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APRESENTAÇÃO  

 

A Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda. EPP firmou com a 

Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo o CONTRATO Nº. 028/2022, 

referente ao Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017, para a elaboração do PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE, COM 

FOCO NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – PEA VG, em conformidade com o Ato 

Convocatório nº 001/2022. 

Este documento apresenta a proposta dos eixos estruturantes e ações para o PEA 

VG, elaborados com base na pesquisa e no levantamento realizados sobre as iniciativas de 

Educação Ambiental na BHVG e projetos relacionados a recursos hídricos, análise das 

respostas do formulário virtual e contribuições dos participantes das oficinas participativas. 

Conforme o Termo de Referência licitado - ATO CONVOCATÓRIO Nº 001/2022, 

para o PRODUTO 3 – PROGNÓSTICO deverão ser apontadas as diretrizes gerais para 

projetos de Educação Ambiental, com foco em gestão de recursos hídricos, contendo: 

• Fluxograma de ações, metas datadas e apontamento de responsáveis; 

• Levantamento de custos e possíveis fontes de financiamento; 

• Proposta de diretrizes para comunicação e divulgação do PEA VG; e 

• Indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas e indiretas à 

qualidade ambiental da BHVG. 

Para elaboração do Prognóstico devem ser considerados os desafios apontados 

no diagnóstico do atual da BHVG e deve-se ponderar cenários tendencialmente mais 

agravantes, de modo a apontar as ações mais assertivas necessárias à mitigação dos 

impactos ambientais, sempre com vistas à garantia da segurança hídrica. 

Salientamos que o estudo proposto trata-se de PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE, COM FOCO NA 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS  e não da proposição de projetos de intervenção, como 

por exemplo, construção de cisternas, cercamento de nascentes, plantio de árvores para 

recomposição florestal, construção de bacias de captação de água de enxurradas 

(barraginhas), implantação de curvas de nível, readequação de estradas etc., pois para isso 

há diversos projetos específicos na BHVG.
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1. PROPOSTA DE EIXOS ESTRUTURANTES E RESPECTIVAS AÇÕES PARA 

ELABORAÇÃO DO PEA VG 

Com base na pesquisa e no levantamento realizados sobre as iniciativas de 

Educação Ambiental na BHVG e projetos relacionados a recursos hídricos, análise das 

respostas do formulário virtual e contribuições dos participantes das oficinas participativas, 

foram propostos 6 (seis) eixos estruturantes para o PEA VG e suas respectivas ações 

(salienta-se que as proposições apresentadas ainda serão discutidas, para definição final, 

com a Câmara Técnica Consultiva na etapa de Prognóstico), conforme apresentado a seguir: 

 

• EIXO ESTRUTURANTE 1 - FORMAÇÃO CONTINUADA: Este eixo propõe 

orientar programas de formação continuada em Educação Ambiental 

direcionados aos seus diferentes públicos e segmentos, bem como estimular 

parcerias entre os setores público e privado para concretização destes; 

o 1ª ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO: Apesar dos formulários virtuais serem 

respondidos pela maioria dos Membros do CBHVG, a temática da 

Educação Ambiental não despertou interesse em todos os membros. 

o 1ª NECESSIDADE APONTADA NO DIAGNÓSTICO: Necessidade de 

formação de Gestores e Multiplicadores em Educação Ambiental. 

o Ações propostas: 

1. Fomentar parcerias entre/com: 

a. o CBHVG, a CODEVASF e os Consórcios Intermunicipais para 

disseminar práticas de Educação Ambiental, principalmente 

com relação ao uso racional da água, ciclo hidrológico e manejo 

da água, técnicas agrícolas preservacionistas e manutenção de 

vegetação, entre todos os municípios da BHVG, sobretudo com 

produtores rurais e nos perímetros de irrigação; 

b. o CBHVG, a COPASA e a EMBASA para disseminar práticas 

de Educação Ambiental, principalmente com  relação ao uso 

racional da água e diminuição de poluição desta, entre todos os 

municípios da BHVG; 

c. as Universidades localizadas na BHVG para disseminação da 

Educação Ambiental em todos os municípios inseridos na 

BHVG; 
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d. o setor industrial localizado na BHVG para disseminação da 

Educação Ambiental nas indústrias localizadas na  BHVG; 

2. Capacitar: 

a. membros do CBHVG para a Educação Ambiental; 

b. membros de Conselhos Municipais voltados à temática do meio 

ambiente para a Educação Ambiental, para que estes atuem 

como multiplicadores das práticas de uso racional da água e 

preservação do meio ambiente, focando para que os 

conselheiros, dentro de suas atribuições, reforcem a 

necessidade e cobrem do Poder Executivo Municipal a 

elaboração de Políticas Municipais de Educação Ambiental; 

c. membros de Conselhos Municipais voltados à temática do meio 

ambiente para nivelamento sobre a atuação do CBHVG; 

d. os produtores rurais para o uso racional da água e técnicas 

agrícolas preservacionistas; 

e. os gestores públicos e técnicos municipais, principalmente dos 

setores de Educação, Meio Ambiente e Agricultura para a 

Educação Ambiental, como forma de inserir e disseminar 

práticas de Educação Ambiental em todo os municípios 

inseridos na BHVG. 

 

• EIXO ESTRUTURANTE 2 – CADASTRAMENTO DAS INICIATIVAS DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BHVG: Este eixo propõe criar e alimentar um 

Banco de Dados online com as iniciativas de Educação Ambiental realizadas 

na BHVG. O banco de dados é uma importante ferramenta gerenciadora de 

dados coletados em Educação Ambiental, pois possibilita o acesso às 

informações de forma ágil, além de facilitar a interação entre os gestores e 

diversos atores da BHVG, visando promover o compartilhamento de 

experiências para fortalecer a gestão dos recursos hídricos; 

o 2ª ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO: dificuldade de levantamento das ações 

de Educação Ambiental realizadas na BHVG. A BHVG está localizada em 

2 Estados (MG e BA), abrange 35 municípios (27 municípios mineiros e 

8 municípios baianos) e várias instituições públicas e particulares, o que 
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caracteriza heterogeneidade e diferenças de interesses entre os diversos 

atores; 

▪ Foi verificado que até dentro de uma mesma Prefeitura não há 

integração entre as ações das diversas secretarias, sendo apontado que 

não raro há ações, por exemplo, sendo executadas pela Secretaria de 

Meio Ambiente que não são de conhecimento da Secretaria de 

Agricultura ou Educação, e vice e versa. Salienta-se que essa 

dificuldade de integração é verifica em vários municípios, não apenas 

nos inseridos na BHVG. 

o 2ª NECESSIDADE APONTADA NO DIAGNÓSTICO: Necessidade de 

criação e alimentação de banco de dados online  para cadastramento das 

ações de Educação Ambiental realizadas na BHVG. 

o Ação proposta: 

1. Criar e alimentar um banco de dados online para as práticas de 

Educação Ambiental realizadas na BHVG. 

 

• EIXO ESTRUTURANTE 3 - COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO E 

SOCIALIZAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO: Este eixo tem como objetivo 

dar enfoque ao caráter educativo desempenhado pela comunicação social. 

Pretende-se aqui desenvolver ações que informem/divulguem de forma 

igualitária as informações socioambientais, abrangendo públicos e segmentos 

sociais diferenciados e de maneira diversificada, considerando para isso os 

diferentes níveis de produção e acesso à comunicação encontrados no 

território da BHVG. Os materiais produzidos devem estar de acordo com o 

público a que é direcionado, confeccionados em linguagem acessível e com 

adequação de conteúdo. 

o Ações propostas: 

1. Desenvolver conteúdos e atualizar constantemente o sítio eletrônico 

do CBHVG; 

2. Produzir material educativo que explique/informe/promova de maneira 

acessível (direcionado ao público-alvo, por exemplo: produtores rurais; 

membros de Conselhos Municipais voltados à temática do Meio 

Ambiente; escolas, setor industrial e de saneamento; população em 

geral etc.): 
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a. quais são os instrumentos de gestão dos recursos hídricos e 

que mostrem as especificidades da BHVG e os serviços 

socioambientais que esta fornece; 

b. o que é o CBHVG, quais suas funções e atribuições, qual o 

papel esperado de seus membros etc.; 

c. a necessidade do uso racional da água para as diversas 

vertentes: uso agrícola e industrial, abastecimento público, uso 

em prédios públicos; população em geral etc.;  

d. as ações ambientais em propriedades rurais, baseando-se nas 

especificidades da BHVG; 

e. a atuação e a importância de órgãos de proteção ambiental 

para que produtores rurais se sensibilizem da necessidade de 

adequação às normas vigentes; 

f. a conscientização ambiental sobre o tema geral do ano definido 

pelo CBHVG em Plenário – meio ambiente, queimadas, 

recuperação florestal, entre outros; 

3. Socializar o conhecimento científico a respeito: 

a. das especificidades da BHVG; 

b. das técnicas preservacionistas, de monitoramento e de 

produção de água na BHVG; 

c. da Educação Ambiental na BHVG; 

4. Realizar eventos e atividades culturais que estimulem a troca de 

conhecimentos e experiências sobre recursos hídricos e Educação 

Ambiental; 

5. Promover a divulgação em diversas mídias: 

a. das ações em Educação Ambiental realizadas na BHVG;  

b. do banco de dados online de Educação Ambiental da BHVG; 

c. de eventos e materiais de Educação Ambiental; 

6. Criar e manter uma rede virtual regional de Educação Ambiental para 

a BHVG. 

 

• EIXO ESTRUTURANTE 4 - DESENVOLVIMENTO E SOCIALIZAÇÃO DE 

ESTUDOS, PESQUISAS E EXPERIMENTAÇÕES: Este eixo visa orientar o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações que tenham como 
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foco principal a gestão dos recursos hídricos, assim como destacar a função 

social do conhecimento científico e valorizar o conhecimento e as tecnologias 

sociais tradicionais como saber socioambiental. 

o Ações propostas:  

1. Elaborar a Política de Educação Ambiental da BHVG; 

2. Incluir a Educação Ambiental como componente em serviços e projetos 

de obras e infraestrutura financiados com recursos do CBHVG; 

3. Integrar projetos na BHVG por meio da criação de redes 

(municipais/sub-bacia/universidades/consórcios etc.) para os atores de 

Educação Ambiental; 

4. Mapear as associações, cooperativas, ONGs, fóruns, conselhos etc. e 

suas experiências acumuladas em organização comunitária;  

5. Fomentar projetos e pesquisas: 

a. sobre boas práticas agrícolas, visando o manejo adequado do 

solo (agricultura orgânica, agroecológica, biodinâmica, entre 

outras), para a população rural; 

b. de boas práticas agrícolas e manejo do solo e da água (uso 

racional da água, barraginhas, horticultura comunitária, 

barramento em leito de rio, sistemas de captação de água de 

chuva, métodos de contenção de solo e outros); 

c. em centros/viveiros educativos/espaços educadores, visando o 

uso desses locais para o público interessado; 

d. nas escolas visando a sensibilização ambiental da comunidade 

escolar; 

e. para divulgação dos patrimônios ambientais existentes, 

ampliando seu acesso à população; 

6. Fomentar experimentações: 

a. de educação ambiental relacionadas à prevenção e combate 

aos incêndios florestais e ao manejo integrado do fogo; 

b. comunitárias e participativas visando a recuperação de 

nascentes, mata ciliar e conservação do solo e do meio 

ambiente e uso racional da água; 

7. Fomentar projetos de sensibilização sobre o: 
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a. consumo da água e uso adequado dos recursos hídricos, 

mostrando alternativas práticas e sustentáveis, como captação 

da água da chuva e reuso para a população em geral; 

b. uso adequado do solo (drenagem, assoreamento, proteção das 

APPs, nascentes, entre outras) para população em geral; 

8. Incentivar a implantação de Pagamento por Serviços Ambientais; 

9. Realizar pesquisas e socializar práticas e tecnologias: 

a. para saneamento rural e zonas urbanas com deficiência em 

saneamento; 

b. para a produção rural; 

c. para o uso racional da água no setor de saneamento; 

d. para o uso racional da água no setor industrial. 

 

• EIXO ESTRUTURANTE 5 - SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL: 

Este eixo tem como objetivo orientar ações que despertem em cada indivíduo 

o sentido do compromisso social para afirmação do direito coletivo a um meio 

ambiente saudável, equilibrado e socialmente justo. Visa também garantir aos 

diversos segmentos sociais a equidade no acesso a informações e tecnologias 

socioambientais, assim como, promover a participação efetiva nas decisões 

coletivas que impliquem direta ou indiretamente na qualidade de vida. 

o Ações propostas: 

1. Realizar consultas públicas como forma concreta de participação 

popular na elaboração da Política de Educação Ambiental da BHVG, 

com o diálogo entre gestores municipais, educadores, órgãos de 

interesse do CBHVG, produtores rurais; cidadãos, colegiados, entre 

outros; 

2. Incentivar o debate sobre a elaboração: 

a. de leis municipais de Educação Ambiental;  

b. de Programas Municipais de Educação Ambiental; 

3. Fomentar: 

a. a criação e fortalecer os Conselhos Municipais e Núcleos de 

Defesa Civil; 
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b. programas permanentes de Educação Ambiental nas 

Prefeituras e seus departamentos e nos Consórcios 

Intermunicipais; 

c. e fortalecer a participação da sociedade em fóruns e conselhos, 

entre outros;  

d. a sensibilização constante de produtores rurais, agentes do 

setor de saneamento, agentes do setor industrial, associações 

de moradores, bem como da população em geral para questões 

relacionadas aos recursos hídricos na BHVG; 

e. calendários de eventos socioambientais de âmbito local e 

articular calendários em âmbito regional e nacional; 

f. a criação de núcleos e centros de referência em Educação 

Ambiental; 

4. Criar e fortalecer os espaços coletivos de articulação em Educação 

Ambiental, tais como redes, fóruns, grupos temáticos, coletivos 

educadores, pontos de cultura, salas verdes, escolas, entre outros; 

5. Promover debates sobre mecanismos de pagamento por serviços 

ambientais, práticas ambientais sustentáveis e legislação ambiental; 

6. Realizar eventos e campanhas de mobilização e sensibilização social 

em Educação Ambiental; 

7. Buscar parcerias e incentivar a visitação a locais estratégicos de 

conservação ambiental. 

 

• EIXO ESTRUTURANTE 6 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

CONTINUADA: Este eixo prevê o monitoramento e a avaliação permanente da 

implementação das ações propostas pelo PEA VG. 

o Ações propostas: 

1. Propor indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas 

e indiretas das ações propostas à qualidade ambiental da BHVG - essa 

ação será realizada no Produto 3 – Prognóstico;  

2. Desenvolver sistema de acompanhamento de implementação das 

ações por meio de planilhas eletrônicas, que possam ser facilmente 

preenchidas pelos responsáveis e transferidas para página da web em 

formato HTML, de fácil acesso para qualquer pessoa que queira 
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acompanhar o desenvolvimento das ações do PEA VG (as planilhas 

eletrônicas serão apresentadas no Produto 4 - PEA VG Consolidado, 

mas a alimentação destas e a inserção delas em ambiente de Internet 

será de competência do CBHVG). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


