Ambiente 

 

“O município teria que ter uma secretaria de meio ambiente, tem departamento 

do meio ambiente, então não tem uma agenda financeira então fica até difícil 

porque você não tem um orçamento destinado, se não tem orçamento então não 

tem como você fazer um planejamento então isso complica muito, então são 

coisas importante que precisariam ser resolvidas com urgência pra depois você 

partir para um planejamento melhor e executar melhor as ações” (RP 2). 
 

 Implantação de fossas sépticas 

 

“Hoje agente tá focando a divulgação das fossas sépticas na região, porque a 

nossa área de APA é uma região rica em nascentes, as nascentes dos principais 

rios nossos estão ali, então agente tem trabalhado na divulgação e confecção das 

fossas, então assim o ano passado foram feitas 13 fossas esse ano não houve 

nenhuma confecção de fossa, mas agente quer implantar até o final do ano pelo 

menos umas 8, e chegar daqui a 4 anos com uma média de 80 fossas...” (RP 4). 
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 Implantação de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – coleta 

seletiva, usina de triagem e compostagem 

 

“O aterro está com risco de não ter espaço mais. Quanto mais corretamente é 

descartado o lixo terá um espaço de durabilidade maior, aliás, são os últimos 

trabalhos feitos até agora é que o espaço ainda está funcionando porque se não 

fosse isso não teria mais porque se não tivesse sido feito pelo menos aquele 

momento de coleta seletiva que muitos ainda fazem, a gente sabe que tem os 

catadores mantendo a complementação de renda, que ajuda muito o espaço do 

aterro poder continuar lá” (RP 1). 

 

 “A coleta seletiva foi implantada, nos fizemos um projeto piloto aqui no bairro 

Santa Isabel, custamos ficamos mais de seis meses fazendo aquele trabalho duas 

vezes por semana e aos sábados que fazíamos aquele arrastão limpeza...foi um 

trabalho que foi jogado fora porque não existe um caminhão de coleta específico 

seria ideal, importante não teve um trabalho mais direcionado porque a principio 

foi decidido que o próprio caminhão de lixo faria terça e quinta após o horário 

da coleta normal a coleta seletiva, no começo funcionou muito bom, mas aí o 

próprio caminhão da coleta falhar aí começou a bagunçar e não houve interesse 

de quem está no comando persistir e agora eu vejo com grande preocupação pra 

retomarmos isso aí pois ganhar a confiança do povo é difícil, mas perde-la é 

errado por isso seria tão difícil resgatar a coleta seletiva, mas vejo que se 

comprasse um caminhão específico para a coleta seletiva e começar um projeto 

de educação em cima de um projeto piloto de onde foi iniciada juntamente com 

trabalho nas rádios para a mobilização conseguiríamos retornar, caso contrário 

não...Outra questão de grande complexidade é que a partir de 2014 todos os 

municípios terão que tratar os resíduos sólidos e se adequar e Rio Pomba com 

seu aterro controlado e que na verdade é um aterro descontrolado não tem 

condições de acolher tal adequação, pois seu tempo já está esgotado. O único 

jeito para reaproveitar seria montar uma usina de triagem e assim 

conseguiríamos uns dois ou três anos de trabalho então vejo que a coisa está 

caminhando para o outro lado porque o município de Ubá e outros também estão 

recolhendo o lixo e graças ao convênio com a prefeitura de Juiz de Fora uma 

usina de triagem e compostagem tem destino certo. E isso pode encarecer 

futuramente para o consumidor” (RP 2). 

 

“A coleta seletiva que eu posso falar com você que não dá pra ficar muito feliz 

porque a gente não tá vendo êxito” (RP 3). 

 

“Rio Pomba hoje tem uma faixa de 10 toneladas de lixo, é um volume grande 

para 17 mil habitantes...foi criado no município a coleta seletiva, ela existe, 

houve esse despertar para essa separação do lixo...só que a gente sabe que ela é 

incipiente, mas como está acontecendo esse plano de gerenciamento de manejo de 

resíduos sólidos eu não quis mexer nela ainda então estou esperando uma 

resposta do plano pra começar a trabalhar com isso porque a gente depende de 

outros fatores como a criação de uma associação de catadores que hoje no 

município nós temos de quinze a vinte pessoas que vivem diretamente da coleta de 

material reciclado, esse número é concreto só que elas estão desorganizadas, já 

existe alguma coisa na população em termos de educação porque algumas 

pessoas fazem a separação do lixo em casa, o caminhão passa e recolhe, hoje os 
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garis que recolhem o lixo eles mesmos vendem para os ferros - velhos  locais, o 

preço é um pouco menos e não existe uma estrutura para fazerem essa reciclagem 

correta para ter uma rentabilidade melhor com esse lixo, então na semana 

passada eu tive oportunidade de levar um senhor daqui que é catador aqui a 

muitos anos para ele conhecer uma central de catadores em Ubá  e ele ficou 

encantado de ver como que as pessoas trabalham foi o primeiro movimento para 

despertar esse interesse então ele vai ser uma peça fundamental pra mim em 

trazer as outras pessoas, os outros colegas de profissão, porque não deixa de ser 

uma profissão e muito importante, pra dentro desse contexto. Então, essa coleta 

seletiva seria muito importante, então a central de catadores é muito importante e 

aí já trabalhar com um conceito mais moderno, trabalhar com lixo seco e lixo 

orgânico. Como a população já vem com o conceito dessa separação seria até 

mais fácil” (RP 4).  

 

“Não tenho é reparado, mas acontece sim [a coleta seletiva], o caminhão sempre 

passa. O pessoal não faz mesmo essa separação não, junta tudo numa sacola só e 

põe pra fora. As pessoas só separam o plástico, a garrafa pet e o papelão porque 

é de seu interesse vende-los. O que a gente vê nessas sacolas é quando o cachorro 

rasga é resto de comida, papel junto, não tem a separação, vidro junto „ (RP 5). 
 

 Implantar o Plano Municipal de Saneamento  

 

 “Hoje nós [O CODEMA] estamos atuando no Plano Municipal de 

Saneamento...até pra questão de liberação de concessão de água e esgoto 

depende do Plano Municipal onde a legislação de saneamento de 2007 ela é 

clara nisso pra ter concessão depende do Plano Municipal e a gente sabe que o 

grande poluidor é o esgoto dentro do córrego Independência, o esgoto doméstico 

ou industrial nos mananciais então a gente tá aguardando o término desse Plano 

Municipal  deve encerrar no início de dezembro” (RP 1). 

 
“A administração tá pegando um problema seríssimo que é a questão do lixo pra 

resolver porque não vai ter como tomar uma medida paliativa tem que resolver, a 

questão do saneamento básico é pra resolver. Se essas duas questões forem 

resolvidas como parece que vai ser, o meio ambiente de Rio Pomba deu um salto 

quase que triplo na questão ambiental” (RP 3). 

 

“Os nossos planos de gerenciamento e desenvolvimento, quando você fala em 

meio ambiente pra mim o mais importante é o tratamento de esgoto, o resto é 

complemento, e se isso se concretizar nossa qualidade de vida melhoraria 

muito...Em médio prazo ele vai começar a acontecer porque nós já temos as 

ETES, que em outras gestões foram implantadas, mas não foram 

operacionalizadas e agora nós já conseguimos a questão da licença ambiental 

para começar viabilizar isso, agora tem que fazer o esgoto chegar lá, mas isso 

está tudo dentro do plano e a prefeitura de Rio Pomba, o município ela está 

fazendo conforme a legislação” (RP 4). 

 

“Está começando agora o plano municipal de Saneamento Básico e o outro 

também é gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos que é voltado para o lixo, 

então acredito que está sendo feito alguma coisa e quando começaram esses dois 
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planos convidaram a comunidade, foi feito em vários setores da zona rural 

porque pra todos se envolverem porque vai precisar, e muita gente quando 

precisar apoiar nessa questão prefere que não faça e é lei tem que fazer” (RP 7). 

 

 Leis inadequadas, necessidade de adequação e criação como de uma lei ambiental 

 

“É uma luta nossa criar a Lei Municipal Ambiental que não tem” (RP 1). 

 

“Outro fator que complica, é o nosso código de postura que está totalmente 

desatualizado... Nós tivemos uma lei recente aprovada no congresso que já 

delimitou essa área de 30 m[Área de Preservação Permanente] então já passou 

da hora de reformar o código de postura...o CODEMA à vezes tem que tomar 

certas decisões  e às vezes a lei esbarra na legislação que está desatualizada....” 

(RP 2). 

 

  

“O CODEMA e outros órgãos ambientais tem que seguir as normas ambientais 

nacionais algumas com emendas estadual, municipal não podendo transpor a lei 

nacional, pode ser melhorada, mas nunca dizer que a lei nacional pode ser 

descumprida porque tem uma lei municipal que sobrepõe ela nunca pode 

sobrepor à lei nacional e a lei estadual é uma hierarquia, município, estado e 

união” (RP 3). 

 

 Pouco envolvimento dos moradores 
 

“...foi apresentado um diagnóstico da APAM no Bom Jardim e até tentamos fazer 

umas audiências públicas na região, houve uma participação muito pequena, 

grande desinteresse, às vezes a questão da divulgação foi insuficiente pelo menos 

a que eu fui o pessoal parece que ficou desanimado, não foi em frente não...Como 

você vai melhorar uma população que só constrói em área de risco que o solo 

fica completamente deteriorado desce tudo comprometendo a todos ao entra a 

questão religiosa porque o ser humano tem que ser as duas coisas o físico e o 

espiritual. A igreja tem que cobrar o compromisso individual onde ele vive, na 

sociedade que ele vive ele tem que ter compromisso quem produz o lixo é quem 

compra ele tem que se sentir responsável e saber pra onde está indo, o destino 

correto, o esgoto da minha casa pra onde está indo você é responsável por tudo 

que você faz e as pessoas acham que é problema do outro e não quer pagar 

também por isso” (RP1).  

 
“Apesar de que a questão da população houve uma divulgação e uma 

convocação, essas conferências, as audiências públicas. O povo que ao meu ver é 

muito devagar para participar disso, a consciência nossa ainda está muito ruim” 

(RP 2). 

 

“A população cobra tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas na hora que a 

gente convida para a reunião não vai...a nossa associação apesar de reunir está 

muito fracassada mesmo quando estava na ativa o pessoal não aceita eles não 

acreditam na reunião, a gente chama todo mundo aí vai aquela meia dúzia 

só...Em todas as associações de bairro que você vê aí é pouca frequência as 

pessoas não aderem mesmo...Eles [CODEMA] não têm muito apoio da 
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associação, porque eles marcam a reunião e não vem ninguém...então a gente 

fica sem jeito de pedir esses projetos de conscientização...a gente vai levando mas 

precisa mesmo de ter uma ação mais concreta..” (RP 5). 

 

“O CODEMA às vezes eles fazem o convite para a associação só que não tem 

como mandar representante...tem reunião lá todo mês tem e às vezes quando 

manda o convite não tem como ir e não em representante pra ir aonde a gente 

fica obscuro sem saber o que aconteceu na reunião deles lá eles têm o 

planejamento,  mas é a falta da gente poder participar porque se não tem como ir 

a coisa mais difícil é achar um representante pra ir lá representar a gente não 

estou falando assim da diretoria não um outro que mora aqui no bairro então é a 

dificuldade que a gente tem, mas o CODEMA e a prefeitura tem esse 

planejamento só que tem que é difícil também ir lá na reunião deles” (RP 5). 

 

 Questões políticas 

 

“Eu participei mais de 20 anos, 30 anos quando teve o Núcleo de Educação 

Ambiental de Rio Pomba, NEARP já se falava em plano diretor em Ubá e veio 

trabalhar a questão ambiental, o que aconteceu que houve um desgaste muito 

grande porque o João Santiago que é professor universitário e que era uma 

liderança importante, eu fui atuante, houve um retrocesso muito grande por 

pressão política. Houve a prisão de pessoas que prenderam capivara e usaram 

isso politicamente para denegrir a imagem do núcleo e das pessoas que 

envolviam e a partir daí foi só regredindo, na época foi muito interessante, a 

igreja católica foi publicamente falar da gravidade de prender e não havia 

necessidade de fazer aquilo, mas por questão política fizeram e deu repercussão, 

tiveram pessoas que foram violentadas na rua por causa da prisão. Eu acho que 

se não tivesse tido essa questão teria evoluído mais” (RP 1). 

 

“Tem as questões políticas, a gente vê que muitas vezes você não pode tomar uma 

determinada solução porque alguém antes de você chegou e autorizou 

determinados fatores, alguém de algum setor  autorizou a ocorrência, como por 

exemplo, as construções irregulares que a gente vê próximo aos córregos que são 

áreas de preservação permanente, então ali, com construções irregulares a 1 

metro, 2 metros do córrego, sendo que a lei prevê que tem que ser 30 metros de 

margem dos córregos ou  de rios até 10 metros. No caso do nosso córrego se tiver 

1,5 a 2 metros é muito. Então você vê ali construções quase em cima do córrego” 

(RP 2). 

 

“Eu não sei, mas a fiscalização não deixa [construir em Área de Risco], mas aí 

eles vão lá e fazem aí como é que a fiscalização vai lá brigar, como diz o outro, 

cidade pequena todo mundo conhece não quer criar caso aí vai. A gente vê assim 

num quintal tem três ou quatro casas lá pra dentro” (RP 5).  

 

 Recuperação das Áreas de Preservação Permanente 

 

“Eu vejo outra questão é a área de proteção permanente do Bom Jardim que 

poderia estar tendo um trabalho de plantio de mudas e conscientização, que é 

área de proteção ambiental, então poderia estar sendo mais coisas eu vejo muito 

pouco” (RP 2). 


