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PLANEJAMENTO DE ATIVIDADE DE ENSINO COM BASE EM PBL 

Sequência de passos sugeridos e exemplificação com base no componente curricular
“Introdução ao conhecimento científico”, do curso de Mestrado Profissional em Ecologia
Aplicada à Gestão Ambiental da UFBA.1

Passos Exemplificação

1
OBJETIVOS DO CURSO: Listar os

objetivos de formação do curso com os quais o
componente curricular pode contribuir.

Formar profissionais da área ambiental que sejam capazes de acessar
criticamente o conhecimento científico e incorporá-lo nos processos de

resolução de problemas

2

OBJETIVOS DO COMPONENTE: Listar
os objetivos de formação do componente

curricular e compreender como contribuem
com os objetivos de formação do curso

Desenvolver concepções sobre NOS, embasadas na produção do campo da
HOSS, que permitam compreender as relações entre ciência e sociedade;

Desenvolver habilidades para acessar conhecimento científico relevante para
a resolução de problemas

3
PERFIL DOS ESTUDANTES: Caracterizar

o perfil dos estudantes que participarão do
componente curricular

Profissionais atuantes na área ambiental, incluindo analistas ambientais de
órgãos estaduais e federais, consultores ambientais de empresas e

professores, com formação superior variada (engenheiros, biólogos,
sociólogos e advogados)

4

MENSAGENS CENTRAIS: Com base em
(1), (2) e (3), formular as mensagens centrais
que o componente curricular pretende passar

aos alunos

Visto que diferentes ciências produzem e avaliam a confiabilidade de
modelos sobre o funcionamento de sistemas socioecológicos, elas podem

auxiliar a construir orientações socialmente robustas em processos
transdisciplinares relacionados a processos de tomada de decisão na área

ambiental 

5

PERGUNTAS CENTRAIS: Formular
perguntas centrais cujas respostas encaminhem

para as mensagens centrais do componente
curricular (4).

1. Há diferenças de qualidade entre conhecimento científico e outras formas
de conhecimento?

2. Como inferir conclusões confiáveis a partir de evidências?
3. Como avaliar a confiabilidade de fontes científicas?

4. Qual o papel da ciência na resolução de problemas socioecológicos?

6

CASO PARA ANÁLISE: Formular um caso
(hipotético ou real) cuja exploração pelos
estudantes permita responder as perguntas

centrais (5).

Formulação de um texto que narra o histórico de controvérsias sociais
desencadeadas pelo início das obras de canalização do Rio Jaguaribe na

cidade de Salvador, ressaltando os argumentos favoráveis e desfavoráveis à
obra 

7

PROBLEMAS: Formular uma sequência de
problemas relacionados ao caso (6) cuja

resolução passe por responder as perguntas
centrais (5)

1. Quais evidências são usadas nos argumentos que sustentam posições
antagônicas na controvérsia? Elas são confiáveis?

2. Esses argumentos encontram respaldo na literatura científica sobre
canalização de rios urbanos?

3. Esse conhecimento científico deveria influenciar a tomada de decisão
sobre esse problema ambiental? Como?

8

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM:
Detalhar os objetivos de aprendizagem

(conceituais, procedimentais e atitudinais)
esperados pela resolução de cada prolema

Ver tabela de exemplo de objetivos de aprendizagem abaixo.

9

PALESTRAS: Planejar palestras de
sistematização de conhecimento de modo a

trazer perspectiva à solução dos problemas (7)
sem, contudo, resolvê-los.

1. Tipos de conhecimento;
2. Argumentação;

3. Estratégias para busca bibliográfica e avaliação de fontes;
4. Perspectivas sobre a relação ciência x gestão ambiental

10

AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA: Colher
impressões dos alunos sobre o cumprimento

dos learning outcomes esperados pela
resolução dos problemas (8)

Pergunta para resposta individual por aluno:
“Os objetivos pedagógicos previstos para essa etapa da disciplina são

apresentados na tabela abaixo. Avalie qual foi, em sua percepção, a eficácia
do Problema X para atingi-los (dentro dos limites impostos pela carga

horária atribuída para sua resolução).”

1 Baseado em uma proposta desenvolvida pelos professores Pedro Luís Bernardo da Rocha e Charbel Niño El-Hani para a formação em PBL de
de professores desse curso. A proposta será veiculada em um capítulo da segunda edição do livro “The Nature of Science in Science Education:
Rationals and Strategies” (editor: W.F. McComas).  
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EXEMPLO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Exemplificação de objetivos de aprendizagem planejados para uma atividade de PBL de
um componente curricular  do curso  de Mestrado Profissional  em Ecologia  Aplicada à
Gestão Ambiental da UFBA.

K

Lembrar

- Que conclusões técnicas podem impactar de modo decisivo a tomada de decisões em questões 
aplicadas

- Que conclusões distintas podem ter confiabilidades distintas

Entender

- Que argumentos apresentam conclusões (afirmações) que derivam de um processo de inferência 
baseado em premissas (afirmações);

- Que a confiabilidade das conclusões é contingente à confiabilidade das premissas (que 
usualmente são baseadas em evidências) e à qualidade das inferências (que devem evitar falácias);

- Que critérios racionais podem ser utilizados para estabelecer a confiabilidade das evidências e 
inferências usadas nos argumentos;

- Que a tradição científica tem como uma de suas características a busca de padrões rigorosos de 
avaliação da confiabilidade das evidências e das inferências.

K/P

Aplicar - Critérios de avaliação de confiabilidade a evidências particulares

Analisar - As evidências, inferências e conclusões do documento-base a partir de critérios de confiabilidade

Avaliar - Se o documento-base cumpriu os objetivos que levaram a sua produção de modo confiável

Criar - Um sistema de classificação de qualidade de evidências

P
- Desenvolver habilidades de trabalho em grupo usando as diretrizes da aprendizagem baseada em 
problemas.

V
- Refletir como a adesão a valores como racionalidade e rigor pode alterar positivamente prática 
profissional no campo da gestão ambiental.

K = Knowledge; V= Values; P= Practice

Objetivos de aprendizagem baseados na taxonomia de Bloom modificada por Krathwohl
(2002)2 (ver Lewinsohn  et al.  20153 para outros exemplos de aplicação para ensino de
ecologia) e no modelo KVP de transposição didática de Clément (2006), que considera
concepção como interação entre conhecimento, valores e práticas4. 

2 Krathwohl, D.R. 2002. A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory into Practice 41: 212–218.
3 Lewinsohn TM, Attayde JL, Fonseca CR, Ganade G, Jorge LR, Kollmann J, Overbeck GE, Prado PI, Pillar VD,

Popp D, Rocha PLB, Silva WR, Spiekermann A, Weisser WW 2015. Ecological literacy and beyond: Problem-
based learning for future professionals. AMBIO 44(2): 154-162.

4 Clément,  P.,  2006.  Didactic  transposition  and  the  KVP model:  Conceptions  as  interactions  between  scientific
knowledge, values and social practices. ESERA Summer School, Portugal: 9–18.
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Atividade:

Canalização e revestimento de rios urbanos: o caso do Rio Jaguaribe5

Contexto:

Expressando a contrariedade de parte de grupos sociais de Salvador, duas ações civis
públicas1,2 foram encaminhadas à Justiça Federal contra a União, o Estado da Bahia, o
Município de Salvador, a Caixa Econômica Federal e a Conder em junho e julho de 2017.
Essas  ações  tiveram  por  objetivo  interromper  as  obras  de  macrodrenagem  para
canalização  e  revestimento  dos  Rios  Jaguaribe  e  Mangabeira,  que  visam  reduzir
problemas de enchentes em alguns bairros localizados em sua bacia hidrográfica.  As
ações  argumentam  que  o  processo  que  levou  à  execução  das  obras  descumpriu  a
legislação vigente de vários modos, por exemplo: ao não garantir transparência, acesso à
informação  e  participação  popular;  ao  não  realizar  estudo  de  impacto  ambiental;  ao
ignorar que o objeto da obra representa área de preservação permanente de acordo com
o Código Florestal; ao contrariar o PDDU; ao não contemplar alternativas tecnológicas à
retificação do rio e sua canalização em concreto; e ao ignorar o tombamento, pelo IPHAN,
da área de borda na qual o rio desemboca. Como resultado, essas obras trariam prejuízos
culturais, cênicos, ambientais e sociais ao município. 

Apesar dessas ações, outros grupos sociais, que sofrem os efeitos nocivos das enchentes
do rio (como perda de bens e problemas sanitários),  vêm se mostrando favoráveis à
urgente execução das obras3,4.

O juiz substituto ao qual uma das ações foi destinada, após consulta ao parecer emitido
pelo  Ministério  Público  Federal5,  acompanhou  a  manifestação  dessa  instância  e,  em
decisão liminar6, deferiu tutela de urgência, determinando a interrupção imediata da obra
para que “haja uma análise mais aprofundada acerca dos impactos ambientais que serão
gerados com a execução da obra, a fim de evitar ocorrência de danos de difícil ou de
impossível recuperação”. Contudo, pouco tempo depois, a juíza titular declarou a justiça
federal incompetente para decidir sobre o tema – o que tornou a decisão anterior nula – e
direcionou o processo à instância da justiça estadual7. Em função disso, foi reiniciada a
obra, que já começa a alterar as margens do rio na orla de Salvador8.

Um grupo ambientalista solicitou a um colaborador com formação acadêmica na área
ambiental que produzisse um documento com “uma análise dos impactos ambientais que
podem ser gerados por obras desse tipo”, visando apresentar elementos técnicos mais
robustos a uma nova ação a ser apresentada, agora, ao Ministério Público Estadual.

O  colaborador,  para  produzir  seu  parecer  técnico,  adotou  o  framework de  serviços
ecossistêmicos  proposto  pelo  Millenium Ecosystem Assessment9,  listando  os  serviços
prestados  pelos  rios  urbanos  e  os  efeitos  negativos  que  sua  canalização  e  seu
revestimento têm sobre esses serviços. Em síntese, o parecer afirma que a canalização e
revestimento  de  rios  urbanos  potencialmente  afetam  serviços  associados  a  três
categorias gerais de serviços ecossistêmicos: serviços de aprovisionamento, de regulação
e culturais.

__________________

Fontes:

5   O presente  material  foi  desenvolvido  em 2017.2  pelo  para  as  disciplinas  “Introdução ao conhecimento  científico  /  Sistemas
biológicos e níveis  de organização”  do curso de Mestrado Profissional  em Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental  do Instituto de
Biologia da UFBA
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1. Nilo MT 2017. Ação popular. 02/jun/2017.

2. Sampaio RN 2017. Ação civil pública. 14/jul/2017.

3. Salvador  Notícias  2017.  Audiência  pública  debate  intervenções  no  Rio  Jaguaribe.  08/ago/2017.  Acessível  em
http://www.salvadornoticias.com/2017/08/audiencia-publica-debate-intervencoes.html Acessado em 08/out/2017.

4.  Adailton  F.  2017.  Ações  em  rios  dividem  gestores  e  ambientalistas.  A  Tarde.  Acessível  em
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1855962-acoes-em-rios-dividem-gestores-e-ambientalistas Acessado  em
08/out/2017.

5. D’Andrea Neto D 2017. Manifestação do Ministério Público Federal sobe ação popular. 16/jun/2017.

6. Maurício Júnior, AJH 2017. Decisão judicial sobre ação popular. 27/jun/2017.

7. Redação 2017. Rio Jaguaribe: liminar que impedia a realização de macrodrenagem do rio é indeferida pela justiça. Aratu Online.
Acessível  em  http://www.aratuonline.com.br/noticias/rio-jaguaribe-liminar-que-impedia-a-realizacao-de-macrodrenagem-do-rio-e-
indeferida-na-justica/ Acessado em 08/out/2017.

8. Salve  o  Rio  Jaguaribe  2017.  Filmagem  da  retomada  das  obras  às  margens  do  Rio  Jaguaribe.  31/ago/2017.
https://www.facebook.com/salveoriojaguaribe/videos/vb.140844669797995/168980923651036/?type=2&theater Acessado  em
08/out/2017.

9. MEA 2003. Ecosystems and human well-being: A framework for assessment. World Resources Institute, Washington DC. 245p.

Documento-base:

Parecer técnico sobre os potenciais danos ambientais 
da canalização e revestimento de rios urbanos

A canalização  de  cursos  d´água  representa  um  conjunto  de  práticas  de  engenharia
usadas para controlar inundações, drenar áreas pantanosas, melhorar as condições de
navegabilidade dos rios, controlar a erosão de suas margens e melhorar o alinhamento de
seu curso (Brooker 1985). Em áreas urbanas, a canalização se tornou um procedimento
comum desde a segunda metade do século XX (Lima 2011). Contudo, tem se tornado
cada vez mais claro que esse tipo de intervenção é incapaz de resolver completamente
problemas como as ameaças de inundação e a atenuação da poluição dos rios (Baptista
& Cardoso 2013). Além disso, ele degrada as funções ecossistêmicas dos rios e prejudica
a dimensão paisagística das cidades (Baptista & Cardoso 2013).

A  canalização  e  o  revestimento  de  rios  urbanos  pode  prejudicar  os  serviços  de
aprovisionamento,  de  regulação  e  culturais  fornecidos  diretamente  por  esses
ecossistemas às populações humanas.

Serviços de aprovisionamento

Os serviços de aprovisionamento prestados pelos ecossistemas incluem água potável,
alimento,  madeira  e  fibras,  combustíveis,  moléculas  de  origem  biológica,  recursos
genéticos, recursos ornamentais etc. (MEA 2003). 

Água potável: Em uma perspectiva de crise de abastecimento hídrico, como a que
já  está  em  curso  no  Brasil  (Ecológico  2014),  rios  urbanos  possuem  um  importante
potencial de abastecimento. Contudo, estudo recente da Fundação SOS Mata Atlântica
indicou que apenas 2,5% dos corpos d’água da Mata Atlântica – bioma onde se concentra
a maior parte da população urbana do Brasil  – têm qualidade boa em função de sua
contaminação por efluentes domésticos (Verdélio 2017), o que resulta de problemas de
saneamento básico. Outros tipos de poluentes gerados em áreas urbanas são também
carreados para os rios, particularmente em eventos de chuvas intensas, comprometendo
adicionalmente  a  qualidade  das  águas  (Rossi  et  al.  2012).  Ainda  que  eventualmente
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superados esses problemas de contaminação, a canalização e o revestimento de rios
urbanos impõem um prejuízo adicional ao potencial  uso das águas que neles correm.
Essas intervenções de engenharia em cidades usualmente visam evitar a inundação de
áreas com habitações humanas em dias de chuva intensa. Para isso, ampliam a largura e
profundidade do canal do rio, revestem seu leito e alinham seu curso de modo a permitir
maior  vazão  de  água.  Essas  alterações,  contudo,  por  aumentar  a  velocidade  de
escoamento  da  água,  a  deixam  menos  tempo  disponível  para  eventual  uso.  Essas
alterações,  associadas  à  impermeabilização  do  solo  das  zonas  urbanas,  impede  a
recarga dos aquíferos locais e dificulta seu paulatino escoamento pelo leito do rio entre os
momentos de chuva. Esse fato também impede o uso humano das águas que entram no
sistema urbano. 

Alimento: Historicamente, a presença de rios representou um fator relevante para
o estabelecimento de agremiações humanas em uma certa localidade, seja em função do
fornecimento de água potável, seja pela disponibilidade de recursos alimentares ou pelas
oportunidades  de  navegação  (Kaushal  et  al.  2015).  O  processo  tradicional  de
urbanização, contudo, usualmente leva à deterioração da qualidade da água dos rios (e
estuários, no caso de cidades litorâneas), conforme descrito no item anterior. Esse fato
prejudica  a  conservação  das  populações  de  organismos  usados  como  alimentos  e
compromete  a  qualidade  desse  alimento.  Ainda  que  eventualmente  superados  os
problemas  de  contaminação,  a  canalização  e  revestimento  dos  rios  apresentam  um
prejuízo  adicional  a  esses  organismos,  pois  homogenizam  as  condições  físicas  e
hidráulicas  do  ambiente  aquático,  o  que  contribui  para  a  redução  drástica  de  sua
biodiversidade (Alves et al. sem data, Roberts et al. 2016). 

Serviços de regulação

Os serviços de regulação prestados pelos ecossistemas incluem regulação e purificação
da água, regulação do clima, controle de doenças, polinização etc. (MEA 2003). 

Regulação da água: A urbanização altera de modo importante o ciclo da água
(Kuchment  2004,  CWP sem data).  Em ambientes  naturais,  a  presença  de  vegetação
reduz o impacto das chuvas sobre o substrato e ancora, com suas raízes, as partículas de
solo, ambos os fatores contribuindo para a redução do efeito da erosão. A redução da
velocidade com que a água da chuva atinge o solo e a porosidade do mesmo derivada do
sistema radicular das plantas (e dos organismos de solo cuja existência está associada à
vegetação) reduz o escoamento superficial da água, que se infiltra no solo, realimentando
os aquíferos. O lento movimento da água no solo alimenta os cursos d’água, de modo que
o fluxo d’água nos rios permanece um longo tempo após a ocorrência de chuvas.  O
caráter sinuoso e rugoso dos cursos d’água naturais reduz a velocidade da água em sua
calha  e  o  processo  natural  de  erosão  de  suas  margens  fornece  sedimento  que  cria
habitats  ripários  (Florsheim  et  al.  2008)  capazes  de  manter  a  biodiversidade.  A
urbanização reduz a cobertura vegetal e leva à impermeabilização do solo. A água da
chuva, portanto, atinge o solo com maior força e com fluxo mais intenso, tem dificuldade
de se infiltrar no solo e gera um fluxo superficial rápido e volumoso, capaz de carregar
poluentes para as vias. Daí, a água segue para os sistemas de coleta pluvial e então para
os  rios.  Os  rios,  por  sua  vez,  recebem  um  grande  volume  de  água  e  acabam  por
transbordar,  gerando  problemas  para  as  populações  humanas  que  habitam  ou  se
deslocam em regiões de baixadas. A canalização e o revestimento dos rios, usualmente
associadas à retificação de seus cursos, permitem uma velocidade de fluxo muito intensa,
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transferindo os problemas de enchente de um local para outro. 

Purificação da água: Os ecossistemas associados a rios possuem a capacidade
de  remover  parcial  ou  totalmente  contaminantes  neles  despejados  pelas  populações
humanas. Essa purificação ocorre pela absorção dos contaminantes pelo sedimento e por
plantas  aquáticas,  pela  decomposição  dos  compostos  pela  ação  solar  ou  por  ela
catalisada.  Esses processos podem contribuir  para  que rios  urbanos bem manejados
venham a contribuir com o fornecimento de água potável para as cidades (Stanford 2003).
A  canalização  e  o  revestimento  desses  rios,  contudo,  impedem  a  absorção  de
contaminantes pelo sedimento e suprimem a biodiversidade local, comprometendo seus
serviços de purificação da água.

Serviços culturais

Os serviços culturais prestados pelos ecossistemas incluem serviços espirituais, estéticos,
de recreação, de educação etc. (MEA 2003). Rios urbanos associados a áreas verdes têm
o  potencial  de  oferecer  esses  serviços  às  populações  humanas:  Van  den  Berg  e
colaboradores (2010) encontraram diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) em
medidas de autopercepção de saúde física e mental entre habitantes de áreas com maior
quantidade de áreas verdes na Holanda; White e colaboradores (2010) encontraram, para
um conjunto de pessoas que observaram fotos de diferentes paisagens, que o nível de
atração  pela  paisagem,  a  disposição para  visitá-la,  o  nível  de  afeto  (felicidade)  e  de
excitação despertados pelas fotos foram significativamente maiores em paisagens que
incluíram áreas verdes e, particularmente, corpos d´água naturais. 

A canalização e o revestimento dos rios urbanos estão usualmente associadas a um
estágio  do  desenvolvimento  das  cidades  em  que  o  crescimento  desordenado,  a
impermeabilização  do  solo  e  as  falhas  de  saneamento  básico  ocorridos  previamente
geram demandas para transferência dos problemas de inundação para áreas diferentes
da cidade (Kaushal et al. 2015). Essa etapa, eventualmente seguida pelo recobrimento
dos rios,  aliena a população urbana dos serviços  culturais  prestados pelos rios e da
própria percepção da natureza. Esse desacoplamento cognitivo e a perda de experiências
de natureza na vida das cidades – onde vive a maior parte da população humana – tende
a gerar um sentimento de desafeto e desengajamento em relação à natureza, dificultando
a formação de uma sociedade socialmente responsável (SRC 2016).

Referências:
Alves et al. sem data. Evaluation of environmental impacts resulting from river regulation works. A case study from portugal. Disponível

em: http://www.civil.ist.utl.pt/~ruif/FCT/RiverRehab/Barbosa_et_al.pdf . Acessado em 09/out/2017.

Baptista M & Cardoso A 2013. Rios e cidades: uma longa e sinuosa história. Rev. UFMG 20(2): 124-153.

Brooker MP 1985. The ecological effects of channnelization. The Geographical Journal 151(1): 63-69. 

CWP sem data. How urbanization affects the water cycle. Center for Watershed Protection. Disponível em: https://www.coastal.ca.gov/
nps/watercyclefacts.pdf . Acessado em 09/out/2017.

Ecológico 2014. 11 fatos que você precisa saber sobre a crise hídrica no Brasil. Notícias, Grupo Ecológico. 25/fev/2014. Disponível
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