PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS –
UGRHI 18

Apresentação Inicial
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (CBH-SJD) está iniciando a
elaboração do Plano de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados
(PEA-SJD), com financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e tendo como
instituição executora a Associação Instituto Cultural Janela Aberta. Esta carta tem o intuito de
apresentar a iniciativa e convidar os representantes dos municípios e atores de Educação
Ambiental da região a participarem das atividades de elaboração do PEA-SJD.
A Educação Ambiental pode ser entendida como o conjunto de “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”, segundo a Política Nacional de
Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 1999). Nesse contexto, os Comitês de Bacia Hidrográfica são
instâncias fundamentais de planejamento e gestão dos recursos hídricos.

O CBH-SJD
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (CBH-SJD), criado em 1997, é
responsável por acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos e sugerir providências
necessárias ao cumprimento de suas metas, além de estabelecer critérios e diretrizes para uso e
cobrança da água. O CBH-SJD é composto por 25 municípios que compreendem a Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos 18 (UGRHI-18) 1 e mais o município de Urânia 2.
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Os municípios que têm sede na UGRHI 18 são: Aparecida D’Oeste, Auriflama, Dirce Reis, Floreal, General Salgado, Guzolândia, Ilha Solteira, Jales, Marinópolis,

Monte Aprazível, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Palmeira D’Oeste, Pontalinda, Rubinéia, Santa Fé do Sul, Santa Salete, Santana da Ponte
Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Sebastianópolis do Sul, Suzanápolis, Três Fronteiras
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Município com sede localizada na UGRHI 15 (CBH Turvo Grande) e integrante também do CBH do rio São José dos Dourados.

A Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados é composta por 6 sub-bacias, cujos rios
principais são: Rio São José dos Dourados, Ribeirão Ponte Pensa, Ribeirão Coqueiros e Ribeirão
Marimbondo (vide mapa em anexo).

O PEA-SJD
Com o intuito de fomentar e orientar os projetos de Educação Ambiental no âmbito da UGRHI
18, em 2019, através da deliberação CBH-SJD nº 213/2019, foi planejada a elaboração do Plano de
Educação Ambiental da Bacia do Rio São José dos Dourados (PEA-SJD).
Anualmente são destinados pelo CBH-SJD recursos financeiros à “Capacitação técnica,
educação ambiental e comunicação social” (PDC 8), incluindo diversos temas relevantes à
proteção e gestão dos recursos hídricos. No entanto, de 1999 até 2021, apenas quatro projetos
pleitearam o recurso FEHIDRO no PDC 8, sendo que dois deles foram cancelados, representando
uma procura muito aquém das expectativas do CBH-SJD e das necessidades da Bacia
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (BH-SJD).
Nesse sentido, o escopo do PEA-SJD é promover um processo participativo e integrado à
realidade da BH-SJD, para a construção de uma política de financiamento de projetos em
Educação Ambiental (EA). Isto será feito através da execução de um trabalho de planejamento
ambiental, visando trazer subsídios para a Câmara Técnica de EA do CBH-SJD e instrumentalizar
os tomadores de recursos nesta temática.
É possível e importante captar recursos financeiros específicos para a educação
ambiental para o seu município e/ou organização. O PEA-SJD será elaborado para contribuir
diretamente com isso, de modo a criar orientações técnicas para projetos de EA,

definir

prioridades por temáticas, dentre outros mecanismos e ferramentas de planejamento.
A Associação Instituto Cultural Janela Aberta foi indicada para a execução do PEA-SJD,
através da Deliberação nº 219/2020 de 29/07/2020. A instituição é uma Organização da Sociedade
Civil – OSC, privada sem fins lucrativos, com sede em São Carlos - SP e realiza ações para incentivo
do desenvolvimento da arte, da cultura, da educação e do meio ambiente, dos direitos humanos,
da saúde, do esporte, do lazer e do trabalho, nas mais diversas expressões, referenciando-se nos
princípios da Economia Solidária. Seu objetivo é contribuir para democratizar o acesso à produção,

formação e pesquisa, através de projetos, assessorias técnicas, infraestrutura, produção editorial,
interlocução e articulação entre entidades públicas, privadas e não-governamentais.
Desse modo, a equipe técnica contratada para a elaboração do PEA-SJD solicita a
participação de todos os representantes dos municípios e proponentes de programas, ações e
projetos de Educação Ambiental realizados na Bacia Hidrográfica de São José dos Dourados, para
que as proposições do PEA-SJD sejam representativas e integradas às reais demandas do
território.

Atividades participativas
A elaboração do PEA-SJD está dividida em metas, cujas principais etapas são: Diagnóstico,
Prognóstico, Plano de Ação e Diretrizes da Educação Ambiental na BH-SJD. No primeiro semestre
de 2022 serão lançados dois questionários no formato do “Google Forms”, tendo como objetivo
complementar informações técnicas sobre a situação e os principais problemas ambientais dos
municípios; e outro para levantamento sobre os projetos de educação ambiental existentes na
bacia hidrográfica.
No segundo semestre de 2022, serão promovidos 6 Fóruns, um em cada sub-bacia do rio
SJD. Espera-se que sejam momentos de debate e trocas de experiências, para coletar sugestões
sobre “Qual situação socioambiental desejamos para nossa bacia hidrográfica nos próximos 12
anos?”, e contribuições de “Propostas para a área de educação ambiental em recursos hídricos”.
Caso o contexto da pandemia de COVID-19 seja um impeditivo para os encontros presenciais, a
atividade poderá acontecer em formato online ou híbrido (parte presencial, parte online),
garantindo a participação de forma segura. Tais encontros serão feitos com o uso de
metodologias ativas para promover a participação de todos os atores envolvidos.
As atividades do PEA-SJD serão amplamente divulgadas através das redes sociais e mailing
do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados.

Contamos com o seu envolvimento e participação!

EQUIPE TÉCNICA

EQUIPE DE COORDENAÇÃO: Baobá Projetos Socioambientais
Gabriela Rahal de Rezende (Engenheira Ambiental)
Gabrielly Rauch (Bióloga)
EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL: VITA Engenharia e Consultoria Ambiental
Izabella de Camargo Aversa (MsC. Engenheira Ambiental)
Túlio Queijo de Lima (MsC. Engenheiro Ambiental)
Lucas Augusto dos Reis Beco (Especialista em Educação Ambiental)
Giovana Spinelli Negro (Estagiária em Engenharia Ambiental)
Beatriz Gardiman Arruda (Estagiária em Engenharia Ambiental)
EQUIPE DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
Jonatan Sampaio (Psicólogo e Artista Visual)
EQUIPE DE DIAGRAMAÇÃO
Giulia Araújo Silva (Designer Gráfica)

Delimitação da UGRHI 18 - Divisão em sub-bacias hidrográficas
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Municípios integrantes do CBH-SJD

*
* Município com sede localizada na UGRHI 15 (CBH Turvo Grande) e integrante também
do CBH do rio São José dos Dourados.
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Sub-bacias
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Baixo São José dos Dourados
SB 1 - BSJD
Ribeirão Ponte Pensa
SB 2 - RPP
Ribeirão Coqueiro/S. J. dos Dourados
SB 3 - RC/SJD
Ribeirão Maribondo/S. J. dos Dourados
SB 4 - RM/SJD
Médio São José dos Dourados
SB 5 - MSJD
Alto São José dos Dourados
SB 6 - ASJD

Hidrografia
Represas
Municípios com sede na UGRHI 18
Municípios com sede em outra UGRHI

Sistema de Coordenada:
SIRGAS 2000 UTM Zone 22S
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Localização da UGRHI 18
no estado de São Paulo

