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INTRODUÇÃO

É cada vez mais evidente e comprovado que enfrentamos uma crise
socioambiental com diversos e complexos desafios, tanto em escala global, como
em escala local. Para isso, a criação e atualização de legislações na área ambiental
bem como o contínuo trabalho de gestão ambiental em nossos territórios são
fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e da qualidade ambiental nas
cidades e no campo. Nesse contexto, também se destaca a dimensão educativa,
aliada à gestão ambiental, que pode ter um papel central na formação de pessoas
participativas, informadas e engajadas para atuar, coletivamente, sobre os desafios
socioambientais contemporâneos e para propor alternativas, políticas públicas,
projetos e ações.
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”, conforme expresso na Política Nacional de Educação
Ambiental (Art. 1o da Lei nº 9.795, de 1999). Diversas ações de educação ambiental
podem e devem ser propostas e executadas por variadas pessoas e grupos em
variados contextos. Contudo, estudos e políticas públicas que nos auxiliem a
compreender nossa realidade socioambiental, bem como a identificar quais as
principais necessidades e potencialidades ambientais - em um determinado
território - podem tornar nossos esforços mais organizados, contextualizados e
efetivos.
De acordo com a Lei nº 9.433, de 1997, que instituiu a Política Nacional de
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Recursos Hídricos, a água é considerada um bem de domínio público e sua gestão
deve ser descentralizada, visando proporcionar o uso múltiplo das águas, através da
participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Os comitês de bacia
hidrográfica integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e
são órgãos tripartites que visam garantir a tomada de decisões de forma
democrática, com o objetivo de proteger os cursos d’água e a qualidade de vida nas
bacias hidrográficas.
O Comitê Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (CBH-SJD) foi
criado em 07/08/1997, por meio da Assembleia de Instalação e cerimônia de posse
de seus integrantes, nos termos da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991. O CBHSJD é composto por 26 municípios 1 e sua atuação compreende a Unidade
Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio São José dos Dourados
(UGRHI-18), definida pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH).
A estrutura do CBH-SJD compreende uma plenária composta por: 39
membros titulares, sendo 13 representantes do segmento estado, 13 representantes
do segmento município e 13 representantes do segmento sociedade civil; uma
diretoria composta por 1 presidente, 1 vice-presidente, 1 secretário executivo e 1
secretário adjunto; e as câmaras técnicas (CTs) que têm por atribuição subsidiar a
tomada de decisões do comitê, através do aprofundamento das discussões
temáticas.
A sede da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica está localizada
no município de Jales (SP). A estrutura organizacional do CBH-SJD é composta pela
Diretoria Executiva, Secretaria Executiva e Plenária do CBH, Grupos de Trabalho (GTs)

25 municípios que têm sede na UGRHI 18 e 01 município com sede na UGRHI 15 e integrante também do CBH do rio
São José dos Dourados (Urânia)
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e Câmaras Técnicas (CTs). As câmaras técnicas são criadas pelo Plenário e têm
atribuição de desenvolver e aprofundar as discussões sobre temáticas específicas,
como Educação Ambiental.
Nesse sentido, a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA) do Comitê
de Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, por meio da Deliberação CBHSJD nº 213/2019, de 03 de dezembro de 2019 (Plano de Ações e Programa de
investimentos da Bacia Hidrográfica da UGRHI 18, período 2020-2023), propôs e
direcionou recursos para o Plano de Educação Ambiental da Bacia do Rio São José
dos Dourados (PEA-SJD). A necessidade da criação desse plano para a UGRHI 18 vem
sendo debatida na CT-EA desde 2017 e tem como principal demanda fomentar,
estimular e orientar os projetos de Educação Ambiental submetidos para a CT-EA.
Com isso, em 2020 foi aprovado o projeto do PEA-SJD, com financiamento do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e instituição tomadora a Associação
Instituto Cultural Janela Aberta, tendo tido início oficialmente em 22 de dezembro
de 2021.
A Associação Instituto Cultural JANELA ABERTA é uma Organização da
Sociedade Civil – OSC, privada, sem fins lucrativos, com sede localizada em São
Carlos-SP, constituída e administrada por artistas e pessoas da sociedade civil. A
finalidade da Associação é o incentivo e realização de ações que contribuam com o
desenvolvimento da arte, da cultura, da educação, do meio ambiente, dos direitos
humanos, da saúde, do esporte, do lazer e do trabalho, nas mais diversas expressões,
contribuindo para democratizar o acesso à produção, formação e pesquisa,
buscando incentivar a produção artístico-cultural e de arte-educação por meio de
desenvolvimento de projetos, assessorias técnicas, infraestrutura, produção editorial,
interlocução e articulação entre artistas, públicos, entidades públicas, privadas e
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não-governamentais. Com o objetivo de oferecer suporte, através de orientação
técnico-teórica, representação jurídica e infraestrutura para artistas, coletivos e
entidades do terceiro setor do interior do estado de São Paulo, referenciando-se,
sempre, nos princípios da Economia Solidária.
Este documento é resultado da Meta 1 - “Planejamento e preparação do
empreendimento”, Atividade 1 - “Elaboração do Plano de Trabalho e aquisição dos
materiais”, e conta com o detalhamento das etapas, equipamentos e materiais
necessários; informações necessárias; metodologias que serão adotadas; e
resultados esperados, em cada atividade do plano, ao longo do período de 14 meses
de sua execução.

Informações técnicas sobre a área de estudo

A UGRHI-18 abrange a Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados,
localizada no noroeste paulista, e é constituída por 25 municípios integrantes 2. Além
dos municípios integrantes, outros 16 municípios possuem parte de seu território na
UGRHI-18. Os municípios integrantes do CBH-SJD são aqueles que possuem sede na
área da UGRHI-18 e mais o município de Urânia que tem sede na UGRHI-15.

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 e Três Fronteiras
4
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Segundo

SEADE

(2019),

a

UGRHI

abriga

228.574

habitantes,

com

aproximadamente 90,2% residindo em área urbana e 9,8% residindo em zona rural. As
principais atividades econômicas da região estão ligadas ao setor primário,
principalmente pecuária extensiva e práticas agrícolas diversificadas, com destaque
para a produção de uvas no município de Jales, o cultivo de cana-de-açúcar e ao
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decorrente desenvolvimento da cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro na bacia
hidrográfica.
Na Bacia Hidrográfica SJD está localizada a maior usina hidrelétrica do Estado
de São Paulo, a Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira (SP), pertencente a Companhia
Energética do Estado de São Paulo – CESP, cuja potência instalada é de 3.444 MWh.
Segundo o Plano de Bacia do Rio São José dos Dourados – UGRHI-18 (2015), a
Bacia Hidrográfica do SJD possui área de drenagem de 6.805,20 km², cujos principais
rios são: Rio São José dos Dourados, Ribeirão Ponte Pensa, Ribeirão Coqueiro e
Ribeirão Marimbondo. A área também abrange os Aquíferos livres Serra Geral e Bauru
e o Aquífero Guarani (CETESB, 2016).
A UGRHI-18 é dividida em seis sub-bacias, basicamente, subdividindo-se a
bacia do Rio São José dos Dourados, em três porções: Alto, Médio, e Baixo São José
dos Dourados. As sub-bacias e suas respectivas áreas são apresentadas na
Tabela 01.
Tabela 1: Sub-bacias da UGRHI-18 e suas respectivas áreas.
Nome

Sigla

Área (Km2)

Baixo São José dos Dourados

SB1 – BSJD

2.243,480

Ribeirão Ponte Pensa

SB2- RPP

305,620

Ribeirão Coqueiro/ São José dos Dourados

SB3 – RC/SJD

639,509

Ribeirão Marimbondo/ São José dos
Dourados

SB4 – RM/SJD

936,979

Médio São José dos Dourados

SB5-MSJD

1.285,230

Alto São José dos Dourados

SB6 - ASJD

1.394,390

Fonte: Atualização do Plano de Bacia do Rio São José dos Dourados – UGRHI-18 (2015).

A região apresenta área de 449 km2 de vegetação nativa remanescente, que
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corresponde a aproximadamente 6,5% da UGRHI-18. Não há Unidades de
Conservação na bacia hidrográfica e as principais áreas vegetadas são formações
de Floresta Estadual Semidecidual e Arbórea/ Arbustiva em região de Várzea.
O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos – UGRHI 18 (2020) classifica a
disponibilidade de recurso hídrico como boa (>2.500 m3/hab.ano). Em relação à
origem da água, em 2019, 67,61% da vazão outorgada total da bacia hidrográfica era
de fontes de captação superficial e 32,29% de fontes subterrâneas. O principal uso é
rural, seguido pela demanda industrial.
Tendo em vista as principais atividades econômicas e demanda hídrica da
UGRHI, umas das metas do Plano da Bacia Hidrográfica SJD (2015) é incentivar ações
de educação ambiental voltada para produtores rurais, professores e piscicultores,
com foco na importância da outorga e capacitação sobre os procedimentos de
outorga e licenciamento ambiental.
Na UGRHI 18 há 6 pontos de monitoramento de qualidade de águas superficiais,
sendo que em 2019, 4 desses pontos apresentaram IQA- índice de Qualidade da Água
na faixa “ótima (79<IQA≤100)” e os outros 2 possuíam IQA “bom” (51<IQA≤79). Contudo,
o Relatório alerta para crescente de áreas contaminadas, o que pode acarretar em
contaminação do lençol freático e consequente redução da qualidade da água
subterrânea.
A UGRHI 18 possui solos classificados como Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho
Escuro, Podzólico Vermelho Escuro, Podzólico Vermelho Amarelo e Solos Litólicos (IPT,
1999). Segundo Koppen, o clima da região é tropical chuvoso, com tipo Aw, inverno
seco e ameno e com o verão quente e chuvoso. De acordo com o Mapa de Erosão do
Estado de São Paulo (IPT/DAEE, 1997), a UGRHI 18 está predominantemente inserida na
classe I – Muito Alta de suscetibilidade à erosão, refletindo as condições do meio físico
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e uso e ocupação do solo. Segundo o Relatório de Situação (2018) a UGRHI 18
apresenta os seguintes processos erosivos urbanos: 1 ravina e 43 boçorocas,
totalizando 44 erosões lineares e como processos erosivos rurais, 161 ravinas e 1164
boçorocas, totalizando 1325 processos erosivos na UGRHI.
Referente aos estudos das inundações/enchentes, foram identificados 2 (dois)
municípios que já apresentaram esses eventos em sua área urbana, a saber: Jales e
Pontalinda. A ocorrência de inundações/enchentes está mais ligada à ocupação de
áreas ribeirinhas, áreas que naturalmente são responsáveis pelo amortecimento das
ondas de cheias dos cursos d’água.
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2 OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO
2.1 Objetivo geral

O objetivo geral do presente trabalho consiste na elaboração do Plano de
Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (PEA-SJD),
para apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH-SJD), em especial a Câmara
Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), trazendo o direcionamento para a política
de financiamento dos projetos em Educação Ambiental (EA) na Bacia Hidrográfica.
Além disso, este empreendimento visa fomentar as ações de EA na bacia, através da
execução de um planejamento ambiental participativo, disseminando as ações e
políticas do CBH-SJD e instrumentalizando os tomadores de recursos na área de
Educação Ambiental.

2.2 Objetivos Específicos

●

Objetivo Específico 1 - Estabelecer as condições iniciais para realização do
empreendimento: Organizar o planejamento ambiental a partir de reuniões gerais,
compra dos recursos necessários e a definição do plano de trabalho para
implementação do empreendimento;

●

Objetivo Específico 2 - Elaboração do Diagnóstico: Elaborar o Diagnóstico por meio
de um inventário dos projetos de educação ambiental da Bacia Hidrográfica do
Rio São José dos Dourados e do levantamento das informações ambientais da
BH-SJD;

●

Objetivo Específico 3 - Elaboração de Prognóstico: Elaborar cenários de acordo
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com o Diagnóstico para o Plano de Ação, com metas objetivas, cronograma de
execução e sugestões de projetos para cada temática;
●

Objetivo Específico 4 - Elaboração e Divulgação do Plano de Educação Ambiental
da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados: Através dos resultados
obtidos, realizar a elaboração do texto e a sistemática das informações do
Diagnóstico, Prognóstico, Plano de Ação, Diretrizes da Educação Ambiental na BHSJD. Divulgar e publicar as informações sistematizadas.

3 ESTRUTURA DO PLANO DE TRABALHO

O plano de trabalho será detalhado, a seguir, por atividade, considerando os itens:
(i) objetivos específicos, (ii) meta correlacionada, (iii) descrição, (iv) equipamentos e
materiais, (v) dados e informações necessárias, (vi) métodos e (vii) resultados
esperados.
As atividades serão desenvolvidas em ordem sequencial, isto é, os resultados de
cada atividade fundamentarão a execução da atividade subsequente. A Figura 1
abaixo ilustra a organização do Plano de Trabalho de acordo com as METAS e
ATIVIDADES conforme Termo de Referência.
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Figura 1: Plano de Trabalho contendo metas e atividades.

4 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A seguir, serão detalhadas cada atividade prevista no presente Plano de
Trabalho, considerando os itens: (i) objetivos específicos, (ii) meta relacionada,
(iii) descrição; (iv) equipamentos e materiais; (v) dados e informações necessárias;
(vi) métodos; e (vii) resultados esperados.
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Atividade 1: Elaboração do Plano de Trabalho e aquisição dos materiais

Objetivo específico relacionado: Objetivo Específico 1 - Estabelecer as condições
iniciais para realização do empreendimento: Organizar o planejamento ambiental a

trabalho para implementação do empreendimento.

Meta relacionada: Meta 1 - Planejamento e preparação do empreendimento.

Descrição:
●

Reuniões de elaboração do Plano de Trabalho com a equipe contratada;

●

Criação da identidade institucional do empreendimento;

●

Elaboração da Carta de Apresentação do empreendimento;

●

Preparação de uma primeira versão do Plano de Trabalho para apresentação à
CT-EA do CBH-SJD;

●

Reunião com a CT-EA para apresentação e validação do Plano de Trabalho;

●

Revisão do Plano de Trabalho;

●

Reunião com CBH-SJD, para apresentação da proposta do Plano de Trabalho;

●

Compra dos materiais.

Equipamentos e materiais:
Para reuniões com a CT-EA e o CBH -SJD:
●

Aluguel de carro

●

Hospedagem

●

Diárias de alimentação

●

Coffee break

●

Combustíveis e pedágios
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Atividade 1: Elaboração do Plano de Trabalho e aquisição dos materiais

partir de reuniões gerais, compra dos recursos necessários e a definição do plano de

As reuniões com a CT-EA e o CBH - SJD poderão ser feitas de forma online, devido ao
contexto sanitário da Pandemia COVID.

Material de escritório e informática para o projeto:
Notebook

●

Papel sulfite

●

Data show (projetor) para reuniões

●

Grampeador grande

●

Impressora

●

Grampos de papel galvanizados

●

Recarga de tinta para impressoras

●

Clipes galvanizados

Dados e informações necessárias:
De modo a identificar o contexto do objeto de estudo para detalhamento do
Plano de Trabalho, serão levantados nesta etapa os principais documentos de
caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, como o Plano de
Bacia e Relatório de Situação do CBH-SJD e demais estudos e pesquisas científicas
sobre a bacia hidrográfica e sub-bacias hidrográficas.
Para a elaboração da lista de contatos, serão necessárias informações sobre os
principais atores de educação ambiental, como gestores públicos, ONGs, Diretorias
de Ensino e Universidades.
Para auxiliar no detalhamento da metodologia, será consultado o Plano Diretor
de Educação Ambiental do CBH-TJ, como exemplo de instrumento de política pública
em educação ambiental, bem como outros Planos de Educação Ambiental que
possam servir de referência deste empreendimento.

Métodos:
Como forma de obtenção de dados, nesta etapa será realizado o
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Atividade 1: Elaboração do Plano de Trabalho e aquisição dos materiais

●

levantamento inicial das informações disponíveis online, como também daquelas de
conhecimento do CBH-SJD, sobre os principais atores de educação ambiental, bem
como seus respectivos contatos.
Será elaborada uma carta de apresentação do empreendimento, como parte
da divulgação e transparência do mesmo em relação aos atores de educação

satisfatória dos atores às ações que forem necessárias.
A elaboração do Plano de Trabalho teve como base o Termo de Referência
aprovado e foi feito o levantamento de metodologia, referências e abordagens em
educação ambiental, que serão utilizadas no PEA-SJD. Além disso, serão realizadas
reuniões específicas da equipe contratada, bem como reuniões entre a equipe e a
instituição tomadora, para essa mesma finalidade.
Por fim, haverá uma reunião para apresentação do Plano de Trabalho à CT-EA
do CBH-SJD, com debate das propostas e inclusão de sugestões do colegiado. Outra
finalidade dessa reunião será pautar a comunicação do empreendimento.

Resultados Esperados:
●

Plano de Trabalho concluído;

●

Plano de Trabalho no formato de Apresentação;

●

Identidade visual definida para as próximas atividades;

●

Carta de Apresentação do empreendimento;

●

Lista inicial de atores de educação ambiental da BH-SJD;

●

Relato e registro fotográfico da reunião com a CT-EA;

●

Relatório de atividade com a descrição das ações realizadas;

●

Listagem e prestação de contas dos materiais comprados.
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Atividade 1: Elaboração do Plano de Trabalho e aquisição dos materiais

ambiental, para que haja uma comunicação eficaz entre eles e uma aderência

Atividade 2: Levantamento e Inventário dos Dados (primários e secundários)

Objetivo específico relacionado: Objetivo Específico 2 - Elaboração do Diagnóstico:
Elaborar o Diagnóstico por meio de um inventário dos projetos de educação
ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e do levantamento

Meta relacionada: Meta 2 – Elaboração do Diagnóstico

Descrição:
Na Atividade 2 serão levantadas diversas informações, primárias e
secundárias, sobre a BH-SJD, tais como: características socioambientais de cada
município e sub-bacias; os principais atores de educação ambiental; projetos de
educação ambiental realizados e em andamento. Tal material será sistematizado em
um Inventário e, posteriormente, analisado de modo a compor o Diagnóstico da
bacia hidrográfica, voltado para a temática de Educação Ambiental.
Os dados e informações levantados nesta atividade fornecerão o contexto
atual da UGRHI 18 em relação à caracterização da população e municípios, aos
problemas ambientais e às iniciativas de educação ambiental.
Essa atividade será desenvolvida a partir das seguintes ações:
●

Análise da Bibliografia, Relatório de Situação, Plano de Bacia Hidrográfica, entre
outros dados secundários;

●

Definição da versão prévia das linhas temáticas do plano;

●

Construção da base de dados secundários georreferenciados ou representados
espacialmente para elaboração de mapas temáticos;

●

Aplicação de dois questionários quali-quantitativos para coleta de dados
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Atividade 2: Levantamento e Inventário dos Dados (primários e secundários)

das informações ambientais da BH-SJD.

primários e complementação dos dados secundários;
●

Sistematização das informações do levantamento - Inventário.

Além das informações sobre a UGRHI 18, nessa etapa serão identificados
outros instrumentos de planejamento ambiental e de educação ambiental, bem
bibliografia de

referência,

que

possam

servir

como

base

para

o

desenvolvimento do Plano de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São
José dos Dourados.

Equipamentos e materiais:
●

Impressões (material já solicitado na atividade anterior);

●

Ligações (contrapartida da entidade).

Dados e informações necessárias:
Dados que serão levantados nesta atividade:
●

Dados secundários:
○

Dados georreferenciados de fontes oficiais (IBGE, SEADE, IPT, DAEE,
CETESB, EMPLASA), como topografia, divisão administrativa municipal,
hidrografia, população, uso e ocupação do solo, entre outros;

○

Dados sobre a qualidade ambiental dos municípios como: Índices de
qualidade/quantidade de água, contaminação, áreas críticas para
erosão, resíduos sólidos.

○

Dados sobre os municípios sobre o sistema de saneamento ambiental,
como forma de disposição final de resíduos sólidos, coleta seletiva,
cobertura de coleta e tratamento de esgotamento sanitário

○

Dados

sobre

os

municípios

sobre
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como

planejamento urbano e ambiental: existência de Plano Diretor, Planos de
Saneamento Básico e Resíduos Sólidos;

Informações do Programa

Município Verde Azul; existência de Unidades Conservação e Áreas
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos
Benefícios da Biodiversidade;
Estudos específicos da literatura sobre a bacia hidrográfica, incluindo
mestrados e doutorados;
○

Levantamento dos projetos já realizados na bacia, financiados pelo
FEHIDRO.

●

Dados Primários:
○

Questionários quali-quantitativo para levantamento e identificação das
informações ambientais da bacia que não conseguiram ser abarcadas
no levantamento dos dados secundários;

○

Questionário quali-quantitativo para levantamento dos projetos de
educação

ambiental

existentes,

além

dos

executados

com

financiamento FEHIDRO.

Métodos:
Levantamento de dados secundários
Nesta etapa, inicialmente serão levantados os dados secundários, consultados
através de fontes oficiais como o IBGE, SEADE, IPT, DAEE, CETESB, no CBH-SJD (Relatório
de Situação e o Plano de Bacia Hidrográfica) e estudos específicos da literatura sobre
a BH-SJD, mestrados e doutorados, disponíveis na internet.
Para elaboração da base de dados georreferenciados e posteriormente dos
mapas temáticos, será utilizado o banco de dados que consta na Tabela 02 a seguir.
PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS
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○

Tabela 2: Dados georreferenciados para os mapas temáticos.
Tipo de dados

Escala

Formato

Tipo de Arquivo

IBGE

1:250.000

Shape

Vetorizado

DAEE

1:250.000

Shape

Vetorizado

Hidrografia

DAEE

1:50.000

Shape

Vetorizado

Topografia

DAEE

1:50.000

Shape

Vetorizado

Áreas Urbanas

DAEE

1:25.000

Tiff

Divisão Política Administrativa
Limite das Sub-bacias

hidrográficas da UGRHI 18

Imagem de
Satélite

Além dos dados e informações georreferenciados, serão levantados dados
gerais sobre os municípios, por meio do Censo IBGE e SEADE; informações sobre os
instrumentos de planejamento e gestão municipal (Plano Diretor, Saneamento,
Resíduos, Programa Município Verde Azul) e sobre a qualidade ambiental, por meio
de Índices de qualidade/quantidade de água, contaminação, áreas críticas para
erosão e resíduos sólidos.
As informações sobre as ações e projetos financiados pelo FEHIDRO serão
levantados através do banco de dados da Secretaria Executiva do CBH-SJD.

Levantamento de dados primários
Após o levantamento de dados secundários, serão elaborados dois
questionários quali-quantitativos, junto aos principais atores de educação ambiental
e gestores públicos municipais, sendo um questionário para complementação das
informações ambientais da BH-SJD e o outro para levantamento dos projetos de
educação ambiental existentes. Nesse momento também será identificada a
percepção dos atores de EA sobre as dificuldades dos gestores na elaboração de
7
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Fonte

projetos FEHIDRO.
A aplicação dos questionários também permitirá o levantamento dos
principais meios de comunicação usados pelos atores para a divulgação dos
projetos e informações de EA, assim como expandir a lista de contato de atores de
Educação Ambiental na UGRHI 18 (metodologia “Bola de Neve”).

gratuito do “Google Forms” ou aplicados via ligação telefônica ou videoconferência.
O conteúdo será elaborado com perguntas abertas e de múltipla escolha. Quinze dias
após a aplicação dos questionários, será avaliado o retorno obtido e realizado
contato com os municípios que faltarem dar o retorno. Os resultados obtidos da
aplicação dos questionários serão compilados e apresentados no Relatório da
atividade, incluindo número de questionários respondidos, os setores atingidos e
demais informações.

Definição da versão prévia das linhas temáticas do plano e de critérios de pontuação
de projetos
No início da Atividade 2, durante a formulação dos questionários a serem
enviados para o público-alvo nos municípios, será levantada pela equipe técnica,
uma primeira proposta de linhas temáticas para classificação dos projetos de EA a
serem recebidos. Desta forma, pretende-se aproximar projetos e ações com temas
socioambientais convergentes na BH-SJD, com objetivo de facilitar o planejamento
e a priorização de projetos com temas mais necessários para cada localidade da
bacia hidrográfica.
Além da categorização preliminar temática proposta, também serão
levantados os critérios iniciais de avaliação de projetos de EA utilizados pelo CBH-SJD,
comuns a todas as linhas temáticas. Esses critérios, a serem revisados e validados ao
PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS
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Os questionários serão disponibilizados no formato de link por meio do sistema

longo da elaboração do PEA-SJD, serão importantes instrumentos do Plano, tanto
para a avaliação de projetos existentes - segundo os princípios gerais consolidados
pela bibliografia e as políticas públicas de referência em educação ambiental quanto para orientar a escrita de futuros projetos, com qualidade técnica e
alinhamento aos objetivos do CBH-SJD e do PEA-SJD.

técnica reavaliará as linhas temáticas e os critérios propostos, buscando refinar e
ajustar essas propostas a partir da realidade dos projetos de EA da UGRHI 18.
Pretende-se, assim, alcançar linhas temáticas e critérios que realmente facilitem a
compreensão da variedade de projetos de EA na bacia hidrográfica; sua prioridade
relativa para cada localidade no horizonte de planejamento do PEA-SJD; além de
promover um maior alinhamento, estruturação e efetividade dos projetos propostos
ao CBH-SJD, de forma geral.

Resultados Esperados:
●

Relatório da atividade, incluindo:
o

proposta inicial de linhas temáticas para classificação de projetos de EA do
CBH-SJD;

o

sugestão inicial de critérios de avaliação de projetos de EA do CBH-SJD;

o

número de questionários respondidos e os setores atingidos;

o

quadro resumido sobre os projetos de EA inventariados;

o

quadro resumido das informações e dados secundários coletados;

o

quadro resumido dos demais documentos, instrumentos de planejamento
e diplomas legais levantados.
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Em um segundo momento, após o recebimento dos questionários, a equipe

Atividade 3: Produtos Finais do Diagnóstico

Objetivo específico relacionado: Objetivo Específico 2 - Elaboração do Diagnóstico:
Elaborar o Diagnóstico por meio de um inventário dos projetos de educação
ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e do levantamento
das informações ambientais da BH-SJD.

Meta relacionada: Meta 2 – Elaboração do Diagnóstico

Nessa atividade, os dados primários e secundários coletados nas atividades
anteriores serão sistematizados e analisados, de modo a fundamentar a elaboração
de dois conjuntos de mapas temáticos: (i) mapa da situação ambiental na BH-SJD
no que tange direta ou indiretamente os recursos hídricos; e (ii) mapa sobre as ações
e projetos de EA existentes. Também serão elaborados mapas de Caracterização
Ambiental da BH-SJD, os quais representarão o contexto socioambiental da área de
estudo.
Ao final desta etapa, estará pronto o Diagnóstico para ser apresentado em
reunião com a CT-EA da BH-SJD. Em resumo, nessa atividade serão realizadas:
●

Validação das temáticas do Plano;

●

Sistematização das informações em mapas temáticos;

●

Análise das informações e escrita do Diagnóstico;

●

Reunião com a CT-EA da BH-SJD, para apresentação e avaliação do
Diagnóstico.

A atividade 3 está prevista para acontecer entre os meses 6 e 7 e depende da
conclusão das Atividades 1 e 2.
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Descrição:

Equipamentos e materiais:
Para reuniões no CBH-SJD:
●

Aluguel de carro;

●

Combustível e pedágios;

●

Diárias de alimentação;

●

Hospedagem;

Demais materiais:
●

Data show para reuniões.

Dados e informações necessárias:

conclusão das anteriores, isto é, os dados e informações necessárias englobam todos
os resultados do Inventário, por município:
●

Informações secundárias georreferenciadas sobre a UGRHI 18;

●

Dados e informações sobre a qualidade ambiental da UGRHI 18;

●

Lista de projetos de Educação Ambiental existentes em cada município da
UGRHI 18;

●

Lista de ações e projetos de Educação Ambiental financiados pelo FEHIDRO
na UGRHI 18 (banco de dados da Secretaria Executiva do CBH-SJD).

Métodos:
Validação das temáticas do Plano
A equipe técnica realizará a validação das temáticas criadas na atividade
anterior, através da aplicação das mesmas em 3 municípios. Caso necessário, será
feita validação das temáticas também com a CT-EA do CBH-SJD.

Sistematização das informações em mapas temáticos:
Durante a Atividade 3, serão elaborados mapas de Caracterização
PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS
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Conforme já mencionado, a execução da Atividade 3 é dependente da

Socioambiental da BH-SJD, utilizando softwares de sistemas de informações
geográficas, como o QGIS (software gratuito), de modo a representar o contexto
socioambiental e censitário da UGRHI 18. Para esses mapas, serão utilizados os dados
e informações secundários, georreferenciados ou não, levantados na Atividade 2 Inventário, por município ou sub-bacia hidrográfica:
●

Divisão Política Administrativa 1:250.000, shape, vetorizado (IBGE);

●

Limite das Sub-bacias hidrográficas da UGRHI 18 1:250.000, shape, vetorizado
(DAEE);
Hidrografia 1:50.000, shape, vetorizado (DAEE);

●

Topografia 1:50.000 shape, vetorizado (DAEE);

●

Áreas Urbanas 1:25.000, Tiff, Imagem de Satélite (DAEE);

●

Dados e informações censitárias: taxa de analfabetismo, taxa de ensino
médio completo (escolaridade); número de habitantes; porcentagem de
população urbana/rural, atividades econômicas, renda per capita, existência
de comunidades tradicionais.

O resultado principal da Atividade 3 serão os dois conjuntos de mapas
temáticos síntese, sendo eles:
●

Mapa da Situação socioambiental na Bacia Hidrográfica no que tange direta
ou indiretamente os recursos Hídricos; e

●

Mapa sobre as ações e Projetos de Educação Ambiental existentes.

Para a elaboração desses mapas temáticos serão utilizadas as linhas
temáticas do PEA-SJD já definidas e validadas anteriormente, considerando os
resultados da análise do Inventário de dados (primários e secundários). A base de
dados para Mapas Temáticos de Situação Socioambiental será composta por
PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS
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●

informações georreferenciadas e não georreferenciadas, tais como as listadas a
seguir:
Informações georreferenciadas
●

Unidades de Conservação;

●

Uso e Ocupação do Solo.

Informações não georreferenciadas
Nota do Programa município VerdeAzul;

●

Organização institucional municipal;

●

Instrumentos de planejamento ambiental municipal (Plano Diretor, PMGIRS,
PMSB);

●

Número de representantes no CBH-SJD;

●

Índice de coleta de esgoto;

●

Índice de tratamento de esgoto;

●

Índice de coleta de resíduos domiciliares;

●

Índice de abastecimento público;

●

Forma de disposição final de resíduos;

●

Qualidade da água (IQA, IAP, IET, carga orgânica remanescente);

●

Número de projetos de educação ambiental;

●

Existência de Políticas e Programas de Educação Ambiental;

●

Índice de vegetação nativa remanescente;

●

Porcentagem de APP conservada.
Para os Mapas Temáticos de Ações e Projetos de EA, a base de dados será

composta pelas seguintes informações:
●

Informações obtidas em pesquisa online junto aos sites das prefeituras e
fornecidas pelo CBH-SJD;

●

Resultado dos questionários das Atividade 2- Inventário.
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●

A partir da compilação das informações primárias e secundárias do
Diagnóstico da UGRHI 18, serão validadas as temáticas do PEA-SJD, as quais serão a
base para a sistematização dos dados do Diagnóstico e para a elaboração dos
cenários futuros e prioridades na fase de Prognóstico. As temáticas serão definidas
de modo a garantir um agrupamento dos aspectos socioambientais e “problemas
ambientais” da UGRHI 18, e “soluções” possíveis (ações e projetos de educação
ambiental).
Os mapas temáticos serão elaborados a partir de análise multicriterial

notas para os aspectos que compõem cada temática e sua ponderação,
considerando como cada aspecto reflete a situação ambiental da unidade territorial
(município ou sub-bacia hidrográfica), sob a perspectiva de "problemas ambientais"
e "soluções". Os resultados da análise multicritério serão representados em notas
finais para cada município por temática, as quais serão agrupadas em classes de
prioridade.
A ponderação e sobreposição dos aspectos elencados em cada temática
serão inicialmente realizadas para cada município da BH-SJD, cujos resultados serão
posteriormente extrapolados para as sub-bacias hidrográficas. O intuito será
identificar a prioridade de projetos de educação ambiental para cada sub-bacia
hidrográfica com base nas temáticas analisadas.
Os mapas sínteses, junto com a análise das informações do Diagnóstico, serão
apresentados em uma segunda reunião com a CT-EA, para demonstração do
trabalho realizado até o momento, coleta de sugestões para ajustes e para a
continuidade do trabalho.
Os resultados obtidos da aplicação dos questionários serão compilados e
apresentados no Relatório da atividade, incluindo número de questionários
PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS
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(exemplo: método Analytic Hierarchy Process - AHP), isto é, a partir da atribuição de

respondidos, os setores atingidos e demais informações. Esse relatório apresentará
um quadro resumo sobre os projetos de EA inventariados e as informações
ambientais coletadas.

Resultados Esperados:
●

Reunião com a CT-EA, registro fotográfico e lista de presença da reunião.

●

Relatório de atividade, contendo:
Linhas temáticas validadas;

o

Mapas Temáticos:
▪

Mapa da situação ambiental na BH-SJD;

▪

Mapa sobre as ações e projetos de EA existentes;

o

Mapas de Caracterização Ambiental da BH-SJD;

o

Diagnóstico completo realizado.
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Atividade 4: Estudos prospectivos para o Plano de Ação e Diretrizes de Educação
Ambiental na BH-SJD

Objetivo específico relacionado: Objetivo Específico 3 - Elaboração de Prognóstico:

objetivas, cronograma de execução e sugestões de projetos para cada temática.

Meta relacionada: Meta 3 – Elaboração do Prognóstico

Descrição:
●

Reunião com a CT-EA para levantamento das demandas induzidas;

●

Propostas iniciais de demandas para o Plano de Ação e Diretrizes de EA na
UGRHI 18;

●

Agendamento dos Fóruns em cada sub-bacia hidrográfica;

●

Ampla Divulgação dos Fóruns para todos atores e entidades levantadas no
inventário;

●

Divulgação através do mailing do CBH-SJD;

●

Realização dos Fóruns em cada sub-bacia hidrográfica;

●

Sistematização das informações.
A atividade 4 terá como escopo a sistematização de um prognóstico para os

projetos de educação ambiental da bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados,
posterior ao diagnóstico realizado nas atividades anteriores. Nesta atividade serão
elaboradas demandas iniciais para os programas e projetos de EA, mediante as
análises realizadas na etapa de diagnóstico e caracterização das linhas temáticas
propostas para o PEA-SJD. As principais demandas da bacia, definidas em linhas
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Elaborar cenários de acordo com o Diagnóstico para o Plano de Ação, com metas

temáticas, orientarão a proposição de projetos a partir de metas com curto, médio e
longo prazo, ilustrando o cenário futuro da educação ambiental na UGRHI-18.
Para garantir que o prognóstico seja construído de forma participativa, são
propostos Fóruns de debate envolvendo a equipe técnica deste empreendimento e

Prefeituras, Diretorias de Ensino, representações das demais categorias (FIESP,
Universidades, Sindicatos, ONGs) e demais públicos envolvidos, possibilitando a troca
de informações qualificadas e contextualizadas à realidade local.
Serão realizados seis Fóruns de debate, um para cada sub-bacia hidrográfica
da UGRHI 18. Os municípios que irão sediar os fóruns foram definidos de acordo com
o critério populacional, ou seja, município com maior população dentro de cada subbacia hidrográfica (Tabela 03).

Tabela 3: Sub-bacias da UGRHI-18 e municípios que sediarão os Fóruns.

Sub-Bacia Hidrográfica

Municípios que irão
sediar os Fóruns do
Prognóstico

População – 2018
(hab.)

1 – Baixo São José dos Dourados

Santa Fé do Sul

30.503

2 – Ribeirão Ponte Pensa

Palmeira d'Oeste

9.203

Auriflama

14.429

Jales

47.220

5- Médio São José dos Dourados

Nhandeara

10.787

6- Alto São José dos Dourados

Monte Aprazível

23.181

3 - Ribeirão Coqueiro/ São José dos
Dourados

4 - Ribeirão Marimbondo/ São José dos
Dourados

Fonte: Relatório de Situação (2018) - CRHi/SSRH, 2019.

Os fóruns serão amplamente divulgados utilizando o inventário de atores e
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os diversos atores locais de educação ambiental, como o próprio CBH-SJD, as

entidades, realizado na atividade 2 deste empreendimento, bem como para
Prefeituras, Diretorias de Ensino, representações das demais categorias, além das
mídias sociais e do mailing do CBH-SJD.

Atividade 4: Estudos prospectivos para o plano de ação e diretrizes de EA na BH-SJD

Equipamentos e materiais:
Para reuniões no CBH-SJD:
●

Aluguel de carro;

●

Combustível e pedágios;

●

Diárias de alimentação;

●

Hospedagem;

Demais materiais:
●

Cartazes;

●

Data show para reuniões.

Dados e informações necessárias:
Dados Levantados anteriormente
●

Lista de contatos da Bacia Hidrográfica (gestores públicos da área
ambiental, atores de EA, ONGs, Diretorias de Ensino);

●

Resultados finais da Atividade 3

Dados Levantados nos Fóruns com os atores de EA
●

Coletar as sugestões sobre quais devem ser as diretrizes e princípios gerais
da Educação Ambiental na BH-SJD.

●

Propostas de soluções para os problemas das sub-bacias hidrográficas;

Informações da CT-EA
●

Demandas induzidas e programas da CT-EA, de curto, médio e longo prazo.
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Métodos:
Cada Fórum deverá conter como estrutura mínima para o encontro:
●

Abertura do evento: Dinâmica de apresentação (20 minutos);

●

Apresentação do Diagnóstico da BH-SJD; (30 min);

●

Oficina

Levantamento

de

propostas

para

a

situação

Atividade 4: Estudos prospectivos para o plano de ação e diretrizes de EA na BH-SJD

1:

socioambiental da BH-SJD (40min);
○

Dinâmica “Café Mundial” em grupos (“Quais as soluções para
os problemas apresentados no Diagnóstico? Qual a situação
socioambiental desejamos para a BH-SJD?”) (40 min);

●

Intervalo (20 min)

●

Oficina 2: Construção de diretrizes e princípios gerais sobre a
Educação Ambiental na BH-SJD (50 minutos);
○

Dinâmica Café Mundial (“Como devem ser as ações e projetos
de educação ambiental para alcançarmos essa situação
sonhada na BH-SJD?”) (40 min);

○

Fechamento das oficinas, com apresentação pela equipe
técnica sobre como as informações levantadas serão
consideradas na elaboração do PEA-SJD (10 min)

●

Apresentação das demandas induzidas da CT-EA e proposta de
critérios para avaliação de projetos FEHIDRO de EA para o CBH-SJD
(15 minutos);

●

Finalização. (15 minutos)

Caso o contexto da pandemia COVID-19 seja um impeditivo para os encontros
presenciais no momento de execução da atividade 4, sugere-se a possibilidade de
realizar os fóruns em formato online ou híbrido (parte presencial, parte online),
PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS
PLANO DE TRABALHO

19

garantindo a participação de todos com segurança. Os encontros que ocorrerão nos
Fóruns irão privilegiar metodologias ativas para promover a máxima participação de
todos os atores de EA nas oficinas.

Após o momento de boas-vindas e chegada dos participantes, com uma
dinâmica de apresentação de duração estimada de 20 minutos, haverá um primeiro
momento de apresentação da equipe técnica sobre o resultado das atividades
elaboradas na fase de diagnóstico socioambiental da BH-SJD e das linhas temáticas
propostas para análise dos projetos de EA. A apresentação será realizada com ênfase
nos problemas ambientais levantados na revisão bibliográfica; entrevistas com
gestores públicos; respostas dos formulários divulgados; entrevistas; reuniões com a
CT-EA e visitas de campo, com duração máxima de 30 minutos.
Na sequência, a Oficina 1 para levantamento de ideias sobre quais as soluções
para os problemas apresentados no Diagnóstico; e qual a situação socioambiental
desejamos para a BH-SJD, será conduzida uma dinâmica de grupo no formato “Café
Mundial”, com o intuito de levantar as impressões, conhecimentos, ideias e sugestões
do público para as questões apresentadas no diagnóstico, com duração máxima de
40 minutos.
Após intervalo de 20 minutos, será realizada a Oficina 2, também a partir do
formato da dinâmica “Café Mundial”, desta vez, com o objetivo de coletar sugestões
sobre como devem ser as ações e projetos de educação ambiental para
alcançarmos essa situação sonhada na BH-SJD. O objetivo da dinâmica é trazer a
discussão e chegar em proposições concretas e coletivas sobre as diretrizes e
princípios gerais de Educação Ambiental que fazem sentido para o grupo e que
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Descrição da programação geral dos Fóruns:

queremos para a BH-SJD. A dinâmica nos grupos também está prevista para ocorrer
em 40 minutos, com mais 10 minutos finais de fechamento, totalizando 50 minutos.
A dinâmica “Café Mundial", adotada nas duas oficinas descritas anteriormente
para promover a participação das e dos presentes, consiste em um processo criativo

previamente determinado de mesas, cada grupo tem uma pergunta ou questão
inicial para ser discutida, com o objetivo de relatar os levantamentos, ideias
conclusões e consensos, a partir de uma pessoa que é a relatora do grupo. Passado
um tempo determinado pela equipe facilitadora (por exemplo, 10 minutos), todas as
pessoas menos uma (a/o anfitriã/o do grupo, que pode ou não ser a mesma que
relatou as ideias), mudam de mesa para discutir a questão, a partir das ideias já
elaboradas pelo grupo anterior, relatadas pela respectiva anfitriã, com os aportes do
novo grupo. Nessa dinâmica, a partir de um número de perguntas e rodadas prédefinidos, é possível levantar e sistematizar as ideias, opiniões e propostas do grupo,
sobre as questões elaboradas pela equipe. Opcionalmente, é possível fazer uma roda
ou assembleia final para a apresentação das elaborações coletivas dos grupos,
opção que será incluída ou não no encontro, a partir da dinâmica dos grupos e do
cronograma de cada fórum.
Após as duas oficinas propostas, cada Fórum terá um espaço de apresentação
das demandas induzidas da Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), e a
proposta de critérios para avaliação de projetos FEHIDRO de EA para o CBH-SJD; e, por
fim, uma finalização oficial do evento - considerando 30 minutos finais para esses
dois momentos.
Ao final dos Fóruns, no momento de finalização mencionado, todos os
participantes receberão fichas de avaliação e de comentários para manifestar suas
opiniões e sugestões sobre os temas debatidos, as atividades realizadas e sobre o
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e coletivo, baseado em diálogos paralelos entre grupos. A partir de um número

processo de elaboração do PEA-SJD. As fichas auxiliarão a equipe na compreensão
da percepção socioambiental dos atores ambientais e representantes da bacia
hidrográfica.

●

Realização de pelo menos uma reunião com a CT-EA;

●

Realização de 6 Fóruns, um em cada sub-bacia da BH-SJD;

●

Relatório técnico de atividade, contendo a proposta prévia do prognóstico:
○

Sistematização das informações dos Fóruns, incluindo registros
fotográficos e lista de presença;

○

Proposta prévia sobre demandas de projetos de educação ambiental
para a bacia;

○

Demandas induzidas da CT-EA;

○

Proposta prévia para as diretrizes e princípios gerais sobre a Educação
Ambiental na BH-SJD.
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Atividade 4: Estudos prospectivos para o plano de ação e diretrizes de EA na BH-SJD

Resultados Esperados:

Atividade 5: Finalização do Plano de Educação Ambiental BH-SJD

Objetivo específico relacionado: Objetivo Específico 4 - Elaboração e Divulgação do
Plano de Educação Ambiental da BH-SJD: Através dos resultados obtidos, realizar a
elaboração do texto e a sistemática das informações do Diagnóstico, Prognóstico,
Plano de Ação, Diretrizes da Educação Ambiental na BH-SJD. Divulgar e publicar as

Meta relacionada: Meta 4 – Finalização e conclusão do PEA-SJD

Descrição:
●

Análise das informações dos Fóruns e consolidação da proposta de Prognóstico;

●

Finalização

e

escrita

da

proposta

preliminar

do

PEA-SJD,

contendo

minimamente:
o

Informações sobre a UGRHI 18;

o

Resultados principais do Diagnóstico;

o

Lista dos atores e entidades envolvidas com EA na bacia hidrográfica;

o

Informações sobre o CBH-SJD e a CT-EA;

o

Diretrizes e princípios gerais sobre a Educação Ambiental na BH-SJD;

o

Orientações de como elaborar projetos de EA para a BH-SJD, com base no
“Roteiro de Elaboração de Termo de Referência de EA para projetos
FEHIDRO”, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e CEA –
Coordenadoria de Educação Ambiental;

o

Proposta final do Plano de Ação com cronograma de execução dos
programas e projetos prioritários em cada temática;

o

Definição de critérios para avaliação de projetos de EA na BH-SJD.
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Atividade 5: Finalização do Plano de Educação Ambiental BH-SJD

informações sistematizadas.

●

Agendamento e divulgação da audiência pública que será realizada na
Atividade 6.

Equipamentos e materiais:
●

Material de escritório já solicitado anteriormente.

Nesta etapa não serão levantados novos dados. Para a parte teórica do PEASJD, será feita a consolidação do levantamento bibliográfico de legislação de
Educação Ambiental, bem como seus princípios, diretrizes, instrumentos e estudos de
referência nessa temática, de abrangência regional, estadual e nacional.
Além disso, serão utilizados os resultados do Diagnóstico (Atividades 2 e 3), que
compreendem os dados levantados sobre a UGRHI 18, os atores e entidades de EA na
BH-SJD, os projetos de EA já realizados, bem como outras informações gerais e
ambientais.
Por fim, também serão utilizados os resultados do Prognóstico (Atividade 4),
que constituem os cenários iniciais propostos para o Plano de Ação e as informações
levantadas nos fóruns, acerca das propostas de soluções dos atores de EA para os
problemas das sub-bacias hidrográficas e as sugestões sobre as diretrizes e os
princípios gerais da Educação Ambiental na BH-SJD junto aos atores de EA.

Métodos:
A Atividade 5 tem por objetivo sistematizar - a partir dos dados levantados de
pesquisas, ligações, questionários, reuniões e fóruns realizados no Diagnóstico e no
Prognóstico – quais as informações que constarão na versão preliminar do PEA-SJD,
a ser aberta para consulta e contribuições na Audiência Pública prevista no projeto.
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Atividade 5: Finalização do Plano de Educação Ambiental BH-SJD

Dados e informações necessárias:

A estrutura do plano será organizada de acordo com os tópicos listados no Termo de
Referência e serão selecionadas as informações essenciais ao PEA-SJD em uma
sequência lógica e didática. Pretende-se construir um documento completo, mas
não excessivamente extenso e exaustivo, visando um texto convidativo e acessível ao
público geral, em termos de linguagem e quantidade de informações. As informações
completas, tanto as que foram inseridas na versão preliminar do PEA-SJD, quanto as

relatório final do empreendimento.
O PEA-SJD contará com sessão de apresentação do documento e de sua
estrutura; realização e financiamento; e seus objetivos como política pública.
Também serão consolidados, em seção específica, os levantamentos bibliográficos
sobre legislação, princípios, diretrizes, instrumentos e estudos sobre Educação
Ambiental, de forma geral, ou seja, de abrangência regional, estadual e nacional.
Parte fundamental da estrutura do PEA-SJD são os resultados do Diagnóstico
e do Prognóstico já sistematizados, respectivamente, na Atividade 3 pelo documento
“Produtos do Diagnóstico”; e na Atividade 4 pelo documento de “Plano de Ação”.
O conjunto dessas informações, será avaliado, revisado e selecionado, de
forma a manter no documento do PEA-SJD apenas as informações mais úteis e
essenciais a ele, considerando seu público-alvo amplo que considera desde o CBHSJD até diversos atores e instituições governamentais e da sociedade civil. Além da
linguagem textual descritiva, serão utilizados também os formatos de tabelas,
gráficos, bem como outros recursos visuais como “nuvem de palavras” e outros que
permitam uma melhor e mais acessível compreensão dos resultados.
Durante essa atividade também será iniciada a diagramação do modelo e da
arte da cartilha a ser elaborada, a partir do serviço específico contratado,
considerando que o texto do PEA-SJD preliminar ainda estará sujeito a alterações,
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Atividade 5: Finalização do Plano de Educação Ambiental BH-SJD

que não foram, serão descritas integralmente no Relatório técnico da atividade e no

resultantes da audiência pública.
Com base nas contribuições da população e das organizações presentes nos
fóruns sobre as demandas e necessidades de projetos de Educação Ambiental e na
sistematização e avaliação realizada pela equipe técnica na elaboração do Plano de
Ação, serão revisadas as demandas induzidas gerais necessárias para projetos de EA
na bacia; bem como as linhas temáticas prioritárias para financiamento, num

de 12 anos.
Na sequência, como itens necessários ao PEA-SJD e de forma complementar
ao Plano de Ação e Cronograma definidos, será elaborado o Roteiro de conteúdo
mínimo para projetos de EA na BH-SJD, com a descrição e quantificação dos critérios
de pontuação para a avaliação destes projetos pela CT-EA do CBH-SJD. Objetiva-se
com este roteiro, contribuir para o entendimento da estrutura e dos itens necessários
para a submissão de projetos de Educação Ambiental para o CBH-SJD, que sejam
coerentes, exequíveis e alinhados com as demandas da UGRHI 18, ao considerar o
Plano de Ação e Cronogramas definidos.
O Plano de Ação; Cronograma de financiamento; e o Roteiro mínimo com
critérios de pontuação serão, então, apresentados à CT-EA para sugestões e
validação de sua estrutura e redação.

Resultados Esperados:
●

Versão preliminar do PEA-SJD da BH-SJD, a ser validada na audiência pública e
com o CBH-SJD, contendo:
o

Apresentação do PEA-SJD;

o

Princípios, objetivos e diretrizes da Educação Ambiental;

o

A Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (UGRHI 18);
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Atividade 5: Finalização do Plano de Educação Ambiental BH-SJD

horizonte de curto, médio e longo prazo, no formato de Cronograma com horizonte

Lista de atores e espaços de EA na bacia;

o

Temáticas de projetos em EA utilizadas no plano;

o

Priorização de projetos por região;

o

Exemplos de projetos por temática;

o

Plano de Ação;

o

Cronograma de financiamento do Plano de Ação;

o

Roteiro mínimo para projetos e critérios de pontuação;

o

Referências bibliográficas.

Relatório de Atividades com Finalização e escrita da proposta do PEA-SJD da BHSJD;

●

Audiência pública agendada e início de sua divulgação, para realização na
Atividade 6.
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●

o

Atividade 6: Apresentação e Divulgação dos Resultados

Objetivo específico relacionado: Objetivo Específico 4 - Elaboração e Divulgação do
PEA-SJD: Através dos resultados obtidos, realizar a elaboração do texto e a
sistemática das informações do Diagnóstico, Prognóstico, Plano de Ação, Diretrizes da
Educação Ambiental na BH-SJD. Divulgar e publicar as informações sistematizadas.

Descrição:
Essa atividade, Apresentação e Divulgação dos Resultados, está relacionada
com a Meta 4 - Finalização e conclusão do PEA-SJD. Nela serão congregados todos
os dados, análises e cenários, construídos ao longo da elaboração da versão
preliminar do PEA-SJD, no relatório técnico final e Cartilha, além da incorporação dos
resultados da audiência pública. Será desenvolvida também a diagramação da
cartilha e relatório técnico final com apoio de equipe técnica contratada. Cabe
destaque às ações desenvolvidas nessa atividade:
●

Audiência Pública de apresentação da versão preliminar do PEA-SJD;

●

Elaboração da versão final do PEA-SJD, incluindo as contribuições da audiência
pública;

●

Produção de relatório técnico final do PEA-SJD;

●

Diagramação e produção da Cartilha.

Equipamentos e materiais:
Para execução desta atividade, serão necessários os seguintes equipamentos
e materiais:
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Meta relacionada: Meta 4 – Finalização e conclusão do PEA-SJD

Para reuniões no CBH-SJD:
●

Aluguel de carro;

●

Coffee break.

●

Diárias de alimentação;

●

Hospedagem;

●

Combustível e pedágios;

Demais materiais:
Impressão de Cartilhas

●

Impressão do Relatório Técnico;

●

Pendrive com Cartilha na versão

●

Data show.

Digital;

Dados e informações necessárias:

Para essa atividade, os seguintes dados e informações já levantados em outras
atividades serão utilizados:
•

Resultados das Atividades 1-5;

•

Relatórios técnicos produzidos ao longo do trabalho;

•

Cartilha e Relatórios técnicos produzidos e impressos;

•

Registro por escrito e fotográfico da audiência pública;

•

Lista de contatos (e-mail e telefone) dos atores/entidades envolvidos na etapa
de levantamento de dados;

•

Atas de reuniões com os atores/entidades envolvidos;

•

Lista de presença e gravação (caso o evento seja online) da audiência pública.

Métodos:
Para execução dessa atividade, os resultados de todo o processo de
planejamento ambiental serão estruturados no formato de um Relatório Técnico Final
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●

e Cartilha. Os documentos finais serão diagramados por equipe especializada
contratada. A Cartilha e o Relatório terão uma versão impressa e uma versão digital,
na forma de e-book, para serem distribuídas para os atores e entidades relacionadas
com EA na BH-SJD.
A apresentação do PEA-SJD preliminar ocorrerá durante a audiência pública
final. Após a conclusão do empreendimento serão disponibilizadas as versões
definitivas do PEA-SJD no formato de Cartilha, considerando as contribuições

encaminhadas via CBH-SJD para distribuição. As versões digitais em formato e-book
serão encaminhadas por e-mail, disponibilizadas em site próprio e por pendrive. A
seguir estão indicados os conteúdos mínimos, formato, material, quantidade e
público-alvo das Cartilha e Relatório Técnico Final.

Conteúdo mínimo das cartilhas:
●

Informações sobre a UGRHI 18;

●

Resultados principais do Diagnóstico realizado;

●

Listagem dos atores e entidades envolvidas com EA na BH-SJD;

●

Informações sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio de São José dos
Dourados;

●

Informações sobre a Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-SJD e
como realizar a solicitação de recursos FEHIDRO;

●

Indicações de como elaborar projetos de EA para a BH-SJD, contendo
indicações para o “Roteiro de Elaboração de Termo de Referência de EA para
projetos FEHIDRO”, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e CEA
– Coordenadoria de Educação Ambiental;

●

Proposta final do Plano de Ação com cronograma de execução dos Programas
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construídas na audiência, para os interessados. Caso o evento seja online, serão

e projetos prioritários em cada temática;
●

Diretrizes e princípios gerais sobre a Educação Ambiental na BH-SJD.

Formato das cartilhas:
Formato: A4, 50 a 60 páginas, coloridas;

●

Material Couchê 115g. Capa e contracapa 210g

●

Quantidade: 280 unidades;

●

Público-alvo: atores de educação ambiental, CT-EA do CBH-SJD e outros
interessados;

●

Período de distribuição: após conclusão da revisão do PEA-SJD, incluindo as
contribuições da audiência pública.

Relatório Técnico conterá minimamente:
●

Assunto: Relatório Final de execução do PEA-SJD;

●

Conteúdo Mínimo: Metodologia passo a passo de execução do PEA-SJD;
descrição das atividades desenvolvidas na execução do PEA-SJD; registro da
audiência pública; apresentação dos resultados das atividades desenvolvidas
na execução do PEA-SJD;
o

Formato: A4, de 80 a 90 páginas, coloridas;

o

Material Couchê 115g. Capa e contracapa 210g;

o

Quantidade: 150 unidades;

o

Público-alvo: pesquisadores na temática planejamento ambiental, comitês
de Bacias, membros das CT-EA de outros comitês, atores de Educação
Ambiental, universitários, sociedade civil organizada, entre outros.
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●

Audiência pública
A Audiência poderá ser presencial, online ou híbrida. Conterá as seguintes etapas
metodológicas:
●

Planejamento do evento;

●

Convites por e-mail ou por contato telefônico para os atores e entidades
envolvidas;
Divulgação online nas plataformas digitais de comunicação;

●

Registro fotográfico do evento (caso ocorra presencialmente);

●

Preenchimento de lista de presença;

●

Gravação (caso ocorra online);

●

Elaboração de registro por escrito.

Atividade 6: Apresentação e Divulgação dos Resultados

●

Resultados Esperados:
Espera-se nessa atividade finalizar o PEA-SJD, obtendo os seguintes resultados:
●

Contribuições do poder público e da sociedade civil ao PEA-SJD;

●

Cartilha do PEA-SJD;

●

Relatório Técnico Final do PEA-SJD;

●

Aprovação do PEA-SJD pela CT-EA do CBH-SJD.
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