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1. Introdução 

A Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande-SP foi definida como a Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 08 (UGRHI-08) pela Lei Nº 9.034/94, de 27 de dezembro 

de 1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) para o biênio 

1994/95. 

Localizada no extremo Nordeste do Estado de São Paulo, tem como bacias limítrofes no 

estado as UGRHI do Pardo e Baixo Pardo/Grande. Ao Norte, a UGRHI-08 limita-se com o 

estado de Minas Gerais pelo Rio Grande, o qual recebe contribuição de importantes afluentes, 

tais como: ribeirões do Cervo, da Ponte Alta, Buriti, Canoas, Carmo, Bom Jesus e Lajeado. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Sapucaí-Mirim e Grande-SP (CBH-SMG) faz 

parte do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (instituído pela Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, Lei Federal nº 9.433/97). 

Suas atribuições têm como objetivo proporcionar água suficiente e com qualidade 

adequada para as atuais e futuras gerações viverem e executarem suas atividades. Assim, 

reconhecendo a importância da promoção da educação ambiental para alcançar este objetivo, o 

CBH-SMG identificou a necessidade de criar diretrizes para execução de projetos e ações de 

educação ambiental, a partir das principais necessidades de seu território.  

Neste contexto, foi elaborado o Plano Diretor de Educação Ambiental da Bacia 

Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande-SP (PDEA-SMG), que orienta os projetos e ações de 

educação ambiental, capacitação técnica e comunicação social que devem ser executados na 

bacia hidrográfica entre os anos de 2021 e 2032. 

O PDEA-CBH SMG está organizado nos seguintes capítulos: 

- Contextualização do PDEA- CBH SMG 

- Área de abrangência do PDEA- CBH SMG 

- Temáticas 

- Prioridades 

- Demandas de educação ambiental da UGRHI-08 
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- Plano de Ação 

- Diretrizes gerais para projetos de educação ambiental 

 No capítulo Contextualização do PDEA-SMG, apresentamos um breve histórico e 

justificativa para a elaboração desse documento e as instituições responsáveis, bem como a 

metodologia adotada para seu desenvolvimento. Em seguida, apresentamos a Área de 

abrangência do PDEA-SMG, indicando a localização, as sub-bacias e os municípios que a 

constituem. O Apêndice 2: Caracterização da bacia  complementa as informações apresentadas 

sobre a área de abrangência do PDEA-SMG. 

 Para melhor direcionar as ações na bacia, as demandas por projetos de educação 

ambiental foram categorizados em temas e subtemas, que são apresentados no capítulo 

Temáticas. No capítulo Prioridades, tais temas e subtemas recebem graus de priorização para a 

UGRHI, sub-bacias e municípios. Para facilitar a visualização, foram elaborados mapas para 

cada subtema indicando essa priorização. 

 O capítulo Demandas de educação ambiental da UGRHI-08 apresenta quais são as 

demandas por projetos e ações de educação ambiental para cada subtema. Tais demandas são 

divididas entre as que requerem financiamento e as que não requerem financiamento.  

No capítulo seguinte, Plano de Ação, é apresentado dois cronogramas de ações e metas 

para projetos de educação ambiental na bacia do SMG, um com visão panorâmica das 

demandas por projeto no contexto da bacia independente da fonte de financiamento, e o outro 

como eixo orientador para as atividades do CBH-SMG, neste caso visando os recursos do 

Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e da Cobrança do Uso da Água como 

financiamento para atender às demandas de educação ambiental, capacitação técnica e 

comunicação. Ainda, é apresentado um Plano de Trabalho com os subtemas que devem ser 

trabalhados a cada ano pelo CBH-SMG visando o contínuo aprimoramento do comitê. Tanto 

para o Plano de Ação, quanto para o Plano de Trabalho, é apresentado um passo a passo com 

exemplo de como utilizar do PDEA-SMG. 

Para auxiliar as pessoas que tenham interesse em desenvolver projetos de ação 

ambiental na bacia, o capítulo Diretrizes gerais para projetos de educação ambiental apresenta 

o roteiro de elaboração de projetos de educação ambiental da Coordenadoria de Educação 
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Ambiental do Estado de São Paulo (CEA) assim como algumas diretrizes gerais, as quais são 

complementadas no Apêndice 1: Princípios, objetivos e diretrizes para a educação ambiental 

das políticas públicas de educação ambiental. 

No capítulo Considerações finais, é feito um resgate da elaboração do PDEA-SMG e 

suas contribuições para a qualidade das ações de educação ambiental na bacia. Por fim, o 

último capítulo apresenta as Referências utilizadas para fundamentar o PDEA-SMG. 

 

 
Desenho de Lauani Caetano de Lima, da Escola Estadual Professora Lydia Rocha Alves, Franca-SP. Fonte: 
1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para ilustração do calendário 2013 
do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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2. Contextualização do PDEA-SMG 

O CBH-SMG tem acesso a recursos financeiros do FEHIDRO e da Cobrança pelo uso 

da água em sua bacia hidrográfica para financiar projetos que promovam a preservação e 

conservação de suas águas. 

A fim de financiar projetos que sejam mais estratégicos e importantes para a bacia 

hidrográfica, o CBH-SMG dispõe de diretivas elaboradas a partir de estudos técnicos que 

planejam o uso destes recursos de forma mais efetiva. O Plano de Bacia Hidrográfica do 

Sapucaí-Mirim/Grande (PBH-SMG) apresenta estas orientações em diferentes áreas de atuação, 

como gerenciamento das águas, melhoria e recuperação da qualidade hídrica, proteção dos 

corpos d'água e capacitação e comunicação social. 

Assim como o PBH-SMG, as ações de educação ambiental a serem desenvolvidas no 

contexto da bacia hidrográfica também necessitam de uma peça de planejamento, a fim de que 

os recursos previstos para este fim sejam empregados da melhor forma possível. Reconhecendo 

a importância da educação ambiental, em 2014, o CBH-SMG publicou a Deliberação 

CBH/SMG Nº 225/14 que “Estabelece normas e prazos para inscrição de interessados em 

elaborar o Plano Diretor de Educação Ambiental da UGRHI-08 com recursos do FEHIDRO”. 

A Faculdade Dr. Francisco Maeda, por meio da Mantenedora a Fundação Educacional 

de Ituverava, propôs ao CBH-SMG um projeto para elaborar esse plano, o qual foi aprovado e 

viabilizado com recursos financeiros estaduais (Contrato FEHIDRO Nº 112/2016). O plano  foi 

elaborado por profissionais desta instituição conjuntamente com a empresa Ecoplans - Ecologia 

Planejada Sustentável - Consultoria Agroambiental, num processo de construção participativa 

envolvendo os 23 municípios da área de abrangência do projeto.  

 

2.1. Elaboração do PDEA-SMG 

O PDEA-SMG foi elaborado a partir da estrutura metodológica do Planejamento 

Ambiental apresentada por Santos (2004). 
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Assim, sua elaboração partiu da coleta de dados primários (respostas de questionários, 

produtos de conferências e reuniões) e secundários (informações disponíveis em documentos 

oficiais como os Relatórios de Situação da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande, o 

PBH-SMG e o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Grande - 

PBH-GRANDE) sobre a situação da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande quanto aos 

problemas ambientais existentes e sugestões de projetos de educação ambiental. 

Os dados foram analisados e, a partir dessas informações, foi possível diagnosticar as 

atuais demandas por projetos e ações de educação ambiental. Como o PDEA-SMG foi 

elaborado para ser implementado durante 12 anos, foi necessário projetar, a partir do atual 

contexto, a tendência das demandas ao longo deste intervalo de tempo. A partir disso,  foram 

determinadas as prioridades de ação ao longo da vigência do PDEA-SMG. 

Aos estudos realizados, foram incorporadas as principais diretivas das políticas públicas 

de educação ambiental nacional e do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desenho de Flavenilson do Carmo Pereira, da Escola Estadual Dalva Lellis Garcia Prado, de Guaíra-SP. Fonte: 
1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para ilustração do calendário 2013 
do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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3. Área de abrangência do PDEA - SMG 

O PDEA-SMG foi elaborado para todos os municípios que pertencem à Bacia 

Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande, localizada no Nordeste do Estado de São Paulo. 

Esta bacia hidrográfica compreende a sede de 22 municípios, no entanto, o PDEA-SMG 

também incluiu Altinópolis, uma vez que uma área significativa deste município está localizada 

na bacia. 

Considerando seus principais corpos d’água, a Bacia Hidrográfica do Sapucaí-

Mirim/Grande é dividida em 7 sub-bacias, sendo elas: 

Sub-bacia 1: Alto Sapucaí (AS-1) 

Esta sub-bacia é composta pelos municípios de Altinópolis, Batatais, Itirapuã, 

Patrocínio Paulista e Santo Antônio da Alegria e é drenada por importantes afluentes do Rio 

Sapucaí. 

Sub-bacia 2: Médio Sapucaí (MS-2) 

A sub-bacia 2 é composta pelos municípios de Franca, Nuporanga, Restinga e São José 

da Bela Vista.  Nesta sub-bacia os corpos d’água também são afluentes do Rio Sapucaí. 

Sub-bacia 3: Baixo Sapucaí (BS-3) 

Os municípios que compõem a Sub-bacia 3 são: Guará, Ipuã e São Joaquim da Barra. 

Os corpos d’água desta sub-bacia são afluentes do rio Sapucaí, próximo à sua foz. 

Sub-bacia 4: Ribeirão do Jardim/Córrego do Lajeado (RJCL-4) 

Os municípios que pertencem à Sub-bacia 4 são Guaíra e Miguelópolis e os rios escoam 

suas águas para o Córrego do Lajeado (afluente do reservatório de Volta Grande) e para o 

Ribeirão do Jardim, um afluente do baixo curso do Rio Sapucaí. 
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Sub-bacia 5: Rio do Carmo (RdC-5) 

Buritizal, Ituverava, Jeriquara e Ribeirão Corrente pertencem à Sub-bacia 5, cujos 

corpos hídricos drenam para o Rio do Carmo e seus afluentes. 

Sub-bacia 6: Afluentes do Rio Grande (ARG-6) 

A Sub-bacia 6 é composta pelos seguintes municípios: Aramina, Igarapava, Pedregulho 

e Rifaina. Seus corpos d’água também escoam para o Rio Grande, porém, mais acima dos rios 

e córregos da Sub-bacia 4. 

Sub-bacia 7: Rio Canoas (RC-7) 

O único município com sede administrativa dentro da Sub-bacia 7 é Cristais Paulista e 

seus corpos hídricos drenam para o Rio Canoas e seus afluentes. 

A Figura 1 apresenta o mapa da Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande-SP, os 

principais corpos hídricos que a compõe, a divisão em sub-bacias e a localização dos 

municípios inseridos dentro de seus limites. 
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Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande-SP, dividida por sub-bacias, apresentando os municípios 
inseridos dentro dos seus limites, a localização da parte urbana e os principais rios que contribuem com a 
drenagem a esta bacia. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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4. Temáticas 

As demandas por projetos de educação ambiental foram divididas em quatro temas e 

treze subtemas (Quadro 1). 

 Quadro 1 - Temas e subtemas de classificação de projetos de educação ambiental. 

Tema Subtema 

Estado do corpo hídrico 
Poluição hídrica 

Demanda e disponibilidade hídrica 

Saneamento 

Abastecimento de água 

Esgotamento sanitário 

Drenagem urbana 

Manejo de resíduos sólidos 

Uso e ocupação do solo 

Vegetação nativa, áreas especialmente protegidas e unidades de 
conservação 

Processos erosivos 

Práticas agrícolas 

Ocupação urbana 

Ações estratégicas para o 
CBH-SMG 

Comunicação 

Aprimoramento da educação ambiental na bacia 

Gestão das águas 
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5. Prioridades 
A necessidade de ações de educação ambiental para os temas ‘Estado do corpo hídrico’, 

‘Saneamento’ e ‘Uso e ocupação do solo’ foi priorizada para a UGRHI-08, sub-bacias e 

municípios. Os graus de priorização obtidos estão apresentados nos próximos tópicos  

As demandas por projetos e ações de educação ambiental relativas ao tema “Ações 

estratégicas para o CBH-SMG” não têm um grau de priorização associado por serem ações 

transversais às demais temáticas. Os projetos referentes a esse tema serão abordados no capítulo 

Plano de Ação.   

5.1. Prioridades para a UGRHI-08 

As prioridades encontradas para os subtemas foram definidas para a Bacia Hidrográfica 

do Sapucaí-Mirim/Grande, visando orientar projetos e ações que contemplem a área da bacia 

como um todo. A necessidade de ações de educação ambiental, para a UGRHI-08, deve seguir 

a priorização apontada no Quadro 2. 

Quadro 2 - Prioridades de ações em educação ambiental, por temas, na Bacia Hidrográfica do Sapucaí-
Mirim/Grande-SP. 

Graus de prioridade Tema Subtema 

Alta 

Estado do corpo hídrico Demanda e disponibilidade hídrica 

Saneamento Manejo de resíduos sólidos 

Uso e ocupação do solo Vegetação nativa, áreas especialmente 
protegidas e unidades de conservação 

Média-alta 

Estado do corpo hídrico Poluição hídrica 

Uso e ocupação do solo Práticas agrícolas 

Uso e ocupação do solo Ocupação urbana 

Média 
Saneamento Esgotamento sanitário 

Uso e ocupação do solo Processos erosivos 

Média-baixa 
Saneamento Abastecimento de água 

Saneamento Drenagem Urbana 
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5.2. Prioridades por sub-bacias 

 
Figura 2 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Estado do Corpo Hídrico - Poluição hídrica, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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Figura 3 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Estado do Corpo Hídrico - Demanda e disponibilidade 
hídrica, para as demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos 
rios Sapucaí-Mirim/ Grande. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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Figura 4 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Saneamento - Abastecimento de água, para as demandas 
por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ 
Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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Figura 5 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Saneamento - Esgotamento sanitário, para as demandas 
por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ 
Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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Figura 6 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Saneamento - Drenagem urbana, para as demandas por 
projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ Grande.  
Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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Figura 7 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Saneamento - Manejo de resíduos sólidos, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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 Figura 8 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Vegetação nativa, áreas 
especialmente protegidas e unidades de conservação, para as demandas por projetos e ações de educação 
ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans 
(2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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 Figura 9 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Processos erosivos, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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 Figura 10 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Práticas agrícolas, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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 Figura 11 - Situação das sub-bacias em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Ocupação urbana, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 

Sub-bacias:  AS-1: Alto Sapucaí. MS-2: Médio Sapucaí. BS-3: Baixo Sapucaí. RJCL-4: Ribeirão Bom Jardim/ 
Corrégo do Lageado. RdC-5: Rio do Carmo. ARG-6: Afluentes do Rio Grande. RC-7: Rio Canoas.  Para 
identificar os munícipios em cada sub-bacia vide Capítulo 3 ou mapas das sub-bacias no Apêndice 2.   
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5.3. Prioridades por municípios 

 
 Figura 12 - Situação dos municípios em relação ao tema Estado do Corpo Hídrico - Poluição hídrica, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 13 - Situação dos municípios em relação ao tema Estado do Corpo Hídrico - Demanda e disponibilidade 
hídrica , para as demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos 
rios Sapucaí-Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 14 - Situação dos municípios em relação ao tema Saneamento - Abastecimento de água, para as demandas 
por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ 
Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 15 - Situação dos municípios em relação ao tema Saneamento - Esgotamento sanitário, para as demandas 
por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ 
Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 16 - Situação dos municípios em relação ao tema Saneamento - Drenagem urbana, para as demandas por 
projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ Grande.  
Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 17 - Situação dos municípios em relação ao tema Saneamento - Manejo de resíduos sólidos, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 18 - Situação dos municípios em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Vegetação nativa, áreas 
especialmente protegidas e unidades de conservação, para as demandas por projetos e ações de educação 
ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans 
(2020). 
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 Figura 19 - Situação dos municípios em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Processos erosivos, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 20 - Situação dos municípios em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Práticas agrícolas, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 21 - Situação dos municípios em relação ao tema Uso e ocupação do solo - Ocupação urbana, para as 
demandas por projetos e ações de educação ambiental, de 2021 a 2032, na bacia hidrográfica dos rios Sapucaí-
Mirim/ Grande.  Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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6. Demandas de educação ambiental da UGRHI-08 

As demandas por ações e projetos de educação ambiental na Bacia Hidrográfica do 

Sapucaí-Mirim/Grande-SP estão apresentadas a seguir, separadas por tema e subtema. Os 

empreendimentos podem incluir mais de uma demanda em seus objetivos. 

Parte das demandas identificadas exigem solicitação de financiamento, enquanto outra 

pode ser realizada sem financiamento, com o próprio corpo técnico do comitê, por atores 

sociais envolvidos na temática,  grupos comunitários de serviços,  associações, insituições etc.  

 
Desenho de Daniela Leandro Bispo, da Escola Estadual Professor Martinho Sylvio Bizutti, de Igarapava-SP. 
Fonte: 1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para ilustração do calendário 
2013 do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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6.1. Demandas que requerem financiamento 

 As demandas de ações de educação ambiental, que requerem financiamento, estão  

apresentadas do Quadro 3 ao Quadro 13. 

 Quadro 3 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Poluição Hídrica. 

ESTADO DO CORPO HÍDRICO 

POLUIÇÃO HÍDRICA 

- Formação técnica para gestores públicos sobre características locais (geologia, geomorfologia, 
hidrologia, etc.) que determinam riscos de contaminação do aquífero; 

- Formação técnica sobre fontes, riscos e controle da poluição (poluição pontual e difusa; 
vulnerabilidade dos  aquíferos, tecnologias para indústrias, produção mais limpa, etc.); 

- Formação técnica em legislação sobre poluição hídrica; 

- Formação em fiscalização (funcionários da gestão municipal) e controle social (população, 
multiplicadores, etc.) da qualidade dos corpos hídricos; 

- Formação de multiplicadores quanto à preservação de corpos hídricos e ao conceito de bacia 
hidrográfica; 

- Sensibilização da população e campanhas educacionais de limpeza e conservação dos corpos 
hídricos; 

- Sensibilização da população para a importância da integração das suas atividades com a 
preservação dos corpos hídricos; 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de 
funcionários; 

- Conscientização e sensibilização do setor industrial quanto ao uso da água e alternativas para 
controle de poluição (produção mais limpa, incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, etc.); 

- Projetos de educação para riscos ambientais (poluição da água). 
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Quadro 4 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Demanda e Disponibilidade Hídrica. 

ESTADO DO CORPO HÍDRICO 

DEMANDA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

- Formação técnica quanto às características locais (geologia, geomorfologia, hidrologia, 
cobertura vegetal, etc.) que determinam a disponibilidade hídrica da bacia; 

- Execução de serviços de educação ambiental para que gestores possam desenvolver uma solução 
para priorização de atenção às sub-bacias críticas em relação ao balanço hídrico, avaliando-o por 
microrregiões; 

- Capacitação para gestores a fim de estabelecer indicadores que sinalizem situação crítica para 
demanda e disponibilidade de águas subterrâneas, de forma a subsidiar o processo de concessão de 
outorgas para aproveitamento de águas subterrâneas; 

- Execução de serviços de educação ambiental relacionados à gestão da demanda hídrica; 

- Formação em fiscalização (funcionários da gestão municipal) e controle social (população, 
multiplicadores, etc.); 

- Sensibilização da população quanto à questão da demanda e disponibilidade hídrica da bacia 
hidrográfica; 

- Serviços de educação ambiental sobre necessidade e importância da outorga de água (urbano e 
rural) para usuários, e de avaliação e acompanhamento do consumo de água para gestores; 

- Serviços de educação ambiental sobre uso múltiplo da água; 

- Serviços de educação ambiental sobre consumo racional e melhor aproveitamento da água, 
apresentando alternativas como captação de água de chuva, reúso da água, redutores de vazão, 
alternativas de irrigação mais eficientes, para indústrias, gestores públicos, população em geral e 
produtores rurais; 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de 
funcionários; 

- Conscientização e sensibilização dos setores industrial e agrícola quanto ao uso da água e 
alternativas para melhor aproveitamento (produção mais limpa, incentivo ao desenvolvimento de novas 
tecnologias, etc.); 

- Execução de serviços de educação ambiental relacionados ao consumo de água para 
conscientizar a população sobre seu uso racional; 

- Projetos de educação para riscos ambientais (escassez hídrica). 
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 Quadro 5 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Abastecimento de Água. 

SANEAMENTO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

- Formação de gestores públicos em gestão da demanda, visando reduzir o consumo de água e 
controlar as perdas no sistema de abastecimento; 

- Campanhas de sensibilização da população para reduzir o consumo de água, especialmente em 
épocas de menor disponibilidade de água; 

- Conscientização e sensibilização da população sobre a existência de perdas no sistema, 
vazamentos, etc., para que possam contribuir na indicação de vazamentos para órgãos responsáveis; 

- Formação em controle social (população, multiplicadores, etc.); 

- Serviço de educação ambiental para formações práticas em tecnologias sociais de tratamento de 
água de baixo custo para comunidades rurais; 

- Realização de pesquisas e/ou socialização de práticas e tecnologias sociais para saneamento  
rural e zonas urbanas com deficiência em saneamento; 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de 
funcionários. 

 
 
 Quadro 6 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Esgotamento Sanitário. 

SANEAMENTO 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

- Execução de serviços de educação ambiental para gestores públicos visando a melhoria do 
planejamento, manutenção e da operacionalização dos sistemas de tratamento de esgoto; 

- Conscientização e sensibilização da população sobre a importância do tema para a preservação 
dos corpos hídricos e da saúde; 

- Formação em fiscalização (funcionários da gestão municipal) e controle social (população, 
multiplicadores, etc.); 

- Execução de serviços de educação ambiental para formação técnica sobre características locais 
que determinam riscos de contaminação decorrente da baixa eficiência de tratamento; 

- Serviço de educação ambiental para formações práticas em saneamento rural com tecnologias 
sociais de baixo custo para tratamento de águas cinzas e negras em comunidades rurais; 

- Projetos de educação ambiental para a população com foco em boas práticas visando a 
sustentabilidade operacional de estações de tratamento de esgoto; 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de 
funcionários. 
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Quadro 7 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Drenagem Urbana. 

SANEAMENTO 

DRENAGEM URBANA 

- Execução de serviços de educação ambiental, como capacitações, para gestores públicos visando 
a melhoria da taxa de cobertura de drenagem urbana; 

- Execução de serviços de educação ambiental para diminuição de problemas de enchentes, como 
problematização de impermeabilização do solo e planejamento urbano; 

- Conscientização e sensibilização da população sobre o tema; 

- Sensibilização da população sobre a interferência de suas práticas na drenagem urbana 
(disposição inadequada de resíduos, interligação cruzada de drenagem e esgoto, etc.); 

- Serviço de educação ambiental com a temática de ligações cruzadas entre as redes de drenagem 
pluvial e de esgoto; 

- Projetos de educação para riscos ambientais (enchentes, inundações, etc.); 

- Capacitação de gestores públicos para reduzir os danos causados por enchentes, inundações, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenho de Thales Roberto Nunes de Oliveira, da Escola Estadual Professor Henrique Lespinasse, de Itirapuã-SP. 
Fonte: 1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para ilustração do calendário 
2013 do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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 Quadro 8 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Manejo de Resíduos Sólidos 

SANEAMENTO 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

- Projetos de conscientização e sensibilização da população sobre geração, coleta e disposição de 
resíduos sólidos; 

- Capacitação de gestores para aumentar a vida útil dos aterros e maximizar os benefícios 
(estabelecimento de consórcios, coleta seletiva e programas municipais de compostagem, etc.); 

- Capacitação de gestores para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (limpeza urbana, 
ecopontos, logística reversa, resíduos perigosos, resíduos eletroeletrônicos, lâmpadas, resíduos de 
construção e demolição, pneus, óleo de cozinha, etc.); 

- Formação dos diversos segmentos sociais quanto a legislações ambientais ligadas à temática de 
resíduos sólidos, como a implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

- Projetos de educação ambiental que envolvam cooperativas de catadores e autônomos, incluindo 
a relação da população com esses trabalhadores, de forma a apoiar a formação e a organização de 
catadores de materiais recicláveis para implantação da coleta seletiva; 

- Fomento e fortalecimento de meios de produção, comercialização e consumo que utilizem 
práticas cooperativas, solidárias e sustentáveis; 
 
- Execução de serviços de educação ambiental de fomento à implantação de centros de 
compostagem nos municípios e capacitação em educação ambiental para funcionários; 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de 
funcionários; 

- Conscientização e sensibilização da população sobre 7Rs: 

- Repensar: Repensar hábitos de consumo;  

- Recusar: Recusar produtos cujo processo de produção gere alto impacto no ambiente e sociedade; 

- Reduzir: Reduzir consumo e utilização de produtos que gerem alto impacto no ambiente e sociedade; 

- Reparar: Consertar produto em vez comprar novo; 

- Reutilizar: Reutilizar produto para o mesmo ou outro fim; 

- Reciclar: Destinar corretamente os resíduos para coleta seletiva; 

- Reintegrar: Reintegrar resíduos (ex. compostagem). 
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Quadro 9 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Vegetação Nativa, Áreas Especialmente 
Protegidas e Unidades de Conservação. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

VEGETAÇÃO NATIVA, ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS E UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

- Execução de serviços de educação ambiental para gestores públicos, produtores rurais e 
população em geral  visando o reconhecimento da importância de áreas verdes (unidades de 
conservação, parques, Áreas de Preservação Permanente (APP), reserva legal, corredores ecológicos, 
etc.); 

- Execução de serviços de educação ambiental para gestores públicos, produtores rurais e 
população em geral  visando o conhecimento da legislação ambiental vigente relacionada à temática; 

- Formação e capacitação em Gestão Participativa para membros dos Conselhos de Unidades de 
Conservação, Meio Ambiente, Educação e Turismo; 

- Execução de serviços de educação ambiental para incentivar a proteção e restauração da 
vegetação; 

- Execução de serviços de educação ambiental para instruir sobre a relevância das áreas 
protegidas para a população e o meio ambiente; 

- Formação de monitores em parques e  Unidades de Conservação; 

- Projetos e ações educativas que utilizem as Unidades de Conservação como espaços de 
educação ambiental; 

- Formação de multiplicadores quanto à temática e sua relação com a preservação de corpos 
hídricos; 

- Fomento a criação e fortalecimento de centros de educação ambiental e trilhas educativas com 
capacitação de funcionários; 

- Promoção do ecoturismo; 

- Formação em fiscalização (funcionários da gestão municipal) e controle social (população, 
multiplicadores, etc.); 

- Projetos que ajudem a fortalecer os saberes tradicionais e da cultura popular quanto ao 
conhecimento da vegetação nativa; 

- Execução de serviços de educação ambiental que proporcionem um resgate da memória e da 
história ambiental da região; 

- Execução de serviços de educação ambiental relacionados ao tema amnésia ambiental 
geracional; 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de 
funcionários;  

- Fomento à criação de viveiros de vegetação nativa como espaços educadores, com formação em 
educação ambiental para funcionários. 
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 Quadro 10 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Processos Erosivos. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

PROCESSOS EROSIVOS 

- Formação técnica para gestores públicos e produtores rurais sobre as características 
locais (geologia, geomorfologia, hidrologia, cobertura vegetal, etc.) que favorecem o surgimento 
de processos erosivos, assim como demais  fatores condicionantes e deflagradores; 

- Serviços de educação ambiental para gestores, produtores rurais e população em geral 
para conscientização sobre o impacto dos processos erosivos e assoreamento de corpos hídricos; 

- Projetos de educação para riscos ambientais (processos erosivos e assoreamento). 

 
 
 
 

 
 Desenho de Rafael Henrique Melo Rossi, da Escola Municipal de Educação Básica Frei Lauro de Carvalho 
Borges, de Franca-SP. Fonte: 1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para 
ilustração do calendário 2013 do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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Quadro 11 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Práticas Agrícolas. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS  

- Formação técnica sobre características locais (geologia, geomorfologia,  hidrologia, cobertura 
vegetal, etc.) que determinam o uso do solo; 

- Execução de serviços de educação ambiental para produtores visando o conhecimento de práticas 
de conservação do solo, agricultura orgânica e compostagem; 

- Execução de serviços de educação ambiental para produtores visando o conhecimento do 
impacto dos agrotóxicos e da importância do uso correto e racional, a importância da logística reversa de 
embalagens de agrotóxicos etc.; 

- Formação de agentes multiplicadores em práticas agrícolas sustentáveis, agroecologia, segurança 
e soberania alimentar; 

- Projetos de incentivo à agricultura familiar; 

- Projetos para implementação do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar 
(PEAAF); 

- Projetos de incentivo à transição agroecológica e ao uso racional da água; 

- Serviço de educação ambiental para formações (teoria e prática) de boas práticas agrícolas 
(curvas de nível, preparo do solo, rotatividade de culturas, sistemas agroflorestais, agricultura orgânica, 
transição agroecológica, uso apropriado, racional e orientado dos produtos químicos necessários etc.); 

- Sensibilização da população e produtores rurais sobre queimadas rurais; 

- Sensibilização da população e produtores rurais sobre importância de APP e reserva legal. 

 
 Quadro 12 - Demandas que requerem financiamento referentes ao subtema Ocupação Urbana. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

OCUPAÇÃO URBANA 

- Formação técnica para gestores públicos sobre as características locais (geologia, 
geomorfologia, hidrologia, cobertura vegetal, etc.) que influenciam o uso do solo e a ocupação urbana; 

- Formação para gestores públicos em planejamento e gestão territorial com ênfase em 
desenvolvimento sustentável; 

- Execução de serviços de educação ambiental para gestores públicos visando a melhoria do 
planejamento urbano (arborização, áreas verdes, margem de rios, zoneamento urbano, diminuição da 
impermeabilização do solo, etc.); 

- Conscientização e sensibilização da população sobre queimadas urbanas, arborização, 
impermeabilização do solo, áreas verdes; 

- Projetos de educação para riscos ambientais (áreas vulneráveis a enchentes e processos 
erosivos); 

- Fomento à criação e fortalecimento de Centros de Educação Ambiental com capacitação de funcionários. 
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 Quadro 13 - Demandas que requerem financiamento referentes às ações estratégicas para o CBH-SMG. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CBH-SMG 

COMUNICAÇÃO 

- Elaboração de Plano de Comunicação e Mobilização Social do CBH-SMG, com produção de 
material sobre o CBH-SMG e a UGRHI-08 e desenvolvimento de um sistema integrado de 
comunicação e informação, com plataforma de cadastros dos projetos de educação ambiental 
realizados na bacia e banco de dados a respeito das condições ambientais da bacia. Espera-se que este 
plano identifique ferramentas disponíveis e utilizadas (rádio, jornais, tv, mídia impressa, mídias sociais, 
entre outros) para melhor atender aos objetivos do PDEA-SMG, bem como contribua com  diretrizes 
para a comunicação na bacia com os diferentes públicos e atores. 

GESTÃO DAS ÁGUAS 

- Capacitação de profissionais da área de gestão pública e de membros do CBH-SMG que 
envolva o conhecimento das características físicas locais (geologia, geomorfologia, etc.) que 
determinam os processos que ocorrem na bacia e da legislação e documentos de referência para gestão 
ambiental e de corpo hídricos (PERH, PAN, PBH-GRANDE, PBH-SMG, etc.). 

APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA 

- Revisão do PDEA-SMG. 
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6.2. Demandas que não requerem financiamento 

Buscando o fortalecimento e contínuo aprimoramento do CBH-SMG, são propostas 

ações que podem ser realizadas pelo próprio corpo técnico do comitê e que não requerem 

solicitação de recursos.  

Estas demandas por ações de educação ambiental que não requerem financiamento 

estão apresentadas do Quadro 14 ao Quadro 19. 

 
 Quadro 14 - Demandas que não requerem financiamento referentes ao tema Estado do Corpo Hídrico. 

ESTADO DO CORPO HÍDRICO 

POLUIÇÃO HÍDRICA 

- Conscientização de gestores públicos quanto à importância da melhoria da rede de 
monitoramento da qualidade das águas na UGRHI-08; 

- Oficina sobre fontes e controle da poluição hídrica; 

- Oficina sobre legislação de poluição hídrica para membros do CBH-SMG; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades para realização de estudos e pesquisas sobre 
monitoramento da qualidade da água e controle de poluição. 

DEMANDA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA 

- Conscientização de gestores públicos quanto à importância da melhoria da rede de 
monitoramento quantitativo das águas na UGRHI-08 e aprimoramento da metodologia de avaliação do 
balanço hídrico; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades para realização de estudos e pesquisas sobre 
monitoramento e avaliação do balanço hídrico; 

- Serviços de educação ambiental sobre uso múltiplo da água; 

- Oficina de educação para riscos ambientais (escassez hídrica); 

- Criação de um banco de informações sobre as pesquisas voltadas a conservação dos recursos 
naturais e educação ambiental. 
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 Quadro 15 - Demandas que não requerem financiamento referentes ao tema Saneamento. 

SANEAMENTO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

- Oficina sobre a importância de elaborar e executar Planos Diretores de Controle de Perdas e de 
como escrever projetos para solicitação de recursos para isso; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas de tecnologias sociais de saneamento; 

- Oficina para gestores públicos visando a ampliação e melhoria da rede de abastecimento. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

- Oficina sobre necessidade de elaborar e executar Plano de Saneamento e de como escrever 
projetos para solicitação de recursos para isso; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas de tecnologias sociais de saneamento; 

- Intercâmbio de conhecimento e experiências de boas práticas de esgotamento sanitário entre as 
sub-bacias; 

- Oficina para gestores públicos visando a ampliação e melhoria do sistema de coleta e tratamento 
de esgoto. 

DRENAGEM URBANA 

- Oficina sobre importância de elaborar e executar Plano Diretor de Drenagem Urbana e de como 
escrever projetos visando a solicitação de recursos para isso; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas de tecnologias sociais de saneamento; 

- Intercâmbio de conhecimento e experiências de boas práticas de drenagem urbana entre as sub-
bacias; 

- Articulação de ações de drenagem urbana com controle de processos erosivos; 

- Oficina de educação para riscos ambientais (enchentes, inundações, etc.). 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

- Oficina sobre importância de elaborar e executar Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS) e de como escrever projetos visando a solicitação de recursos para isso; 

- Oficina sobre importância de implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas de tecnologias sociais de saneamento; 

- Intercâmbio de conhecimento e experiências de boas práticas de manejo de resíduos entre as 
sub-bacias. 
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 Quadro 16 - Demandas que não requerem financiamento referentes ao tema Uso e Ocupação do Solo. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

VEGETAÇÃO NATIVA, ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS E UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

- Divulgação dos patrimônios ambientais da bacia; 

- Estabelecimento de parcerias e incentivo a visitação às Unidades de Conservação locais; 

- Promoção da integração das ações de gestão e educação ambiental entre as Unidades de 
Conservação; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas para diagnosticar a realidade local e desenvolver metodologias e/ou instrumentos 
que contribuam para a melhoria da qualidade ambiental e para a preservação e restauração da vegetação 
nativa; 

- Criação de um banco de informações sobre as pesquisas voltadas a conservação dos recursos 
naturais e educação ambiental. 

PROCESSOS EROSIVOS 

- Oficinas de educação para riscos ambientais (processos erosivos e assoreamento); 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas que contribuam para o controle de processos erosivos e assoreamento de rios; 

- Articulação de ações de controle de processos erosivos com drenagem urbana; 

- Articulação de ações de controle de processos erosivos com práticas agrícolas. 

PRÁTICAS AGRÍCOLAS  

- Incentivo à implementação do PEAAF; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas de tecnologias sociais e saberes tradicionais de práticas agrícolas; 

- Articulação de ações de práticas agrícolas com controle de processos erosivos; 

- Diálogo de saberes sobre práticas agrícolas; 

- Fomento ao acesso a tecnologias para produtores da agricultura familiar. 
 

OCUPAÇÃO URBANA 

- Oficinas de educação para riscos ambientais (enchentes); 

- Oficinas de ocupação urbana e planejamento ambiental; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades para realização de estudos e pesquisas sobre ocupação 
urbana e planejamento ambiental. 
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Quadro 17 - Demandas que não requerem financiamento referentes às ações estratégicas para o CBH-SMG dentro 
do subtema Comunicação. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CBH-SMG 

COMUNICAÇÃO 

- Elaboração de Termos de Referência (TR) para as ações estratégicas que requerem 
financiamento apontadas no PREA-SMG; 

- Pactuação de possíveis tomadores para as ações estratégicas que requerem financiamento 
apontadas no PDEA-SMG; 

- Divulgação do CBH-SMG para população, conselhos e instâncias de tomada de decisão; 

- Ações de comunicação social e difusão de informações relacionadas à gestão de corpos 
hídricos e meio ambiente; 

- Divulgação de materiais educativos e informativos existentes sobre educação ambiental e 
corpos hídricos; 

- Divulgação de eventos e ações de educação ambiental realizadas na bacia; 

- Divulgação dos projetos de educação ambiental financiados pelo FEHIDRO; 

- Utilização diversificada de tecnologias e mídias de comunicação que respeitem a diversidade 
de condições de acesso, bem como possibilitem a participação à distância dos diferentes atores sociais 
em reuniões e encontros técnicos; 

- Elaboração de estratégias de comunicação em redes e de intercâmbio de experiências, troca de 
informações e conhecimento com as outras instâncias integrantes do SIGRH; 

- Integração com os Sistemas Estadual e Municipal de Ensino por meio de aproximação com as 
Diretorias de Ensino e Secretarias Municipais de Educação da bacia e convite para que participem do 
CBH-SMG; 

- Realização de eventos e atividades culturais que estimulem a troca de conhecimentos e 
experiências sobre gestão de corpos hídricos e educação ambiental; 

- Criação e fortalecimento de rede regional de educação ambiental; 

- Implementação contínua do Plano de Comunicação e Mobilização Social; 

- Revisão do Plano de Comunicação e Mobilização Social. 
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 Quadro 18 - Demandas que não requerem financiamento referentes às ações estratégicas para o CBH-SMG dentro 
do subtema Aprimoramento da Educação Ambiental na Bacia 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CBH-SMG 

APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA 

- Elaboração de critérios de classificação e avaliação da adequação às diretrizes do PDEA-SMG 
dos projetos de educação ambiental propostos por tomadores para solicitação de recursos 
financeiros ao CBH-SMG; 

- Elaboração de métodos, ferramentas e recursos de acompanhamento dos projetos de educação 
ambiental da bacia, como definição de indicadores de avaliação da implementação e execução 
dos projetos de educação ambiental e do PDEA-SMG; 

- Monitoramento e avaliação permanente da implementação das ações do PDEA-SMG; 

- Oficina sobre importância de municípios elaborarem e executarem leis municipais de educação 
ambiental; 

- Formação em escrita de projetos de educação ambiental para solicitação de recursos; 

- Formação dos diversos segmentos sociais para elaboração e gestão de projetos socioambientais; 

- Formação quanto à legislação existente de educação ambiental e meio ambiente para membros 
do CBH-SMG e interessados (gestores públicos, multiplicadores, educadores, etc.); 

- Oficinas de formação em educomunicação; 

- Oficinas de formação em educação ambiental com fundamentação teórica, crítica, 
contextualizada, prática, com base nas políticas públicas existentes; 

- Divulgação das leis municipais de educação ambiental para a população; 

- Formação sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas e projetos de educação 
ambiental; 

- Divulgação dos Indicadores de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação 
Ambiental da Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental (ANPPEA); 

- Fomento à integração dos projetos de educação ambiental nas sub-bacias e UGRHI-08; 

- Realização de atividades de mobilização e sensibilização social em educação ambiental;  

- Mapeamento e divulgação de associações, cooperativas, organizações da sociedade civil, 
fóruns e conselhos da bacia e suas experiências acumuladas em organização comunitária; 

- Atualização do mapeamento de ações de educação ambiental realizadas na UGRHI-08; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas para diagnosticar a realidade local e desenvolver metodologias e/ou 
instrumentos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, articulação social e para 
construção da consciência crítica; 

-  
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APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BACIA (Continuação) 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas voltadas à educação ambiental; 

- Incentivo à criação e o fortalecimento de espaços coletivos de articulação em educação 
ambiental, tais como redes, fóruns e grupos temáticos, coletivos educadores, coletivos da juventude, 
pontos de cultura, salas verde, escolas, etc.; 

- Incentivo e fomento à criação de núcleos e centros de referência em educação ambiental. 

 
 
 
 
 

 
 Desenho de Gean Carlo Silva, da Escola Estadual Professora Lúcia Gissi Ceraso, de Franca-SP. Fonte: 
1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para ilustração do calendário 2013 
do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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Quadro 19 - Demandas que não requerem financiamento referentes às ações estratégicas para o CBH-SMG dentro 
do subtema Gestão das Águas. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O CBH-SMG 

GESTÃO DAS ÁGUAS 

- Elaboração de Plano de Capacitação para aperfeiçoamento do exercício da representação, 
reduzindo as assimetrias de conhecimento, motivação e organização entre os membros do colegiado, 
considerando as suas particularidades e necessidades; 

- Implementação do Plano de Capacitação; 

- Monitoramento da implementação do Plano de Capacitação; 

- Capacitação dos novos membros do CBH-SMG; 

- Definição e divulgação das atribuições dos membros do CBH-SMG e da Câmaras Técnicas; 

- Formação técnica para membros do CBH-SMG sobre as características físicas locais 
(geologia, geomorfologia, etc) que determinam os processos que ocorrem na bacia; 

- Formação para gestores públicos e membros do CBH-SMG quanto à legislação e documentos 
de referência para gestão de corpos hídricos, como o PERH, o Plano de Ação Nacional para a 
Conservação das Espécies da Fauna Aquática Ameaçadas de Extinção do Ecossistema 
Mogi/Pardo/Sapucaí-Mirim/Grande (PAN), o PBH-GRANDE e o PBH-SMG; 

- Formação para os diferentes segmentos  que compõem o CBH-SMG quanto à legislação 
ambiental; 

- Formação dos diversos segmentos sociais quanto aos Sistemas de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 

- Formação técnica contínua quanto a planejamento e gestão de corpos hídricos e do meio 
ambiente (considerando aspectos físicos, bióticos e sociais da região, etc.); 

- Formação e orientação técnica para membros do CBH-SMG para execução do Plano de Bacia 
e tomada de recursos FEHIDRO e Cobrança; 

- Formação quanto às diferenças conceituais dos procedimentos de outorga realizados pela 
Agência Nacional das Águas, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Departamento de Águas e 
Energia Elétrica; 

- Formação quanto ao controle de usos para garantia de um equilíbrio sustentável entre a 
demanda e a disponibilidade de água; 

- Formação quanto à definição de prioridades de usos de água nas sub-bacias; 

- Formação quanto ao reenquadramento de cursos d‘água; 

- Formação em captação de recursos financeiros para elaborar e implementar projetos; 

- Formação para a elaboração e gestão de projetos socioambientais; 

- Oficinas de educação para riscos ambientais; Incorporação da educação ambiental na 
formulação e execução de ações e projetos desencadeados pelo CBH-SMG; 

-  
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GESTÃO DAS ÁGUAS (continuação) 

- Promoção da articulação institucional no CBH-SMG e do Comitê com outros órgãos, 
instâncias e colegiados (Polícia Ambiental, Defesa Civil, Conselhos Municipais de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMAs), Conselhos de Unidades de Conservação, etc.); 

- Fomento à participação popular no CBH-SMG e em outras instâncias de decisão relacionadas 
ao meio ambiente (Conselhos de Unidades de Conservação, COMDEMAs, Fóruns, etc.); 

- Estímulo à criação de fóruns, redes e espaços de debate, troca de experiências e de articulação 
entre os diversos atores sociais e grupos organizados das comunidades visando a participação nos 
processos de decisão sobre a gestão das águas na bacia; 

- Realização de encontros técnicos referentes à gestão das águas; 

- Estabelecimento de parcerias com universidades e comunidades locais para realização de 
estudos e pesquisas quanto a mudanças climáticas, gestão de corpos hídricos, resiliência 
socioecológica; 

- Estímulo à implantação da Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da 
Organização das Nações Unidas; 

- Atualização dos diagnósticos socioambientais e socioeconômicos a fim de priorizar ações 
nestas áreas; 

- Fomento à calendários de eventos socioambientais de âmbito local e articulação de 
calendários em âmbito regional; 

- Articulação para integração entre entes responsáveis pela implementação das políticas de 
meio ambiente, de gestão de corpos hídricos e outras políticas setoriais relacionadas a elas. 
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7. Plano de Ação 

Para atender às demandas de educação ambiental na região da Bacia do Sapucaí Mirim-

Grande –SP, foi elaborado o “Plano de Ação” para projetos e ações que requerem ou não 

financiamento. Neste Capítulo, apresentam-se duas prospostas de plano de ação e metas,  e um 

plano de trabalho do CBH-SMG para ações que não requerem financiamento.  

Os planos foram elaborados para um período de 12 anos, de 2021 a 2032, e baseiam-se  

na distribuição das demandas, ano a ano, em três quadriênios, combinando as linhas temáticas e 

as demandas por grau de prioridade, além das ações estratégicas do CBH-SMG.  

7.1. Plano de Ação para Educação Ambiental na Bacia 

Hidrográfica do Sapucaí Mirím-Grande-SP (UGRHI 08)  

Neste plano, apresentam-se as demandas individualizadas por município em cada 

subtema e classificadas pelo nível da prioridade (Alta, Média-Alta, Média, Média-Baixa, Baixa 

e Baixíssima), conforme prioridades definidas no Capitulo 5.  Juntando-se as informações de 

todos os municípios num só quadro (Quadro 20) é possível traçar um panorama geral da 

situação para a bacia.  

Partindo deste cenário, o cronograma de ações e metas foi elaborado distribuindo-se a 

quantidade de projetos para cada nível de prioridade. No cronograma, os quadriênios foram 

estabelecidos em curto, médio e longo prazo para elaboração e implantação dos projetos nos 

municípios (Quadro 21). Lembrando que a escolha dos temas e subtemas a serem trabalhados 

em cada ano deve ser orientada pelo grau da prioridade (Quadro 20) para aquele período.  

Para cada projeto, estimou-se um custo médio de R$ 100.000,00, considerando o 

contexto de cada município e população atendida. Com o quantitativo de projetos na UGRHI 

08, calculou-se o investimento total necessário para a implantação dos mesmos na região.  
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Quadro 20.  Níveis de prioridade dos projetos de educação ambiental distribuídos por área 
temática em cada município da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim/ Grande –SP, para o 
período de 2021 a 2032.  

Município 

Temas e Subtemas *  
Estado  Corpo 

Hídrico  Saneamento Uso e Ocupação do solo  

Pol. 
Hídrica 

Dem. e 
Disp. 

Abast. 
Água 

Esg. 
San. 

Dren. 
Urbana 

M. Res. 
Sólido 

Veg. 
Nat. 

Proc. 
Erosivo 

Prát. 
Agríc. 

Ocup. 
Urbana 

 
Altinópolis      M ** M MB M BX MA M MA MB MA 

 Aramina M M BX M BX A A MB M M 
 Batatais MA A MB B BX MA A M M M 
 Buritizal MA M M MB BX MA MA M M M 
 Cristais Paulista MA A MB B B A MA M M M 
 Franca A A B MB B MA MA MA M MA 
 Guaíra A A M MA B MA A MB MB M 
 Guará MA M M MA B MA A MB M MA 
 Igarapava M M MB B BX MA MA MB M MA 
 Ipuã M M BX MA BX MA A MB MB MA 
 Itirapuã M M MB B BX A M MA MB M 
 Ituverava M A MA MB BX MA A M M MA 
 Jeriquara MA A B B BX MA A MB M M 
 Miguelópolis M M M MB BX MA A MB M M 
 Nuporanga MA M MB M BX MA A M MB M 
 Patrocínio Paulista MA A M M BX MA M MA MB M 
 Pedregulho MA A MB B BX A MA M M M 
 Restinga M MB B M BX MA M MA MB M 
 Ribeirão Corrente M A M M B MA MA M M M 
 Rifaina M MB MB M BX MA M M M M 
 

Santo Antônio da Alegria M A M M B MA M MA M M  
São Joaquim da Barra MA M MB A B MA A MB MB MA 

 São José da Bela Vista M A M MB B MA M MA MB M  

* Temas e Subtemas - Estado do Corpo Hídrico: Poluição Hídrica; Demanda e Disponibilidade Hídrica. 
Saneamento: Abastecimento de Água;  Esgotamento Sanitário;  Drenagem Urbana; Manejo de Resíduos Sólidos.  
Uso e Ocupação do Solo: Vegetação Nativa, áreas especialmente protegidas e Unidades de Conservação; 
Processos Erosivos; Práticas Agrícolas; Ocupação Urbana. 

** Prioridades:  Alta (A);  Média-Alta (MA);  Média (M);  Média-Baixa (MB);  Baixa (B); Baixíssima (BX).  

Informações extraídas dos mapas de prioridades por município (Figuras 12 a 21). 

 

Plano Diretor de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/ Grande – SP (2021-2032)  



  55 
 

55 

Quadro 21. Cronograma de ações e metas a curto, médio e longo prazo e quantidade de projetos 
de educação ambiental por grau de prioridade para cada município da Bacia Hidrográfica do 
Sapucaí Mirim/ Grande –SP, no período de 2021 a 2032, com a estimativa do investimento.  

Município 

Prazos – Grau de Prioridades 
Curto 

(2021-2024) 
Médio 

(2025-2028) 
Longo  

(2029-2032) 

Alta  Média Alta  Média 
Média 
Baixa Baixa Baixíssima 

Altinópolis 0 3 4 2 0 1 

Aramina 2  0 5 1 0 2 

Batatais 2  2 3 1 1 1 

Buritizal 0 3 5 1 0 1 

Cristais Paulista 2 2 3 1 2 0 

Franca 2  4 1 1 2 0 

Guaíra 3  2 2 2 1 0 

Guará 1  4 3 1 1 0 

Igarapava 0 3 3 2 1 1 

Ipuã 1  3 2 2 0 2 

Itirapuã 1 1 4 2 1 1 

Ituverava 2  3 3 1 0 1 

Jeriquara 2  2 2 1 2 1 

Miguelópolis 1  1 5 2 0 1 

Nuporanga 1  2 4 2 0 1 

Patrocínio Paulista 1  3 4 1 0 1 

Pedregulho 2  2 3 1 1 1 

Restinga 0 2 4 2 1 1 

Ribeirão Corrente 1  2 6 0 1 0 

Rifaina 0 1 6 2 0 1 

Santo Antônio da Alegria 1 2 6 0 1 0 

São Joaquim da Barra 2  3 1 3 0 1 

São José da Bela Vista 1  2 4 2 0 1 

Total de Projetos * 28 135 67 

Total de Investimento (R$) ** 2.800.000,00 13.500.000,00 6.700.000,00 

* As áreas temáticas a serem trabalhadas em cada período estão no Quadro 20 (ou mapas das 
prioridades por município, no Capítulo 5, Item 5.3).    

* * Estimativa considerando um valor médio de R$ 100.000,00 por projeto como valor de referência.  
Plano Diretor de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/ Grande – SP (2021-2032) 
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As áreas temáticas classificadas como de “Alta Prioridade” foram estabelecidas como 

metas à curto prazo, para serem realizadas no primeiro quadriênio (2021-2024). Em toda a 

UGRHI 08 foram contabilizados 28 projetos/ ações classificados como de “Alta Prioridade, 

com maior prevalência para Demanda e Disponibilidade Hídrica (11 municípios), Vegetação 

Nativa (10 municípios) e Manejo de Residuos Sólidos (4 municípios).   

No segundo quadriênio (2025-2028), são estabelecidos projetos como de médio prazo 

classificados como de “Média-Alta” e de “Média” prioridade. Em toda UGRHI 08, foram 

contabilizados 135 projetos/ ações e, entre os de “Média-Alta” prioridade, os temas mais 

recorrentes são de Manejo de Resíduos Sólidos (19 municípios), Poluição Hídrica (9 

municípios), Ocupação Urbana (7 municípios), Práticas Agrícolas (7 municípios) e Vegetação 

Nativa (6 municípios). Dentre os temas com prioridade “Média,” destacam-se Ocupação 

Urbana (16 municípios), Práticas Agrícolas (14 municípios) e Poluição Hídrica (12 

municípios). 

Para o financiamento destes projetos, além dos recursos pelo CBH-SMG, destaca-se 

que existem outras fontes de financiamento para projetos de educação ambiental. Ou seja, é 

possível pleitear subsídios de outras instituições e fundos, como por exemplo FUNASA (Fundo 

Nacional da Saúde), Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos 

(FID) e Agência Nacional de Águas e Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Já no último quadriênio (2029-2032) estão os projetos para longo prazo, nas prioridades 

de “Média-Baixa”, “Baixa” e “Baixíssima”, representando um total de 67 projetos/ ações dentre 

os 23 municípios, relacionados principalmente com o subtema Drenagem Urbana. Para a 

implantação destes projetos,  é importante que se faça uma análise acerca das necessidades 

diante da conjuntura do cenário local, observando a possibilidade de utilização de recursos 

provenientes do poder público, sociedade civil e órgão municipais. 

Vale lembrar da importância de ser revisar os planos de ação, a cada dois anos, para fins 

de priorizações na captação de recursos. 
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7.2. Plano de Ação para projetos que requerem financiamento 
junto ao CBH-SMG 

Este plano de ação tem como finalidade principal ser um eixo norteador para as 

atividades do CBH-SMG, que recebe recursos financeiros oriundos do FEHIDRO e da 

Cobrança pelo uso da água para financiar projetos que promovam a preservação e conservação 

das águas. Para orientar o direcionamento dos investimentos nos comitês de bacia, existem 

Programas de Duração Continuada (PDCs), entre eles, o PDC 8 - Capacitação técnica, 

educação ambiental e comunicação social, ao qual este Plano Diretor de Educação Ambiental 

(PDEA-SMG) está atrelado. 

O plano de ação apresentado no Quadro 22 orienta a distribuição de recursos para 

projetos referentes ao PDC 8, ao longo do tempo. O quadro indica quais níveis de prioridade 

devem ser considerados na elaboração e financiamento de projetos, ano a ano, de 2021 a 2032; 

e indica também em quais anos as ações estratégicas financiáveis deverão ser contempladas. 

Quadro 22 - Plano de Ação para projetos financiáveis referente ao PDC 8*, distribuídos por 
grau de prioridade e ações estratégicas do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí 
Mirim/ Grande –SP, no período de 2021 a 2032. 

Plano Diretor de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Sapucaí Mirim-Grande - SP 

Tipo de projeto 1º Quadriênio 2º Quadriênio 3º Quadriênio 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

 Alta ou 
Média-alta             
Média ou 
Média-baixa             

Baixa 
ou Baixíssima             

 Plano de 
comunicação             
Curso de 
especialização              
Revisão do 
PDEA-SMG             

  * PDC: Programas de Duração Continuada. PDC 8:  Capacitação técnica, educação ambiental e comunicação social 
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Não foi considerado um determinado valor por projeto, e sim a previsão orçamentária 

do CBH-SMG, no quadriênio, para os projetos voltados à Educação Ambiental, flexibilizando 

o processo de seleção e indicação dos mesmos para financiamento. Por exemplo, de acordo 

com a Deliberação CBH/SMG Nº 296/20, que distribui os recursos financeiros entre os 

Programas e Subprogramas de Duração Continuada para o período de 2020 a 2023, a previsão é 

direcionar R$ 1.150.000,00 para a execução de projetos de educação ambiental. Assim, estima-

se uma média de 2 a 3 projetos ao ano para serem financiados, e os valores máximo e mínimo 

de cada projeto, deverá ser ponderado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA) 

do CBH-SMG. Nos demais quadriênios, da mesma forma, a quantidade de projetos e valores 

deverá seguir a previsão orçamentária do CBH-SMG para cada período. 

Os interessados em solicitar recurso devem identificar, no Plano de Ação, os tipos de 

projetos que serão financiados naquele ano. Para melhor visualização de como fazê-lo, 

apresenta-se a seguir um passo a passo com exemplo (Quadro 23). 

Quadro 23.  Passo a passo para projetos de educação ambiental categorizados em prioridades. 

Etapas Exemplo para o ano de 2021 

1ª) No Capítulo 7 - Plano de Ação: Identificar, no 
quadro do Plano de Ação (Quadro 22), a prioridade a ser 
financiada no ano em que se deseja solicitar recurso. 

Prioridades a serem financiadas em 2021: 
Alta ou Média-Alta. 

2ª) No Capítulo 5 - Prioridades: identificar os 
subtemas que possuem as prioridades a serem 
financiadas no ano de interesse, para o local onde será 
feito o projeto (bacia, sub-bacia ou município). Destes, 
selecionar o subtema de interesse do tomador. 

Área de abrangência do projeto: UGRHI-08 
(Quadro 2) 

Subtemas com graus de prioridade a serem  
financiados no ano de 2021: 
Alta: Demanda e disponibilidade hídrica; 
Alta: Manejo de resíduos sólidos; 
Alta: Vegetação nativa, áreas especialmente 
protegidas e unidades de conservação; 
Média-alta: Poluição hídrica; 
Média-alta: Práticas agrícolas; 
Média-alta: Ocupação urbana. 

Subtema escolhido para o projeto: por 
exemplo,  Demanda e Disponibilidade 
hídrica, que possui Alta prioridade para o 
ano de 2021. 
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3ª) No Capítulo 6 - Demandas de Educação 
Ambiental da UGRHI-08. Sub-item 6,1 - Demandas 
que Requerem Financiamento: identificar as 
demandas de projetos para o subtema em questão e 
escolher uma (ou mais), a partir do interesse e aptidão  
do tomador. 

Neste exemplo em questão, sendo 
“Demanda e Disponibilidade Hídrica” o 
subtema escolhido, o Quadro 4 apresenta 
diversas demandas por ações neste subtema 
selecionado. 

Demanda escolhida: por exemplo, projetos 
de educação para riscos ambientais 
(escassez hídrica). 

4ª) No Capítulo 8 - Diretrizes gerais para projetos de 
educação ambiental e Apêndice 1: consultar diretrizes 
para elaboração de projetos. 

Elaboração da proposta de projeto para 
pleitear os recursos no CBH-SMG, 
considerando as diretrizes do capítulo e do 
apêndice 1. 

5ª) No Manual de Procedimentos Operacionais do 
FEHIDRO (MPO): analisar as regras apresentadas para 
solicitação de financiamento de projetos. 

Elaboração do Termo de Referência para 
pleitear os recursos no CBH-SMG 
considerando as diretrizes do MPO. 

 
 
 
 Quadro 24 - Passo a passo para projetos categorizados em ações estratégicas. 

Etapas Exemplo para o ano de 2023 

1ª)  No Capítulo 7 - Plano de Ação: Identificar, no Plano 
de Ação, a ação estratégica  a ser financiada no ano. 

Ação estratégica a ser financiada em 2023: 
Plano de comunicação. 

2ª) No Capítulo 6 - Demandas de Educação Ambiental 
da UGRHI-08. Sub-item 6,1 - Demandas que requerem 
financiamento: identificar as demandas relativas às ações 
estratégicas que necessitam de financiamento. 

Seguir as demandas específicas para esse 
projeto, apresentadas no Quadro 13. 

3ª) No Capítulo 8 - Diretrizes gerais para projetos de 
educação ambiental e Apêndice 1: consultar diretrizes 
para elaboração de projetos. 

Elaboração da proposta de projeto para 
pleitear os recursos no CBH-SMG 
considerando as diretrizes do capítulo e 
apêndice 1. 

4ª) MPO: analisar as regras apresentadas para solicitação 
de financiamento de projetos. 

Elaboração da proposta de projeto para 
pleitear os recursos no CBH-SMG 
considerando as diretrizes do MPO. 

 

Definido o tipo de projeto (prioridade, tema, subtema e demanda), com base no passo a 

passo do Quadro 23,  o proponente interessado em solicitar recursos devem apresentar o Termo 

de Referência ao CBH-SMG, seguindo às orientações do Manual de Procedimentos 
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Operacionais do FEHIDRO. Para elaboração de projetos, recomenda-se também seguir as 

Diretrizes gerais para projetos de educação ambiental, apresentadas no Capítulo 8.  

7.3. Plano de Trabalho do CBH-SMG para ações que não 
requerem financiamento 

As ações que não requerem solicitação de recursos têm o objetivo de fortalecer e 

aprimorar o funcionamento CBH-SMG. Para isso, a cada ano, a CT-EA do CBH-SMG irá 

trabalhar os temas indicados no Plano de Trabalho (Quadro 25). Destaca-se que, além da CT-

EA, outras entidades podem se articular com o CBH-SMG para viabilizar a execução do Plano 

de Trabalho.  

Para facilitar a compreensão de como o Plano de Trabalho pode ser utilizado, foi 

elaborado um passo a passo com exemplo, apresentado no Quadro 26. 

 
Quadro 25 -  Plano de Trabalho de atuação do CBH-SMG para ações que não requerem solicitação de 
recursos. 

Ano Subtemas 

2021 

Manejo de resíduos sólidos 

Educação ambiental 

Comunicação 

2022 

Demanda e disponibilidade hídrica 

Gestão das águas 

Comunicação 

2023 

Vegetação nativa, áreas especialmente protegidas e unidades de conservação 

Educação ambiental 

Comunicação 

2024 

Ocupação urbana 

Gestão das águas 

Comunicação 
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Ano  Subtemas (continuação) 

2025 

Poluição hídrica 

Educação ambiental 

Comunicação 

2026 

Práticas agrícolas 

Gestão das águas 

Comunicação 

2027 

Esgotamento sanitário 

Educação ambiental 

Comunicação 

2028 

Processos erosivos 

Gestão das águas 

Comunicação 

Ano Subtemas 

2029 

Drenagem urbana 

Educação ambiental 

Comunicação 

2030 

Abastecimento de água 

Gestão das águas 

Comunicação 

2031 

Manejo de resíduos sólidos 

Educação ambiental 

Comunicação 

2032 

Demanda e disponibilidade hídrica 

Gestão das águas 

Comunicação 
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 Quadro 26 -  Passo a passo e exemplo para utilização do Plano de Trabalho. 

 

Etapas Exemplo para o Ano de 2022 

1ª) Identificar no Plano de Trabalho os subtemas a serem 
trabalhados no ano 

Subtemas a serem trabalhados em 2022: 
A) Demanda e disponibilidade hídrica; 
B) Gestão das águas; 
C) Comunicação. 

2ª) No Capítulo 6 – Sub-item 6.2 - Demandas que não 
necessitam de financiamento:  identificar as demandas de 
projetos para os subtemas do ano e escolher uma (ou 
mais) de cada 

As demandas que devem ser trabalhadas 
em 2022 estão apresentadas nos Quadros 
17, 18 e 19. Delas foram selecionadas 
 
A) Oficina de educação para riscos 
ambientais (escassez hídrica); 
B) Elaboração de Plano de Capacitação; 
C) Escrever TR para ações estratégicas do 
PDEA-SMG que requerem financiamento 
no ano seguinte. 

3ª) Realização das demandas 

A) Realização de oficina para membros do 
CBH-SMG; 
B) Elaboração de Plano de Capacitação 
pela CT-EA e demais interessados; 
C) Elaboração do TR pela CT-EA. 
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8. Diretrizes gerais para projetos de educação ambiental 

Para a elaboração de projetos de educação ambiental, recomenda-se seguir o Roteiro 

para Elaboração de Projetos de Educação Ambiental da CEA (Coordenadoria de Educação 

Ambiental, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambietne do Estado de São Paulo), 

disponível no seguinte sítio eletrônico: 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cea/2014/11/roteiro-para-elaboracao-de-

projetos-de-educacao-ambiental-2/ 

Além disso, espera-se que os projetos de educação ambiental elaborados para 

solicitação de recursos sigam as seguintes diretrizes gerais: 

● Formação crítica e cidadã como um processo contínuo, permanente e articulado, que 
busca alcançar e envolver diferentes fóruns, segmentos, locais e atores sociais da bacia; 

● Formação contínua, desenvolvida ao longo da vida de um ser humano a partir das 
experiências formativas acumuladas durante sua trajetória; 

● Entendimento do ser humano como parte integrante e inseparável do meio ambiente; 

● Reconhecimento  e valorização da diversidade social, cultural e étnica; 

● Reconhecimento da diversidade de espécies e de ecossistemas; 

● Respeito e valorização da diversidade cultural e do conhecimento, experiências e 
práticas de comunidades tradicionais, garantindo o protagonismo destas populações; 

● Construção de processos de educação ambiental a partir das necessidades e experiências 
das comunidades rurais e urbanas da bacia; 

● Busca pela construção de uma sociedade sustentável em suas diversas dimensões social, 
ambiental, política, econômica, ética e cultural, por meio da adoção de novas formas da 
sociedade se relacionar com o meio ambiente, visando a garantia da qualidade de vida 
atual e para as gerações futuras; 

● Transparência no planejamento, execução e avaliação de todos os projetos  de educação 
ambiental a serem implementados; 

● Conexão e articulação entre as diversas ações educadoras realizadas na bacia; 
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● Incentivo e estímulo para o despertar do sentimento de pertencimento ao território; 

● Busca pela cooperação entre os diversos atores sociais; 

● Estímulo aos processos de troca de conhecimentos e vivências entre os diversos atores 
sociais, bem como incentivo da integração entre os diferentes saberes, tais como os 
populares, tradicionais e técnico-científico; 

● Fortalecimento e incentivo para o envolvimento dos diversos atores sociais nos 
processos participativos que contribuam para tomadas de decisões coletivas; 

● Estímulo à articulação de parcerias e apoio dos setores público e privado, bem como das 
instituições de ensino, para a elaboração e execução dos projetos; 

● Estímulo à participação e ao protagonismo social; 

● Incentivo à sensibilização e mobilização social, com ações que despertem o sentido do 
compromisso social para afirmação do direito coletivo a um meio ambiente saudável, 
equilibrado e socialmente justo e que promovam a participação efetiva nas decisões 
coletivas que impliquem direta ou indiretamente na qualidade de vida; 

● Fomento à participação da sociedade em fóruns e colegiados; 

● Reconhecimento do Comitê de Bacia Hidrográfica como espaço de diálogo e de tomada 
de decisão; 

● Incentivo à formação de multiplicadores; 

● Definição de estratégias de comunicação e divulgação do projeto, abrangendo públicos 
e segmentos sociais de maneira diversificada e considerando os diferentes níveis de 
acesso à comunicação encontrados no território da bacia; 

● Garantia aos diversos segmentos sociais a equidade no acesso a informações e 
tecnologias socioambientais; 

● Tornar as informações e os canais de comunicação acessíveis, incluindo libras, braile e 
comunicação aumentativa e alternativa, por exemplo; 

● Fomento à implantação de ações e projetos em educomunicação, promovendo a 
participação e o acesso democrático dos diversos atores sociais à produção e à difusão 
da informação relativa aos processos de educação ambiental; 

● Fortalecimento e valorização de práticas comunitárias sustentáveis das diversas culturas 
existentes no Brasil e dos povos originários; 
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● Incentivo à realização de estudos, pesquisas e experimentações que tenham como foco a 
valorização das identidades local e regional e seus conhecimentos como saberes 
socioambientais; 

● Realização de ações e projetos voltados a diferentes públicos (terceira idade, adultos, 
jovens, crianças, população rural e urbana, etc); 

● Estímulo à formação em educação ambiental com fundamentação teórica, crítica, 
contextualizada, prática, com base nas políticas públicas existentes; 

● Incorporação de propostas e atividades que possam auxiliar o CBH-SMG na realização 
das ações estratégicas definidas no PDEA-SMG, de forma a contribuírem para a gestão 
das águas feita pelo comitê; 

● Integração dos projetos de educação ambiental com as políticas públicas de educação 
ambiental e meio ambiente existentes, como a Política Nacional de Educação 
Ambiental, Política Estadual de Educação Ambiental, Programa Nacional de Educação 
Ambiental, Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Planos 
Municipais de Educação Ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, etc; 

● Integração dos projetos de educação ambiental com o Plano de Bacia e os Relatórios de 
Situação; 

● Incentivo à realização de diagnóstico da realidade local para desenvolvimento de 
metodologias e instrumentos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, 
articulação social e construção da consciência crítica; 

● Busca pela integração entre a Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim e Grande e as 
outras bacias hidrográficas estaduais e federais. 

● Integração com a Lei Nº 9795/99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

● Integração com a Lei Nº 12.780/2007, que institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental; 

● Integração com a Resolução Conama Nº 422/2010 que estabelece diretrizes para 
campanhas, ações e projetos de educação ambiental; 

● Integração com a Resolução CNE Nº 2/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental, no caso de projetos realizados em sistemas de 
ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior;   
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● Integração com a Resolução CNRH Nº 98/2009, que estabelece princípios, fundamentos 
e diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e 
a informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

● Integração com a Lei Nº 9.433/97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 
e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

No Apêndice 1 são apresentados os princípios, objetivos e diretrizes das políticas 

públicas de educação ambiental que devem servir de base para a elaboração e execução de 

projetos e ações nesta área. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenho de Deyvid Lorran Cintra de Andrade, da Escola Estadual Professor Michel Haber, de Franca-SP. Fonte: 
1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG - para ilustração do calendário 2013 
do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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9. Considerações finais 

A elaboração do PDEA-SMG atendeu a uma deliberação do CBH-SMG, sendo 

financiada com recursos do FEHIDRO. Para tanto, a Faculdade Dr. Francisco Maeda 

(FAFRAM) através de sua Mantenedora a Fundação Educacional de Ituverava,  foi a instituição 

proponente do projeto que culminou com a elaboração deste documento. 

O PDEA-SMG foi desenvolvido a partir do levantamento de dados primários, que 

consistiram nos questionários respondidos pela população da UGRHI-08 e na conferência 

realizada em 07 de novembro de 2019, e de dados secundários, como os Relatórios de Situação 

da bacia e o PBH-SMG. Com essa base, foi possível desenvolver um diagnóstico voltado às 

questões concernentes ao PDEA. 

Com a análise integrada das informações do diagnóstico, foi possível elaborar um 

prognóstico, no qual foram elencadas as principais demandas de educação ambiental da bacia. 

Por fim, tais demandas foram organizadas na forma de um Plano de Ação, que deverá guiar os 

investimentos e demais ações voltadas à educação ambiental dentro do horizonte de 

planejamento (12 anos). 

Este documento, além de servir como parâmetro para nortear os projetos em educação 

ambiental a serem realizados na área da UGRHI-08, também se constitui em uma importante 

fonte de informação a todos os envolvidos com o tema na bacia. Através da consulta ao PDEA-

SMG, os professores, tanto da rede pública como da rede particular, poderão ter contato com as 

principais questões ambientais e demandas em educação ambiental levantadas nos municípios e 

sub-bacias da UGRHI-08, o que pode ser de grande valia para a preparação de sequências 

didáticas que abordem o tema “meio ambiente”, por exemplo. 

Ademais, a divulgação das ações previstas dentro do horizonte de planejamento, no 

Plano de Ação e no Plano de Trabalho para atuação do CBH-SMG, é de suma importância para 

os interessados no assunto. Tal divulgação permite que a população saiba de antemão quais 

assuntos serão abordados no âmbito do comitê, o que poderá, inclusive, fomentar o 

estabelecimento de articulações entre os atores da educação ambiental e resultar na execução 

das ações previstas no plano. 
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Por fim, destaca-se que este documento, assim como qualquer peça de planejamento, 

deve ser continuamente revisto, a fim de que seus objetivos sejam sempre reanalisados à luz de 

novos contextos. Embora o empreendimento que trata da revisão do PDEA seja previsto 

inicialmente para o ano de 2029, é desejável que o CBH-SMG esteja permanentemente atento à 

situação dos corpos hídricos da bacia, realizando correções nos rumos deste plano quando 

necessário. 

 

 

 
 Desenho de João Vitor Carvalhaes Vila Nova, da Escola Municipal de Educação Básica Professora Etelgina de 
Fátima Viveiros, de Franca-SP. Fonte: 1°Concurso de Desenhos em comemoração ao dia da Árvore do CBH-SMG 
- para ilustração do calendário 2013 do CBH-SMG - dia 21 de setembro de 2012. 
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Apêndice 1: Princípios, objetivos e diretrizes das políticas 
públicas de educação ambiental 

As políticas públicas existentes trazem uma série de princípios, objetivos e diretrizes 
para a educação ambiental. Entre elas estão: 

● Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 - Política Nacional de Educação Ambiental; 

● Lei Nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 - Política Estadual de Educação Ambiental 
no Estado de São Paulo; 

● Programa Nacional de Educação Ambiental; 

● Resolução CONAMA Nº 422, de 23 de março de 2010 - Diretrizes para as campanhas, 
ações e projetos de educação ambiental; 

● Resolução CNE Nº 2, de 15 de junho de 2012 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental; 

● Resolução CNRH Nº 98, de 26 de março de 2009 - Princípios, fundamentos e diretrizes 
para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a 
informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

● Deliberação CRH Nº 231, de 20 de dezembro de 2019 - Estabelece diretrizes para a 
elaboração dos Programas de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas e para o 
desenvolvimento de Projetos e Ações de Educação Ambiental 

Aqui são apresentados princípios, objetivos e diretrizes para educação ambiental, 
comunicação e mobilização social tendo como fundamentação as políticas públicas 
mencionadas. Espera-se que os projetos de educação ambiental e gestão das águas levem em 
consideração tais apontamentos. 

 

Princípios 
● Respeito à diversidade, seja individual, seja coletiva, étnica, racial, social e cultural, 

disseminando os direitos de existência e permanência; 

● Busca pela igualdade de direitos humanos, compreensão integral dos fenômenos, 
diálogo e autonomia, tendo um enfoque histórico, crítico, político, democrático, 
participativo, inclusivo e cooperativo; 
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● Respeito à diversidade de idéias e o estímulo ao diálogo entre as diferentes 
compreensões quanto à educação; 

● Articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios 
ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações, nas dimensões locais, 
regionais, nacionais e globais; 

● Abordagem contextualizada das questões socioambientais em suas dimensões histórica, 
econômica, cultural, política e ecológica; 

● Garantia de continuidade, permanência e articulação do processo educativo; 

● Permanente avaliação crítica do processo educativo; 

● Concepção de ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 
meio natural e o construído, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o 
enfoque da sustentabilidade; 

● Respeito à liberdade e à equidade de gênero; 

● Promoção da equidade social e econômica; 

● Promoção do exercício permanente do diálogo, da solidariedade, da corresponsabilidade 
e da cooperação entre todos os setores sociais; 

● Estímulo ao debate sobre os sistemas de produção e consumo; 

● Compromisso com a cidadania ambiental; 

● Democratização na produção e divulgação do conhecimento e fomento à interatividade 
na informação; 

● Coerência entre o pensar, o falar, o sentir e o fazer; 

● Proteção, conservação e uso sustentável da água como base da vida, do 
desenvolvimento e do meio ambiente; 

● Vinculação entre ética, educação, saúde pública, comunicação, trabalho e práticas 
sociais; 

● Articulação com os diversos atores sociais, como redes de ensino, educadores, 
comunidades, movimentos sociais, instituições privadas, promovendo a integração e 
participação no Comitê de Bacia; 

● Garantia da participação social na gestão das águas; 
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● Busca pela integração entre planos, programas e projetos fomentados no âmbito do 
SIGRH; 

● Articulação da gestão das águas com as demais políticas públicas em meio ambiente; 

● Transparência e acessibilidade na comunicação de informações sobre as águas; 

● Transparência, gestão democrática e controle social dos planos, programas, projetos e 
ações locais que envolvam a educação ambiental. 

 

Objetivos 

● Desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 
complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, 
sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

● Garantia de democratização das informações ambientais; 

● Estímulo à mobilização social e política e ao fortalecimento da consciência crítica sobre 
a problemática ambiental e social; 

● Incentivo à participação comunitária ativa, permanente e responsável na proteção, 
preservação e conservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

● Estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, 
justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

● Fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 
fundamentos para o futuro da humanidade; 

● Construção de uma sociedade ecologicamente responsável, economicamente viável, 
culturalmente diversa, politicamente atuante e socialmente justa; 

● Participação da sociedade na discussão das questões socioambientais fortalecendo o 
exercício da cidadania e o desenvolvimento de uma consciência crítica e ética; 

● Incentivo à formação de grupos voltados para as questões socioambientais nas 
instituições públicas, sociais e privadas; 
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● Fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial o estímulo à 
adoção de práticas sustentáveis que minimizem os impactos negativos sobre o 
ambiente; 

● Promoção da inclusão digital para dinamizar o acesso a informações sobre a temática 
ambiental, garantindo a acessibilidade aos diferentes públicos; 

● Criação de espaços de debate das realidades locais para o desenvolvimento de 
mecanismos de articulação social, fortalecendo as práticas comunitárias sustentáveis e 
garantindo a participação da população nos processos decisórios sobre a gestão dos 
recursos ambientais; 

● Estímulo à criação, o fortalecimento e a ampliação, promovendo a comunicação e 
cooperação em nível local e regional das: 

○ Redes de Educação Ambiental; 
○ Núcleos de Educação Ambiental; 
○ Coletivos jovens de meio ambiente; 
○ Coletivos educadores e outros coletivos organizados; 
○ Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - Comvidas; 
○ Fóruns; 
○ Colegiados;   
○ Câmaras técnicas; 
○ Comissões. 

 

Diretrizes para a elaboração de projetos de educação ambiental 

Em relação à abordagem 

● Contextualizar as questões socioambientais em suas dimensões histórica, econômica, 
cultural, política e ecológica e nas diferentes escalas individual e coletiva; 

● Reconhecimento e inclusão de diferentes saberes, culturas e visões de mundo, com 
equidade de gênero, nos processos educadores;   

● Reconhecimento e respeito às diversidades sociais, culturais e ecológicas da bacia e 
inclusão de representantes da diversidade sociocultural; 

● Respeito e adequação às especificidades socioculturais e ecológicas de cada bioma e 
região hidrográfica; 
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● Focalizar a questão socioambiental para além das ações de comando e controle, 
evitando perspectivas meramente utilitaristas ou comportamentais;   

● Adotar princípios e valores para a construção de sociedades sustentáveis em suas 
diversas dimensões social, ambiental, política, econômica, ética e cultural;   

● Valorizar a visão de mundo, os conhecimentos, a cultura e as práticas locais; 

● Promover a educomunicação, propiciando a construção, a gestão e a difusão do 
conhecimento a partir das experiências da realidade socioambiental de cada local; 

● Destacar os impactos socioambientais causados pelas atividades antrópicas e as 
responsabilidades humanas na manutenção da segurança ambiental e da qualidade de 
vida;   

● Transparência, compromisso e preferencialmente participação dos grupos sociais 
envolvidos na elaboração, acompanhamento e avaliação dos processos educadores;   

● Compreensão da mobilização social como processo educativo;   

● Busca de representatividade e legitimidade nos processos de mobilização;   

● Respeito à autonomia, identidade e diversidade cultural dos atores sociais;   

● Fomento à participação da sociedade civil, nas atividades realizadas no âmbito do 
Sistema Integrado para a Gestão de Recursos Hídricos;   

● Ênfase à referência da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e 
gestão;   

● Transversalidade e sinergia de ações em educação ambiental, desenvolvimento de 
capacidades, mobilização social e comunicação em gestão integrada das águas; 

● Utilização de metodologias que respeitem as especificidades dos diferentes públicos 
envolvidos; 

● Promoção de processos formativos para qualificar a participação dos diferentes atores 
envolvidos. 

 

A respeito da linguagem e comunicação 

● Adequar-se ao público envolvido, propiciando a fácil compreensão e o acesso à 
informação aos grupos social e ambientalmente vulneráveis;   



  76 
 

76 

● Promover o acesso à informação e ao conhecimento das questões ambientais e 
científicas de forma clara e transparente.   

● Utilização de linguagem clara, apropriada e acessível, bem como de metodologias que 
respeitem as especificidades dos diferentes públicos envolvidos nos processos 
formativos;   

● Compromisso educativo da comunicação;   

● Utilização diversificada de tecnologias e mídias de comunicação que respeitem a 
diversidade de condições de acesso dos atores sociais;   

● Compromisso ético com a disponibilização da informação de forma acessível a todos, 
garantindo a transparência nos processos de tomada de decisão;   

● Comunicação em redes sociais, fortalecendo o intercâmbio de experiências, 
informações, conhecimentos e saberes em gerenciamento integrado das águas. 

 

Sobre sinergias e articulações 

● Mobilizar comunidades, educadores, redes, movimentos sociais, grupos e instituições, 
incentivando a participação na vida pública, nas decisões sobre acesso e uso dos 
recursos naturais e o exercício do controle social em ações articuladas;   

● Buscar a integração com ações, projetos e programas de educação ambiental do Comitê, 
Estado, Municípios e demais atores sociais;   

● Reconhecimento e inclusão de representantes da diversidade sociocultural da área de 
abrangência da bacia hidrográfica, reconhecidos em legislação vigente, nos processos 
educadores;   

● Promoção de articulações e parcerias entre órgãos e instituições públicas e privadas de 
ensino e pesquisa e demais entidades envolvidas em processos de formação; 

● Integração com os Sistemas Estadual e Municipal de Ensino, respeitando legislações e 
orientações específicas e considerando a necessidade de articulações prévias para o 
desenvolvimento de projetos e ações de educação ambiental;   

● Integração entre os entes responsáveis pela implementação das Políticas de Meio 
Ambiente e de Recursos Hídricos, bem como de outras Políticas Setoriais relacionadas a 
elas; 

● Estímulo à comunicação em redes e ao fortalecimento do intercâmbio de experiências, 
troca de informações e conhecimento entre todas as instâncias integrantes do SIGRH 
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Apêndice 2: Caracterização da bacia 

 

Aspectos Gerais 

A Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Grande foi definida como a Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 08 (UGRHI-08) pela Lei Nº 9.034/94, de 27 de dezembro 
de 1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) para o biênio 
1994/95. 

Esta bacia é considerada interestadual, pois limitando-se ao norte com o Estado de 
Minas Gerais, pelo rio Grande, o qual recebe contribuição de importantes afluentes, tais como: 
ribeirões do Cervo, da Ponte Alta, Buriti, Canoas, Carmo e Bom Jesus. As cabeceiras do rio 
Sapucaí-Mirim, assim como alguns afluentes do rio Canoas também nascem no estado de 
Minas Gerais. Portanto, considerando todas as bacias que contribuem para esta UGRHI, direta 
(rios Sapucaí-Mirim e Canoas) ou indiretamente (afluentes do rio Grande) soma-se uma área de 
5.787,62 km². Esta informação é importante pois se houver necessidade de caracterizar os 
impactos no rio Grande, terão que ser consideradas as alterações e intervenções realizadas nas 
bacias/sub-bacias do Estado de Minas Gerais. 

No rio Grande estão localizados quatro reservatórios importantes: Estreito, Jaguara, 
Igarapava e Volta Grande. Na bacia do Sapucaí-Mirim em seu tributário da margem direita, rio 
Esmeril, tem uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH) denominada usina Esmeril. Na calha 
principal do Sapucaí-Mirim, existem as seguintes PCHs: Dourados, São Joaquim, Palmeiras, 
Anhanguera e Retiro. 

 

Localização da UGRHI e Limites  

Localizada no extremo nordeste do Estado de São Paulo, tendo como bacias limítrofes 
as UGRHIs do Pardo e Baixo Pardo/Grande, esta bacia conforme discutida anteriormente, 
entende-se além dos limites do Estado, recebendo também afluentes do rio Grande, como 
ribeirões do Cervo, da Ponte Alta, Buriti, Canoas, Carmo, Bom Jesus e Lajeado. 

 

Municípios que integram a UGRHI 8 

Fazem parte da UGRHI 8, Sapucaí-Mirim/Grande vinte e quatro municípios, sendo 
eles: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra,  Guará, Igarapava, Ipuã, 
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Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, 
Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra e São 
José da Bela Vista (com sede na bacia) e os municípios de Altinópolis e Orlândia, com suas 
respectivas sedes na UGRHI 04 – Bacia do Pardo/Grande. 

 

Área Total da UGRHI e Sub-Bacias 

Como será detalhado nos itens subsequentes, a Bacia do Sapucaí-Mirim/Grande possui 
área total de 9.166,86 km². Deste total, 9.016,26 km² correspondem às terras emersas, enquanto 
o restante (150,60 km²) às áreas cobertas pelas águas dos reservatórios do Rio Grande. 

Considerando os principais afluentes da UGRHI, foram delimitadas sete sub-bacias que 
receberão tratamento individualizado para cada tema específico deste Relatório. As principais 
sub-bacias são: Alto Sapucaí, Médio Sapucaí, Baixo Sapucaí, Ribeirão do Jardim/Córrego do 
Lajeado, Rio do Carmo, Afluentes do Rio Grande e Rio Canoas. 

a) Alto Sapucaí: tem uma área de 2.151,44 km², embora os afluentes principais que 
formam os rios Sapucaí-Mirim, do Esmeril e Santa-Bárbara nascem em território mineiro. Está 
sub-bacia abrange inteiramente os municípios de Itirapuã, Patrocínio Paulista e Santo Antônio 
da Alegria e parcialmente os municípios de Batatais e Altinópolis (este último como sede na 
UGRHI Pardo/Grande); 

b) Médio Sapucaí: com uma área de 1059,82 km², abrange os municípios de 
Restinga, São José da Bela Vista e parcialmente os municípios de Franca e Nuporanga. Os 
principais afluentes que drenam para esta sub-bacia são: ribeirões dos Bagres, Santo Antônio, 
do Salgado (margem direita) e da Pimenta e córregos das Corredeiras, das Barrinha e das 
Palmeiras (margem esquerda); 

c) Baixo Sapucaí: com uma área de 1.834,55 km², fazem parte desta sub-bacia os 
municípios de Guará, Ipuã, São Joaquim da Barra e principalmente os municípios de 
Nuporanga, Ituverava, Miguelópolis, Guaíra, além de uma pequena área do município de 
Orlândia que sede fora da Bacia; 

d) Ribeirão do Jardim/Córrego do Lajeado: esta sub-bacia, com 945,68 km², é 
composta pelo afluente do ribeirão do Jardim, que tem sua foz na entrada do reservatório de 
Volta Grande e corresponde à área do município de Guaíra, além de outros afluentes de 
primeira ordem e dos córregos do Lajeado e da Penitência que drenam direto para o 
reservatório de Volta Grande na área do município de Miguelópolis; 
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e) Rio do Carmo: com 1.303,36 km², esta sub-bacia tem como afluentes principais 
os ribeirões do Japão, Água Limpa, Ponte Nova e da Bandeira. Apenas o município de 
Jeriquara está inserido totalmente na sub-bacia, enquanto os municípios de Ribeirão Corrente, 
Cristais Paulista, Pedregulho, Ituverava, Buritizal, Aramina e Miguelópolis estão parcialmente 
na área desta sub-bacia; 

f) Afluentes do Rio Grande: corresponde ao conjunto dos cursos d’água que 
drenam diretamente para o reservatório do Rio Grande e formam uma área de 1.425,80 km², 
destacando-se como principais afluentes os ribeirões Bom Jesus, São Pedro, do Pari e do 
Tamanduá. Está sub-bacia abrange a área total dos municípios de Rifaina e Igarapava e 
parcialmente as áreas dos municípios de Pedregulho, Buritizal e Aramina; 

g) Rio Canoas: com apenas 446,21 km², fazem parte desta sub-bacia os municípios 
de Franca e Cristais Paulista. 

As figuras a seguir indicam a localização de cada sub-bacia: 
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 Figura 1 - Sub-bacia 1 - Alto Sapucaí. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 2 - Sub-bacia 2 - Médio Sapucaí. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 3 - Sub-bacia 3 - Baixo Sapucaí. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 4 - Sub-bacia 4 - Ribeirão Bom Jardim/Córrego do Lajeado. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 5 - Sub-bacia 5 - Rio do Carmo. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 6 - Sub-bacia 6 - Afluentes do Rio Grande. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
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 Figura 7 - Sub-bacia 7 - Rio Canoas. Fonte: Arquivo Ecoplans (2020). 
 

Demografia 

Da análise dos aspectos demográficos, de acordo com a projeções de crescimento 
populacional e com o último censo IBGE, realizado no ano de 2010, que a UGRHI-08 possuía 
uma população de aproximadamente 735.630 habitantes, sendo que desse total, 95,64% se 
encontra em áreas urbanas. 
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Economia 

A UGRHI-08 apresenta uma infraestrutura de transporte baseada principalmente na 
malha rodoviária, que inclui como vias de acesso e escoamento da produção a SP-334 e a SP-
330 (ao sul-sudoeste do Estado); a SP-345 (a leste e a oeste do Estado) e a SP-325 (a leste do 
Estado). O transporte ferroviário é também outra possibilidade de acesso para a região, através 
da Fepasa. O transporte aéreo, tanto de passageiros como de cargas, é outra opção, em especial 
para os municípios de Franca e Batatais. 

O principal ramo industrial da UGRHI-08 é o da indústria de calçados, localizada na 
cidade de Franca, sendo que parte significativa da produção é destinada à exportação. 
Associada a fabricação de calçados, várias outras atividades industriais complementares se 
localizam região. Estas atividades vão desde fábricas nos ramos de borracha, couro e peles, 
produtos químicos e plásticos, até fábricas de produtos metal-mecânicos e bens de capital. 

Na produção agropecuária, segundo dados Censo Agropecuário 1995/96 do IBGE, a 
Unidade alcançou um valor que correspondeu a uma participação de 6,61% do total do Estado 
de São Paulo. No que se refere à produção animal, o município que mais contribui para o 
resultado foi Batatais, com participação de 10,30% no total regional, enquanto para o valor da 
produção vegetal o destaque foi o município de Guaíra, que respondeu com 29,33% do valor 
obtido. 

Em termos de produção vegetal, o princípio cultivo foi o de soja, concentrado nos 
municípios de Guaíra, Miguelópolis, Ituverava e Ipuã. Em segundo lugar aparece a cana-de-
açúcar, distribuída em todos os municípios da região, com destaque para Guaíra, Batatais e São 
Joaquim da Barra. Destaca-se ainda, o milho em Guaíra e Miguelópolis e o café em 
Pedregulho, Franca, Cristais Paulista, Jeriquara e Ribeirão Corrente. Cabe salientar que esses 
produtos agrícolas mantém um elevado grau de articulação com a indústria. 

Com relação à exploração animal, o rebanho bovino é o mais representativo para região, 
tanto na pecuária leiteira, para qual destacam-se os municípios de Santo Antônio da Alegria, 
Batatais e São José da bela Vista, como a destinada ao corte, nos municípios de Pedregulho e 
Franca. A suinocultura e a avicultura também constituem atividades econômicas importantes 
para a região. 

 

Educação 

A UGRHI-08 é atendida por duas Diretoria de Ensino, sendo uma localizada no 
Município de Franca e outra no Município de São Joaquim da Barra. A Diretoria de Ensino 
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Região de Franca compreende 10 municípios: Franca, Cristais Paulista, Itirapuã, Jeriquara, 
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Rifaina, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista, 
totalizando 69 escolas estaduais de Franca e região. Já Diretoria de Ensino da Região de São 
Joaquim da Barra abrange 12 municípios, Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava, Ipuã, 
Ituverava, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Sales Oliveira e São Joaquim da 
Barra, totalizando 20 escolas estaduais. 

 

 

 
Imagem aérea da Foz do Rio Sapucaí-Mirim no Rio Grande-SP. Imagem feita através de Drone, Phantom IV. 
Fonte: Ecoplans (2020).  
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