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motivação

1. as ações de educação ambiental como uma das medidas
mitigadoras de impacto ambiental de empreendimentos que
pretendam se instalar ou ampliar suas atividades na região
PCJ;

2. as ações de educação ambiental estabelecidas pelo Plano
de Bacias aprovado no CBH-PCJ;

3. apoio financeiro às ações de educação ambiental definidos
em programas e projetos compatíveis com o estabelecido na
LE 7663/91 (art 8, I);

4. as ações de educação ambiental dos diversos grupos que
atuam na região para promoção de seu fortalecimento.

Demanda no âmbito do CBH-PCJ para inclusão nos processos de
tomada de decisão :



objetivo geral

Criar o Sistema AQUAEDUCA-PCJ
como instrumento auxiliar do
processo de tomada de decisão
sobre educação ambiental nas
bacias hidrográficas dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí



diagnóstico interativo ao diagnóstico das águas   

Sistema AQUAEDUCA-PCJ

Banco de Informações AQUAEDUCA PCJ

contínuo

participativo

georeferenciado



dinâmica metodológica

Pesquisa participativa em espiral ascendente

Sujeitos-protagonistas: membros das CTs CBH-
PCJ

Informações: georeferenciadas

Divulgação/Publicização: sítio eletrônico no
portal CBH-PCJ



resultados esperados

Diagnóstico de educação ambiental da região
PCJ validado pela CT-EA

Plano Estratégico Participativo de Educação
Ambiental da região PCJ, validado pela CT-EA e
encaminhado para a CT-Planejamento [prioridades]

Sistema interativo AQUAEDUCA-PCJ
implementado no portal do CBH-PCJ



Sandro Tonso arquiteto, doutor em ciências

Emília Wanda Rutkowski bióloga/ecóloga, doutora em estruturas ambientais
urbanas

Graziella Demantova arquiteta, doutora em saneamento e ambiente

Édipo Gonçalves especialista em tecnologia de informação

Andréa Quirino  Deluca bióloga, doutoranda em ciências ambientais

Semiramis Biasoli advogada, doutoranda em educação ambiental

Tatiana Scalco Silveir

comunicadora, mestre em política científica e 
tecnológica, especialista em moderação de processos
participativos

Mariana Cortijo advogada, especialista ambiental

Apoio Institucional – Secretaria Executiva CBH-PCJ (DAEE): 

Cecília Aranha arquiteta, educadora ambiental

Leonildo Urbano tecnologo de informação

equipe multidisciplinar



Art. 8º - A implantação da cobrança pelo uso da água será

feita de forma gradativa atendendo-se, obrigatoriamente,

as seguintes fases:

I - desenvolvimento, a partir de 1991, de programa de

comunicação social sobre a necessidade econômica,

social e ambiental da utilização racional e proteção da

água, com ênfase para a educação ambiental, dirigida

para o primeiro e segundos ciclos;

LE  7663/91



emilia@fec.unicamp.br

www.fluxus.fec.unicamp.br

grata  pela atenção!


