
 

 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

1 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

XIV ENCONTRO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SERGIPE 

 

 

ONDE ESTÁ A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS PLANOS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS? 

Sandy Gabrielly Souza Cavalcanti 
1
 ; Bruno Bastos Linhares Sobrinho 

2
 & Isabelle Aparecida 

Dellela Blengini 
3
 

RESUMO: A participação do Poder Público, de usuários e de comunidades na gestão dos 

recursos hídricos é prevista pela lei nº 9.433 de 1997 e, dentro deste contexto, a Educação 

Ambiental se materializa como uma ferramenta imprescindível na participação integrada da gestão 

dos recursos hídricos no âmbito das Bacias Hidrográficas. Nesse sentido, o presente trabalho teve 

como objetivo analisar os Planos de Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe existentes até o 

momento (BH Rio Sergipe, BH Rio Piauí e BH Rio Japaratuba) e identificar em qual perspectiva a 

Educação Ambiental está sendo construída em cada um deles. A metodologia consistiu em 

classificar o que está contido nos planos de acordo com as seguintes Unidades: EA formal, EA 

não-formal e EA informal. Como resultados preliminares, não foi identificado um programa 

detalhado de Educação Ambiental, mas foram encontrados metas e subprogramas neste âmbito. Ao 

final deste estudo, foi possível observar que o único subprograma que trata diretamente de EA está 

direcionado à EA formal e não-formal. No entanto, ao analisar as menções de forma geral, o 

campo que mais aparece é a EA não-formal. Como resultado encontrado diante da análise dos 

planos, a Educação Ambiental é colocada de forma genérica e sem aprofundamento. 

 

Palavras-Chave – Educação Ambiental; Bacias Hidrográficas; Planos de Bacias. 

 

INTRODUÇÃO 
A gestão de Recursos Hídricos está regulamentada, a nível nacional, pela lei nº 9.433 de 

1997 e, a nível estadual, por meio da Política Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos por meio da lei nº 3.870 de 1997, que trata dos 

objetivos, diretrizes e instrumentos de gestão das águas. Dentre os fundamentos estabelecidos no 

Artigo 1º na Lei Federal, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, contando com a 

participação do Poder Público, usuários e comunidades (BRASIL, 1997; GOVERNO DE 

SERGIPE, 1997). 

Visando transversalizar a Política Nacional de Educação Ambiental (9.795 de 1999) e de 

Recursos Hídricos, foi aprovada em março de 2009, através do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, a resolução n° 98 (apresentada pela Câmara Técnica de Educação, Capacitação, 

Mobilização Social e Informação em Recursos Hídricos - CTEM/CNRH). Esta resolução  
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estabelece princípios, fundamentos e diretrizes que tem por finalidade estimular processos de 

Educação Ambiental (EA) na gestão integrada de Recursos Hídricos. 

Outras normativas relevantes são: Resolução CNRH Nº 5 de 2000, que em seu inciso VI do 

artigo 7º, estabelece que cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica desenvolver e apoiar iniciativas 

em EA, em consonância com a PNEA, respeitando seus princípios e diretrizes; e Resolução 

CNRH nº 17 de 2001, em seu § 3ª do inciso III do artigo 8º, estabelece que os Planos de Recursos 

Hídricos das Bacias Hidrográficas devem contemplar os processos educativos de EA, baseados 

na legislação. 

A PNEA estabelece como seu IV objetivo estratégico “o incentivo à participação individual 

e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente” (BRASIL, 

1999) sendo assim, é imprescindível tratar o processo educativo de forma crítica e emancipatória, 

de forma que a Educação Ambiental se materialize traçando o caminho para fortalecer esse 

objetivo dentro da Gestão de Bacias, que devem ser estabelecidos em Planos, Programas e 

Projetos, engajando os Comitês neste processo. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo analisar de qual perspectiva a 

Educação Ambiental está sendo construída a partir dos Planos de Bacias Hidrográficas do Estado 

de Sergipe. É necessário ressaltar que essa pesquisa é uma parte preliminar de um estudo mais 

amplo, que visa compreender com mais clareza como Educação Ambiental está sendo pensada e 

realizada nos espaços de gestão dos recursos hídricos no estado de Sergipe. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A metodologia escolhida para o presente estudo foi a pesquisa documental, sendo essa um 

conjunto de métodos e técnicas que tem como finalidade a compreensão e análise de diversos 

tipos de documentos (SILVA, 2005). Nessa pesquisa, os documentos compreendidos para a 

composição do corpus de análise foram três Planos, referentes à Bacia do Rio Piauí, Bacia do Rio 

Sergipe e Bacia do Rio Japaratuba (SEMARH, 2015). 

O corpus da análise foram os Planos de Bacias Hidrográficas e as informações contidas em seus 

programas e subprogramas. A metodologia seguiu Roque Moraes (2003), que propõe quatro etapas 

sequenciais e complementares, na qual se separa o corpus da análise em unidades de significados 

como categorias. Desenvolver categorias significa agrupar elementos, ideias ou expressões em 

torno de um conceito (GOMES, 1999). Para o presente trabalho, esses conceitos foram guiados 

por meio de algumas características (pistas) sobre o tipo de Educação Ambiental (Quadro 1) que 

são abordados nos Planos de Bacias Hidrográficas do Estado de Sergipe, tendo como base a 

classificação da Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999). Desse modo, a 

análise foi feita por meio da identificação do contexto em que a Educação Ambiental é citada no 

plano visando classificar de acordo com a metodologia citada. 

Quadro 1 - Unidades de significados baseada na Lei N ° 9.795/1999 

 

Categoria (Unidade) 

 

Sentido (significado) 

 

Educação Ambiental formal 

 

Toda menção à Educação Ambiental que se 

relaciona ao âmbito escolar. 
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Educação Ambiental não-formal 

 

Toda Educação Ambiental que se relaciona ao 

âmbito não formal. 

 

Educação Ambiental informal 

 

Toda Educação Ambiental voltada à comunicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultado encontrado diante da análise dos planos, a Educação Ambiental é colocada 

de forma genérica, sem aprofundamento em diversos tópicos, uma vez que, nos três planos 

analisados, a EA aparece como um subprograma dentro do programa “Educação e Comunicação 

Sobre Recursos Hídricos”, situado no item “Programas de Duração Continuada”. 

O Quadro 2 relaciona a quantidade de vezes que a palavra “Educação Ambiental” aparece 

em cada Plano de Bacia. Dentre a quantidade de tópicos que a EA está presente, foram 

selecionados os mais aprofundados para serem apresentados neste trabalho. A Figura 1 ilustra 

todas as menções de EA em cada plano e as respectivas classificações, de acordo com as 

categorias definidas na metodologia. 

Quadro 2: Quantidade de vezes que a palavra “Educação Ambiental” aparece em cada Plano de Bacia. 
 

Rio Sergipe Rio Piauí Rio Japaratuba 

68 66 60 

 

 

 

Figura 1: Categorização das menções à palavra-chave “Educação Ambiental” em cada Plano de Bacia, de 

acordo com a metodologia. 
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De acordo com a análise realizada, obteve-se a classificação das categorias de EA, sendo 

elas:  

a) Educação Ambiental formal: nesse contexto, os 3 planos evidenciam que as ações 

desenvolvidas são atividades nas unidades de ensino como, por exemplo, no tópico 

“Comunicação e Educação Ambiental com Agentes Sociais e de Conservação do  Meio Ambiente 

na Bacia" e, apesar de estar presente, não envolve um aprofundamento, somente é citada a 

possibilidade. Essa visão demonstra que existem aberturas para ações pontuais desenvolvidas no 

ensino formal;  

b) Educação Ambiental não-formal: observou-se que a EA está relacionada ao ambiente 

não formal quando aparecem processos que envolvem, principalmente, a comunidade na 

realização de metas propostas. A restauração de matas ciliares e preservação das nascentes é um 

bom exemplo a ser citado e que está presente nos planos, uma vez que exige empenho dos 

envolvidos a longo prazo (desde o plantio até o acompanhamento ao longo do tempo); 

c) Educação Ambiental informal: a conotação para EA informal é evidenciada quando se 

trata de desenvolver processos educativos, através de campanhas que divulguem os princípios, 

mecanismos e instrumentos dos subprogramas, com a finalidade de incentivar o entendimento e 

participação da sociedade na diminuição do consumo e desperdício da água, embora sem muitos 

detalhes de como seriam essas ações. 

Os planos focam a EA no âmbito da comunicação. Desta forma, esta poderia ser trabalhada 

no campo da Educomunicação. Essa prática pedagógica é uma ferramenta de aprendizagem, que 

pode ou não estar dentro do espaço escolar, tratada com um viés democrático e horizontalizado, 

que leva em consideração a diversidade cultural de cada realidade. Além disso, as ações 

educomunicativas norteiam uma nova visão de mundo, a partir da construção de novas relações 

sociais (GALL, 2005). Dado este esboço, serão apresentados adiante pontos mais detalhados dos 

resultados encontrados. 

Os três planos existentes detalham no item “Eixo Institucional” os programas e 

subprogramas a serem realizados nas bacias. A Educação Ambiental é apresentada como uma 

ferramenta a ser trabalhada na mudança da postura das comunidades em relação à utilização 

racional dos recursos hídricos. Apesar de não ter um programa específico direcionado à Educação 

Ambiental, nestes planos existem subprogramas com este direcionamento. 

Em todos os planos analisados, o subprograma relacionado à EA é intitulado “Comunicação 

e Educação Ambiental com Agentes Sociais e de Conservação do Meio Ambiente na Bacia”. 

Esse subprograma tem como metas: a articulação da rede dos agentes sociais e o envolvimento de 

100 % dos professores das redes de ensino envolvidos em ações de educação ambiental formal, o 

que ressalta a preocupação com o cumprimento de ações que envolvam a comunidade, tanto no 

âmbito não-formal, com a rede de agentes sociais, quanto no âmbito formal, com a meta de 

incorporar os professores nesse processo. 

Este subprograma destaca ainda as entidades que integram esta bacia (atuantes na 

conservação do meio ambiente e no meio social) e como elas podem atuar na diminuição dos 

impactos negativos dentro da mesma. O plano relata que ações de Educação Ambiental são 

executadas pelas entidades educacionais, mas que não há um programa específico direcionado 

para isso. Dentro deste contexto, é apresentada a necessidade da criação de um coletivo educador 

que, de acordo com o plano, tem o seguinte objetivo: 
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“promover a articulação institucional e de políticas públicas, a 

reflexão crítica acerca da problemática socioambiental, o 

aprofundamento conceitual e criar condições para o 

desenvolvimento continuado de ações e processos de formação 

em Educação Ambiental com a população do contexto, visando 

a sinergia dos processos de aprendizagem que contribuem para a 

construção de territórios sustentáveis.” 

Este conjunto de entidades atuando em prol da mitigação de impactos negativos dentro das 

bacias (fora do meio de ensino formal) configura a Unidade de Educação Ambiental não-formal. 

É importante destacar que, apesar do subprograma que indica metas especificamente para a 

EA estar classificado na Unidade de EA formal, quando comparado com as outras menções ao 

termo "Educação Ambiental" nos demais tópicos do plano (e ao contexto que está atrelado à 

estas) estas menções são classificadas, em sua grande maioria, dentro da Unidade de EA não-

formal, uma vez que procura mobilizar diversas entidades fora de instituições escolares a fim de 

mitigar impactos negativos dentro das bacias. 

A Educação Ambiental é colocada como ferramenta de ação no tópico intitulado 

“Implementação da Recuperação e Preservação de Nascentes e Matas Ciliares (Operação a 

Manutenção)” encontrado na BH de Japaratuba, onde a EA é indicada para ser trabalhada com a 

participação da população em atividades de replantio e monitoramento, envolvendo os âmbitos 

escolar, órgãos municipais e outras instituições. Esta ação é classificada como Educação 

Ambiental não-formal, uma vez que conta com o empenho de comunidades para realização da 

mesma. O replantio se mostra como uma atividade de mitigação de impactos negativos em bacias 

hidrográficas, como discutido por Souza e Ottoni (2015) no estudo de caso da Bacia Hidrográfica 

da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Esta atividade tem como função preservar os aquíferos e 

evitar escoamento superficial e, uma vez aliada com a Educação Ambiental por meio de uma 

atividade de duração continuada envolvendo diversas entidades, é possível sensibilizar e 

empoderar a população a respeito dessa temática. 

O subprograma “Preservação das Nascentes e Matas Ciliares dos Corpos Hídricos”, 

encontrado no Plano da BH do Piauí, descreve um projeto realizado em parceria com a 

Universidade Federal de Sergipe e a Sociedade Semear, que apresentou dentre seus objetivos a 

recuperação da vegetação das nascentes e matas ciliares em algumas sub-bacias, através do 

plantio direto de mudas de espécies nativas. A partir desse projeto, o plano informa que foi 

possível definir uma metodologia para as metas de recuperação, monitoramento e Educação 

Ambiental. No entanto, não é descrito ou citado que metas de EA são essas, reforçando a ideia 

que a EA é mencionada diversas vezes, mas não se detalha como ela deve ser executada. 

Como resultado expressivo, diante da análise preliminar, o corpus (texto dos planos) 

demonstra que existe uma tendência de realização da EA muito fragilizada, ainda não 

incorporada na sua dimensão ecopedagógica (GADOTTI, 2001). Isso dificulta a implementação 

dessa EA como política pública, já que não está sendo executada como tal, o que demonstra que 

ela não é de fato incorporada nos planos analisados. Esse fato, de alguma forma ressoa, nos 

comitês de Bacias Hidrográficas de Sergipe, uma vez que não tendo uma orientação direcionada 

sobre como deveria ser o instrumento no caso do plano, acaba não se enraizando o que não 

proporciona a devida transformação baseada nos próprios princípios normativos da PNEA. 

Outra perspectiva que se nota nos planos é de uma EA ainda voltada para uma visão 

reducionista, uma vez que, em diversas menções, a EA é citada como importante parte do 
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processo, mas não é detalhada como deve ser executada. É importante que as sugestões de ações 

sejam acompanhadas dos objetivos e metas que possam nortear como o processo deve ocorrer. 

CONCLUSÃO 

Com essa pesquisa preliminar, observou-se que os planos que trazem a EA no âmbito 

formal ou informal carecem de detalhamento, e, muitas vezes, confundem todo o escopo da EA 

apenas com ações pontuais, onde ela é colocada em subprogramas ligados à comunicação que 

não trazem consigo uma clareza metodológica sobre a condução dos processos pensados. Além 

disso, ao analisar o panorama geral através de mecanismos simples como o “busca rápida”, 

percebe-se um maior número de menções à EA não-formal, ainda assim, a já observada ausência 

de detalhamento nas outras modalidades é preservada aqui, mantendo o padrão da falta de 

clareza.  

A similaridade entre os planos foi outra questão observada, eles são quase idênticos, o que 

se desprende do ideal de EA como um processo crítico, contínuo e participativo, partindo do 

diagnóstico de cada unidade de planejamento, ou seja, de cada bacia e, consequentemente, de 

suas características particulares. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BRASIL.  Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Governo Federal. 1999. Acesso em 

22/02/2022. 

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Governo Federal. 1997 Acesso em: 

16/02/2022. 

BRASIL. Lei nº 3.870 de 25 de Setembro de 1997. Governo de Sergipe. 1997 Acesso 

em: 16/02/2022. 

GADOTTI, M. Pedagogia da terra: Ecopedagogia e educação sustentável. 2001. 

GALL, E. Práticas educomunicativas: miradas sobre lo inacabado. EDUCOM, 2005. 

GOMES, R. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, M.C. de S. 

(org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, 1999. 

GOVERNO FEDERAL. Resolução nº 98, de 26 de março de 2009. Brasil, 2009. 

GOVERNO FEDERAL. Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril de 2000. Brasil, 2000. 

GOVERNO FEDERAL. Resolução CNRH nº 17, de 29 de maio de 2001. Brasil, 2001. 

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. Fundamentos da Metodologia Científica. São 

Paulo: Editora Atlas, 2003. 

MORAES, R. Uma Tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual 

discursiva. Ciência & Educação. v. 9, n. 2,  pp. 191-211.2003. 

SERHMA. Procomitê. Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente. 2022. Disponível em: 

<https://sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos/?pagina=pro_comite> Acesso em: 16/02/2022. 

SILVA, E. L. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. Revista Atual. 4. 

Florianópolis: UFSC. pp .19-24, 2015. 

SOUZA, T. M. K.; OTTONI, A. B. Análise crítica das causas e soluções sustentáveis para 

o controle de enchentes urbanas: o caso prático da bacia hidrográfica da Praça da Bandeira 

(estudo de caso). Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades. l. v. 3, n. 17. 2015. 

 

https://sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos/?pagina=pro_comite

