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CONSULTA PÚBLICA

APRESENTAÇÃO

A  Educação  Ambiental  é  uma  ferramenta  de  extrema  importância  na  busca  por  uma

consciência  crítica  para  o  caminho da  sustentabilidade  e  o presente  documento  representa  um

grande  passo  para  a  mudança  de  hábitos  individuais  e  coletivos,  propiciando  um  olhar  mais

sensibilizado e ativo da sociedade para as questões ambientais do município. 

O  Programa  Municipal  de  Educação  Ambiental  é  uma  proposta  de  política  pública

estruturante para o município de Taubaté planejar e executar a educação ambiental, em consonância

com as Políticas e os Programas Nacionais e Estaduais de Educação Ambiental. No contexto local,

o programa está em sintonia com as diretrizes de ação das Secretarias de Meio Ambiente e de

Educação de Taubaté, que norteiam os objetivos, estratégias e linhas de ação.

Para  a  elaboração  do  presente  documento,  foi  constituída  a  Comissão  Municipal  de

Educação Ambiental (COMEA), composta por membros representantes do Conselho Municipal de

Meio Ambiente, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Educação e da sociedade civil, e

contou com a colaboração e participação da população em diferentes  momentos,  propiciando a

criação de um material rico e fiel à realidade do município.

Pretende-se  que  o  Programa  Municipal  de  Educação  Ambiental  se  consolide  como

referência  para a  elaboração de programas e projetos  socioambientais,  de forma a proporcionar

diretrizes  e  ferramentas  de  atuação  para  o  trabalho  de  educadores  ambientais  que  atuam  no

município.

Para  que  possamos  ampliar  o  processo  de  consulta  e  participação  popular,  dentro  dos

princípios da gestão participativa e democrática, convidamos a todos os atores sociais interessados,

para que avaliem a presente proposta de forma a trazer contribuições de melhoria e aperfeiçoamento

deste importante instrumento de planejamento e atuação da Educação Ambiental em Taubaté.

É com imensa satisfação que apresentamos o Programa Municipal de Educação Ambiental

de  Taubaté,  um marco  para  o  processo  dinâmico  e  transformador  da  Educação  Ambiental  no

município.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo do século XX, diversas inovações e descobertas trouxeram consideráveis avanços

à  humanidade.  Muitas  enfermidades  que  vitimavam,  precocemente,  milhões  de  pessoas,  foram

controladas  por  novos  medicamentos  e  tratamentos.  Novas  tecnologias  aumentaram

consideravelmente a capacidade de produção, comunicação e transporte. Avanços que impactaram,

positivamente, no aumento da expectativa e da qualidade de vida. 

No entanto, há uma ampla gama de impactos negativos provocados pela ação humana no

planeta, tornando urgente que medidas estratégicas e estruturantes sejam adotadas pelos governos

locais e por toda a sociedade.

O modo de vida moderno, associado ao fato de que a maior parte da população vive em

centros urbanos, tem favorecido uma crescente degradação das condições ambientais, tais como o

aumento do desmatamento, a extinção de espécies, aumento da poluição, esgotamento de recursos

naturais, entre outros impactos. 

Vivemos em um cenário de emergência socioambiental que promete agravar-se caso sejam

mantidas as tendências  atuais de degradação;  um problema enraizado na cultura,  nos estilos de

pensamento, nos valores, nos pressupostos epistemológicos e no conhecimento, que configuram o

sistema político, econômico e social em que vivemos. (LUZZI, 2005, p. 381)

Por isso, a Educação Ambiental se faz necessária como ferramenta para auxiliar no processo

de transformação da sociedade, à medida que preconiza a construção de um modo de vida mais

sustentável, que garanta as condições necessárias para a manutenção atual e futura de nossa espécie

e das demais que habitam nosso planeta. 

Como destaca Jacobi (2003, p. 196):

A educação ambiental  aponta para  propostas  pedagógicas centradas na conscientização,

mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação,

participação dos educandos e propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e

aperfeiçoamento  de  habilidades,  condições  básicas  para  estimular  maior  integração  e

harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. 

Diante desse desafio,  é necessário que haja articulação entre  vários atores no âmbito da

educação formal e não formal. É preciso fomentar a reflexão, mudar a forma de pensar e agir em

torno das questões socioambientais (JACOBI, 2003). É necessário que todos se sintam responsáveis
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pelo futuro do planeta, não apenas por meio de sensibilização, mas da interiorização que fomenta a

ação e desencadeia um planeta sustentável e democrático (RAMOS, 2008).

1.1 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: DO GLOBAL PARA O LOCAL

Em âmbito mundial a questão ambiental surge como uma preocupação a partir da década de

1960, reuniões e conferências resultaram em diversas leis e resoluções, em vários países. 

Uma das primeiras leis promulgadas no Brasil sobre meio ambiente foi a Lei 4771/65, que

instituiu  o  Código  Florestal  e  estabeleceu  a  semana  florestal,  data  que  era  comemorada

obrigatoriamente nas escolas e outros estabelecimentos públicos. Em 1973, foi criada a Secretaria

Especial do Meio Ambiente, iniciativa que marcou o início de atividades de Educação Ambiental

nas políticas públicas, embora que eventualmente. 

Ao final da década de 70, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura  (UNESCO)  e  o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  realizaram  a  1ª

Conferência Intergovernamental Sobre Educação Ambiental, em Tbilisi, na Georgia, evento em que

vários especialistas definiram os princípios e objetivos da Educação Ambiental, sendo tratado não

somente  as  questões  de  flora  e  fauna,  mas  também,  os  problemas  sociais,  econômicos,  éticos,

tecnológicos e culturais das populações.

Em 1981 foi a promulgada a Lei 6.938/81 – Política Nacional do Meio Ambiente – que cria

o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional  do Meio Ambiente

(CONAMA). O texto da lei define a oferta da Educação Ambiental:

A Educação Ambiental deve ser ofertada a todos os níveis de ensino, devendo incluir a

educação  da  comunidade,  objetivando  capacitá-la  para  participação  ativa  na  defesa  e

conservação do meio ambiente (BRASIL, 1981).

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) reafirma a incumbência do Poder Público

em promover a Educação Ambiental para alunos de todos os níveis de ensino.

Nos anos 90, as políticas de Educação Ambiental ganharam destaque, principalmente com a

realização da II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO

92, no município do Rio de Janeiro. 

Em 1994 foi aprovado o Programa Nacional de Educação Ambiental. No ano de 1996 criou-

se a Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Nacional de Meio Ambiente e em 1999

realizou-se a I Conferência Nacional de Educação Ambiental com a aprovação da Lei  Federal nº
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9.795/1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui  a Política Nacional  de Educação

Ambiental. Segundo a Lei Federal 9.795/1999, entende-se por Educação Ambiental:

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio

ambiente,  bem  de  uso  comum  do  povo,  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida  e  sua

sustentabilidade.  A  educação  ambiental  é  um  componente  essencial  e  permanente  da

educação  nacional,  devendo  estar  presente,  de  forma  articulada,  em todos  os  níveis  e

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.

Em 7 de fevereiro de 2000, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a

Cultura (UNESCO) elabora o Relatório do Programa de Trabalho Internacional sobre educação,

sensibilização da consciência pública e capacitação, no marco da implementação do Capítulo 36 da

Agenda  21  –  capítulo  que  trata  dos  seguintes  temas:  Reorientação  do  ensino  no  sentido  do

desenvolvimento sustentável;  Aumento da consciência pública; e  Promoção do treinamento.  No

relatório é destacada a importância da mobilização na esfera nacional  dos governos,  docentes e

organizações  não governamentais.  O documento faz relação com a Conferência  de Jomtiem de

Educação  para Todos (Tailândia,  5 a  9 de março de 1990) – Plano de Ação para satisfazer as

necessidades  básicas  de  aprendizagem  –,  além  de  destacar  a  importância  da  divulgação  das

melhores práticas ambientais. 

Ainda no ano 2000, em 08 de setembro, a Assembleia Geral da Organização das Nações

Unidas (ONU), aprova a Resolução nº 7 das Nações Unidas, que trata de iniciativas a considerar na

implementação da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

Em setembro de 2002, ocorreu a Conferência de Johanesburgo (Rio + 10) que discutiu lições

de educação ambiental aprendidas entre a Eco 92 e a Rio + 10 no marco do capítulo 36 da agenda

21.

No ano de 2004, foi publicado pelo governo federal brasileiro, um importante documento

que direciona a educação ambiental formal: “Formando Com-Vida (Comissão de Meio Ambiente e

Qualidade de Vida) Construindo a Agenda 21”. É um guia que apresenta proposta para criar uma

comissão de alunos (Com-Vida), encarregada de elaborar e implantar a Agenda 21 nas unidades

escolares. 

No âmbito estadual,  a  Política  de Educação  Ambiental  do Estado de  São Paulo,  Lei  nº

12.780/2007,  no  Artigo  5º  trata  a  Educação  Ambiental  como  “um  componente  essencial  e

permanente da Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, devendo estar presente de forma

articulada em todos os níveis e modalidades dos processos de gestão ambiental”.
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O Artigo 6º (da mesma lei) discorre sobre a Educação Ambiental e a define como parte de

um amplo processo educativo, em que todos têm o direito, cabendo ao Poder Público a definição de

diretrizes e princípios para implementar a Educação Ambiental.

No mês de junho de 2012, foi realizada, no município do Rio de Janeiro, a Conferência das

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, chamada de Rio + 20, evento que marca o 20º

aniversário  da  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

(UNCED), realizada no Rio de Janeiro em 1992, e o 10º aniversário  da Cúpula Mundial sobre

Desenvolvimento Sustentável (WSSD), promovida em Johannesburgo em 2002. 

Na  esfera  municipal,  diversas  leis  foram  criadas,  no  sentido  de  definir  e  fomentar  a

Educação Ambiental. O marco inicial é a promulgação da Lei Orgânica (001/90) de 3 de abril de

1990, que no artigo 140 define:

O município estimulará a criação e manutenção de entidades particulares de preservação do

meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas, dando ampla divulgação,

de maneira especial:  I – criação do parque ecológico;  II  – criação de incentivos fiscais

destinados à preservação do patrimônio ecológico; III – educação ambiental nas escolas

públicas municipais com caráter multidisciplinar.

A  Lei  Nº  4406,  de  7  de  Outubro  de  2010,  institui  a  Política  Municipal  de  Educação

Ambiental na Rede Municipal de Ensino, que define: 

Art. 1º Fica instituída a Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino, como uma

prática educativa integrada, de maneira transversal/interdisciplinar, contínua e permanente

em todos os níveis e modalidades do ensino formal, na elaboração de projetos educativos,

no planejamento de aulas e na análise do material didático.

Art. 2º Todas as unidades escolares do município estabelecerão em seu plano de trabalho

anual, suficiente número de horas para as discussões e a programação das atividades de

educação ambiental a serem realizadas pela própria escola e/ou pelos professores de cada

disciplina.

Art. 3º Os programas e atividades de educação ambiental, além dos conteúdos teóricos em

salas de aula, deverão enfatizar a observação direta da natureza e os problemas ambientais,

o estudo do meio, as pesquisas de campo e as experiências práticas que possibilitem aos

alunos adequadas condições para aplicação dos conceitos.

Diante do exposto, é preciso que o poder público municipal, promova e fomente a Educação

Ambiental,  diretamente  nas  unidades  escolares,  para  que  cumpram  o  seu  papel  de  unidades

formadoras,  encarregadas  da  educação  formal.  Além  de  atuar,  através  da  Secretaria  de  Meio
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Ambiente e demais secretarias e órgãos públicos, em conjunto com a sociedade/comunidade, na

esfera não formal. A Educação Ambiental no município de Taubaté deve permitir a interação entre

diversos atores, fomentar estudos, discussões e soluções de problemas que afetam o cotidiano das

pessoas no seu bairro e no município.

1.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL

A  Educação  Ambiental  (EA)  é  um  tema  transversal  que  deve  ser  contemplado  aos

educandos desde o ensino infantil  até o ensino superior,  devendo proporcionar a assimilação de

comportamentos ambientais e a inserção de práticas no dia a dia do indivíduo, na escola, no lar e na

comunidade. Deve promover a contínua reflexão sobre ações e prováveis consequências no futuro.

A reflexão acerca do modo como o homem interage entre si, com os outros seres e com o

ambiente  é  urgente  e  flui  nos  trabalhos  de  educadores,  pois  cabe  a  escola,  mostrar  novas

perspectivas de ação diante da realidade. 

Nesse sentido, é inquestionável a importância da Educação Ambiental no contexto escolar.

Na medida em que os alunos entendem os conceitos  e  praticam no dia a  dia,  passam a serem

agentes  multiplicadores  desse  processo,  em  seus  lares  e  nas  suas  comunidades,  ajudando  a

transformar a sociedade. 

Dessa  forma,  quando faz  parte  do  cotidiano,  proporciona  o  aumento  de  conhecimentos,

mudança de  valores  e  aperfeiçoamento  de  habilidades,  condição  básica  para  estimular  a  maior

integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente.

Para  Carvalho  (2004),  a  Educação  Ambiental  é  um processo  permanente,  que  busca  o

desenvolvimento pleno de uma sociedade. Formando uma população que vive o dia a dia a partir da

preocupação consciente com o meio ambiente, bem como os problemas que a ele são associados. 

Portanto,  a  Educação  Ambiental  deve  ser  entendida  como  um  processo  pedagógico

participativo e contínuo, que envolve de modo sistêmico os elementos socioambientais. Ela deve

fazer parte do contexto escolar e deve apontar propostas pedagógicas centradas na conscientização,

capacidade de avaliação dos problemas e demandas, mudança de comportamento, desenvolvimento

de competências e participação dos educandos.

Portanto, temas relacionados à Educação Ambiental estão presentes em diversas habilidades

do currículo da Rede Municipal de Taubaté e a sua prática é um meio que ajuda a desenvolver nos

educandos diversas competências para a vida. 

A Educação Ambiental deve fazer parte e estar associada ao cotidiano dos alunos. Pois, ela

proporciona o aumento de conhecimentos, mudança de valores e o aperfeiçoamento de habilidades.
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Uma condição básica para estimular a integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente,

proporcionando qualidade de vida e o exercício da cidadania.

Na  Base  Nacional  Curricular  Comum  (BNCC)  (BRASIL,  2017),  esta  temática  aparece

descrita em suas competências gerais:

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional

e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do

planeta (BRASIL, 2017, p. 09).

Enfatiza dessa forma a importância da Educação Ambiental, indicando que perpassa todos

os componentes curriculares e traz à tona a responsabilidade pessoal e coletiva de todos os seres

humanos. Afirma que a educação escolar deve assegurar valores e estimular ações que contribuam

para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada

para a preservação da natureza. 

Portanto, a Educação Ambiental é uma prática educativa, integrada, contínua e permanente,

que  perpassa  por  diferentes  áreas  do  conhecimento,  que  contribui  para  desenvolver  diferentes

habilidades,  reeducação de valores,  percepções e sentidos em relação à forma de ver e viver  o

mundo. Ela está diretamente ligada a nossa forma de vida como um todo: desde o que comemos,

como moramos, o que vestimos até o que consumimos (MEIRELLES e VASCONCELLOS, 2013).

Contribui para a formação de valores, práticas sociais e o desenvolvimento de uma postura crítica e

cidadã. 

Essa proposta se inicia logo nos primeiros  anos da Educação Infantil,  sendo descrita  no

campo de experiência: “Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações”.

O  estímulo  ao  pensamento  criativo,  lógico  e  crítico,  por  meio  da  construção  e  do

fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de

interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e

comunicação, possibilita  aos alunos ampliar sua compreensão de si  mesmos,  do mundo

natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza (BRASIL, 2017,

p. 56). 

Dessa forma, a Educação Infantil propõe o conhecimento do mundo com experiências que a

criança  vivência,  através  de  atividades  lúdicas,  contato  com o  outro  e  com o  meio  ambiente.

Portanto, a criança aprende a explorar o mundo e a respeitá-lo em âmbito pessoal e global.
9
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No  ensino  fundamental  a  Educação  Ambiental  é  abordada,  principalmente,  em  dois

componentes curriculares: Ciências da Natureza e Geografia, em alguns de seus eixos temáticos.

Em Ciências  da Natureza  no eixo temático “Vida  e  Evolução”,  encontramos  a seguinte

proposta relacionada a Educação Ambiental:

O estudo  de  questões  relacionadas aos  seres  vivos  (incluindo  os  seres  humanos),  suas

características  e  necessidades,  e  a  vida  como fenômeno  natural  e  social,  os  elementos

essenciais  à  sua  manutenção  e  à  compreensão  dos  processos  evolutivos  que  geram  a

diversidade  de  formas  de  vida  no  planeta.  Estudam-se  características  dos  ecossistemas

destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os fatores não

vivos do ambiente,  com destaque para as interações que os seres humanos estabelecem

entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente. Abordam-se,

ainda, a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos principais

ecossistemas brasileiros. (BRASIL, 2017, p. 324).

Na Geografia a Educação Ambiental é contemplada no eixo temático “Natureza, ambiente e

qualidade de vida”: 

Destacam-se as noções relativas à percepção do meio físico natural e de seus recursos. Com

isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades transformam a

natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao transformá-la em recursos

quanto aos impactos socioambientais delas provenientes (BRASIL, 2017, p. 362).

Dessa forma, podemos perceber  a importância da temática ambiental  dentro do contexto

escolar. Tanto que encontramos propostas para serem desenvolvidas com alunos de toda a educação

básica.

Para  esse fim,  projetos  e  ações  realizadas  nas  escolas  são de extrema importância,  pois

perpassam os muros da escola, promovem uma educação significativa para os alunos, que se tornam

agentes multiplicadores, capazes de envolver a comunidade, transformando o aprendizado em ações

concretas.  A  escola  é  um espaço  transformador,  e  para  obter  êxito  nos  projetos  de  Educação

Ambiental  é  importante  estabelecer  ligações  entre  o  currículo,  a  gestão,  o  espaço  físico  e  a

comunidade. 
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1.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL

A Educação Ambiental não se restringe ao campo educacional formal, que ocorre dentro das

escolas e das salas de aula.  Ela deve estar presente no dia-a-dia das pessoas e deve auxiliar na

formação  do  cidadão.  Portanto,  políticas  e  projetos  devem atuar  em todas  as  esferas  de  ação:

nacional,  estadual  e  municipal,  em  conjunto  com a  participação  ativa  e  permanente  de  toda  a

população. 

De  acordo  com  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental,  entende-se  por  educação

ambiental não formal “ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as

questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente”

(p. 205). 

A educação ambiental não formal já vem sendo praticada por educadores provenientes de

diversas áreas  de atuação dentro da sociedade,  buscando o encantamento  e prévia  formação de

agente multiplicadores com afinidade às questões ambientais. Este esforço já vem sendo realizado

desde meados da década de 70.

Para que tais transformações na sociedade sejam de fato, possíveis e alcançáveis, de acordo

com o Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 2005), o Poder Público incentivará:

I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de

programas  e  campanhas  educativas,  e  de  informações  acerca  de  temas  relacionados  ao  meio

ambiente;

II – a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-governamentais

na formulação e execução de programas e atividades vinculados à educação ambiental não formal;

III – a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de

educação  ambiental  em  parceria  com  a  escola,  a  universidade  e  as  organizações  não-

governamentais;

IV – a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação;

V  –  a  sensibilização  ambiental  das  populações  tradicionais  ligadas  às  unidades  de

conservação;

VI – a sensibilização ambiental dos agricultores;

VII – o ecoturismo.
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2 O MUNICÍPIO DE TAUBATÉ

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO

O município de Taubaté está localizado no estado de São Paulo, na Região Metropolitana do

Vale do Paraíba e do Litoral Norte, região que apresenta grande diversidade de condições naturais,

culturais e econômicas e se constituiu oficialmente em 9 de janeiro de 2012, sendo composta por 39

municípios,  ocupando área  de 16.178 km²,  equivalente  a  6,52% da  área total  do estado.  Ela é

dividido  em  5  sub-regiões  de  governo  (Caraguatatuba,  Cruzeiro,  Guaratinguetá,  São  José  dos

Campos e Taubaté) criadas pelo Decreto nº 22.970, de novembro de 1984.

O ponto central do município de Taubaté localiza-se na latitude 23°01'36" S e longitude

45°33'20" O e fica a uma distância de cerca de 125 km a nordeste da capital do estado de São Paulo;

ocupa uma área  de 625 km²,  sendo que a  área  urbana  é de cerca  de  94 km².  De acordo  com

estimativa  da  Fundação  Sistema  Estadual  de  Análise  de  Dados  (SEADE,  2019)  a  população

estimada para o município de Taubaté para o ano de 2019 é de 304.596 habitantes, com densidade

demográfica de 487,32 hab./km², cerca de 98% da população vive na área urbana. 

O crescimento populacional, urbano e industrial do município está associado ao processo

ocorrido no estado de São Paulo ao longo do século XX. Que se intensificou a partir dos anos 1960,

resultado  das  políticas  de  modernização  e  industrialização  nacional,  associado  à  construção  de

infraestruturas viárias, como o trecho da BR-116 – Rodovia Presidente Dutra – no ano de 1951 e a

sua duplicação, concluída em 1977.

Atualmente, o município de Taubaté é considerado importante centro econômico, industrial,

tecnológico e científico. Possui alto índice de desenvolvimento humano municipal 0,800 (2010),

rendimento médio do total de empregos formais de R$ 3.054,89 (acima da média da região), taxa de

analfabetismo de 3,06%, da população de 15 anos e mais, número inferior à média do estado de São

Paulo (4,33 %). Segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE), o município apresenta elevados

índices  de acesso  à  infraestrutura  e  de  atendimento de serviços  públicos,  como:  coleta  de lixo

(99,78%), abastecimento de água (98,60%) e coleta e tratamento de esgoto (95,93).

A maior parte do território do município de Taubaté está localizada no Planalto Atlântico

(“parte alta”), na zona denominada Planalto de Paraitinga e Morros Cristalinos – geossistema Mares

de Morros –, e uma pequena parte (área urbana) está localizada na Bacia de Taubaté (sedimentar)

(VIADANA, 1964) – geossistemas Vale do Rio Paraíba do Sul (TROPPMAIR, 2000).

Conforme Oliveira  et.  al.  (1999),  há dois  principias  tipos  de solo associados:  Latossolo

vermelho-amarelo  e Argissolos vermelho-amarelo,  ambos associados a relevo suave ondulado e
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textura argilosa; e Gleissolos com textura argilosa, Neossolos com textura média e Organossolos em

área de relevo de várzea.

O clima de Taubaté é Subtropical Úmido (Köppen), tipo climático que se caracteriza por

alto índice pluviométrico no verão (42% do percentual anual) e baixo índice no inverno (7% do

volume total anual). Por consequência, o município conta com extensa rede hidrográfica, composta

por córregos afluentes e subafluentes do Rio Paraíba do Sul, com destaque para o Rio Una e a sub-

bacia  correspondente  (responsável  por  cerca  de  30%  da  água  tratada  para  abastecimento  da

população taubateana).

A área do município era coberta, principalmente, por Mata Atlântica, com algumas manchas

de  Cerrado  (TROPPMAIR,  1969),  sendo  predominante  as  fitofisionomias:  Floresta  Ombrófila

Densa e a Floresta Ombrófila Montana (IBGE, 2012). 

Conforme mapa de  uso e ocupação do solo  (TAUBATÉ,  2018),  21,67% do território  é

classificado  como  “Mata”,  parte  remanescente  da  cobertura  vegetal  original.  No  restante  do

território  são  constatados  os  seguintes  usos  do  solo:  Agropecuária  56,73%;  Urbana  12,29%;

Reflorestamento 8,50%; Corpos d’água 0,81%. As áreas de APPs correspondem a 117,20 km². No

entanto, 39,50 km² são efetivamente áreas de mata, número que pode ser ampliado futuramente. 

Através do Decreto nº 14.339, de 20 de setembro de 2018, o município de Taubaté criou sua

primeira Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Natural Municipal Vale do Itaim.

A criação da unidade de conservação tem os seguintes objetivos: 

I – Proteger os recursos naturais; 

II – Preservar as espécies da fauna e da flora, especialmente as endêmicas e ameaçadas de

extinção; 

III  –  Recuperar  ou  restaurar  ecossistemas  degradados,  especialmente  os  biomas  Mata

Atlântica e Cerrado; 

IV – Promover a educação e a conscientização ambiental; 

V – Promover a recreação e o turismo ecológicos, valorizando o conhecimento e a cultura

popular local; 

VI – Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa e estudos científicos.

2.2 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE TAUBATÉ

No município de Taubaté, de forma geral, até 2018, os projetos e atividades de Educação

Ambiental  desenvolvidos  estavam  relacionados  às  iniciativas  isoladas  de  algumas  unidades
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escolares (educação formal), bem como às iniciativas e projetos da Secretaria de Meio Ambiente e

de algumas instituições e membros da sociedade civil (educação não formal).

A partir  de 2010,  o  Ministério  do Meio Ambiente incentivou a implantação  de espaços

socioambientais para atuarem como centros de informação e formação ambiental – as Salas Verdes.

Em 2013, em uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente, foi

instituído por  decreto  municipal  o  “Centro de  Referência Municipal  de  Educação Ambiental”,

reconhecido pelo Ministério de Meio Ambiente, como “Sala Verde”.

Desde então, a  Sala Verde dedica-se ao delineamento e desenvolvimento de atividades de

educação  ambiental  no  município,  tendo  como  uma  das  principais  ferramentas  a  cooperação,

capacitação e o suporte no desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental, no âmbito formal

(unidades escolares) e não formal (para toda a comunidade). Entre o ano de 2013 e o ano de 2015,

ocorreram diversos encontros, envolvendo um grupo de professores da rede municipal de ensino e

membros  da  sociedade  civil.  Os  encontros  possibilitaram  o  fortalecimento  do  diálogo,  a

capacitação, a troca de experiências e o apoio à elaboração e execução de projetos de Educação

Ambiental nas escolas.

Em 2013, foi implantado projeto do Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado

de São Paulo – A Horta Educativa.  A iniciativa partiu da necessidade de resgatar as formas de

alimentação  saudável  que  se  perderam  ao  longo  do  tempo  com  a  introdução  de  alimentos

industrializados, e também sensibilizar as famílias a cultivarem o hábito da agricultura doméstica.

Em  2014,  uma  pesquisa  foi  realizada  envolvendo  professores  e  gestores  de  unidades

escolares  da  rede  municipal  de  ensino  de  Taubaté,  com o  objetivo  de  direcionar  os  trabalhos

desenvolvidos durante as reuniões da Sala Verde. De acordo com a pesquisa, alguns dos principais

resultados foram:

• Quanto  ao  espaço  disponível  nas  unidades  escolares  para  desenvolvimento  de

Educação Ambiental, 50% das unidades afirmaram possuir local disponível. 

• Quanto às parcerias entre escola e comunidade, 80% dos projetos desenvolvidos não

existente parceria entre as unidades escolares e a comunidade ou empresas.

• Quanto  à  facilidade  de  desenvolver  Educação  Ambiental  na Unidade  de  Ensino  –

Infantil  e  Fundamental,  86% dos  participantes  acreditam que  é fácil  abordar  a  temática

ambiental.

• Quanto ao embasamento teórico sobre leis que tratam de Educação Ambiental – a

maioria conhece a legislação referente a educação ambiental. 
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• Quanto  ao  registro  e  planejamento  de  temas  ambientais  –  68,5%  planejam  as

atividades e efetuam o registro. 

• Quanto à abordagem do tema em reuniões pedagógicas – pouco abordado.

• Quanto aos fatores que dificultam a abordagem do tema: 62 % apontam carência de

estrutura; 65% indicam acúmulo de atividades como fator dificultador. 

• Quanto  às  formas  de  desenvolvimento  da  Educação  Ambiental  –  Conteúdos

curriculares e projetos coletivos. 

• Quanto à importância dada à Educação Ambiental pela escola – 95% acredita que a

Educação Ambiental é importante para as escolas.

A partir das respostas obtidas nos questionários, percebeu-se que a Educação Ambiental já

está em andamento na grande maioria das escolas. No entanto, a EA não é abordada por todos os

componentes curriculares e não faz parte do Projeto Político Pedagógico (PPP) de todas as unidades

escolares. É importante que os objetivos e anseios da comunidade escolar constem no PPP e estejam

claro a todos, tendo em vista as características específicas de cada local.

Dentre os projetos de Educação Ambiental que vêm ocorrendo nos últimos anos dentro das

escolas municipais, destacam-se algumas iniciativas em parceria com empresas de atuação local:

• O Programa Estrada para a Cidadania, parceria com a Nova Dutra, é uma ação social e

educacional que integra as práticas de sustentabilidade do grupo CCR para os alunos do 4º

ano e 5º ano da rede municipal de Taubaté. Existe um material didático-pedagógico para

Educação no Trânsito e Meio Ambiente.

• O  Projeto  Boa  Energia  nas  escolas,  tem  o  objetivo  de  conscientizar  sobre  a

importância do consumo sustentável de energia elétrica. É desenvolvido para os alunos do

1° ao 9° ano, de 30 escolas municipais. Esse projeto é patrocinado pela EDP Bandeirante

Energia/PROCEL. 

• O Programa de Educação  Ambiental  Campo Limpo,  que ocorre  anualmente  desde

2016, é oferecido por meio de uma parceria entre o Instituto Nacional de Processamento de

Embalagens Vazias (INPEV) e a Secretaria de Educação, por meio das atividades da Sala

Verde. As unidades escolares recebem kits pedagógicos e materiais de apoio, com o objetivo

de  proporcionar  aos  alunos  (de  4º  e  5º  anos)  a  compreensão  dos  desafios  ambientais

envolvidos na gestão adequada dos resíduos sólidos e participem de sua solução, agindo

15



CONSULTA PÚBLICA

como protagonistas e pequenos cientistas, atuando como agentes ambientais no ambiente

familiar, escolar e na comunidade.

Além dessas iniciativas que ocorrem no âmbito escolar,  a  Secretaria  de Meio Ambiente

promove regularmente palestras e atividades de conscientização em escolas, empresas, no Parque

do  Itaim  e  em  outros  espaços  públicos,  estimulando,  através  da  educação  ambiental,  a

sensibilização, a mobilização e a conscientização da população em geral.

2.3 DIAGNÓSTICO ATUAL DA GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

A Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté – SEMA – foi criada como órgão ambiental

municipal no ano de 2011. Desde então, considerando a importância das questões ambientais para o

desenvolvimento sustentável das cidades, o Poder Público municipal tem investido uma série de

medidas e ações estratégicas com o objetivo de promover uma reestruturação da Secretaria de Meio

Ambiente, de forma a ampliar a atuação do órgão ambiental frente aos desafios do crescimento

urbano.

Neste  contexto,  se  inserem  algumas  metas  importantes,  como  a  implantação  do

licenciamento ambiental em âmbito municipal e o estabelecimento de uma base técnica e jurídica

sólidas, que possa contribuir a curto, médio e longo prazo, com a gestão sustentável do município,

como  é  o  caso  da  elaboração  dos  diversos  Planos  Municipais  que  vêm  sendo  priorizados  e

elaborados.

Dentre  as  principais  estratégias  que  o  atual  governo  municipal  tem  adotado  para  o

incremento da governança ambiental no município de Taubaté, temos a destacar o que segue:

• Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: em 2014 foi publicado o Plano Municipal de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS); em 2016, fruto das metas previstas no

PMGIRS, foi instituida uma Parceria Pública Privada, com o objetivo de gerir e executar os

serviços de limpeza pública e manutenção de parques, praças e áreas verdes. Dentro deste

contexto,  importantes  ações  e  investimentos  vêm sendo desenvolvidos para  uma melhor

gestão dos resíduos sólidos, tais como: a implantação do Programa de Coleta Seletiva em

toda a área urbana do município desde junho de 2017; implantação e manutenção de 14

Pontos de Entrega Voluntária, para descarte correto de resíduos; ampliação e adequação da
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frota de caminhões da coleta; implantação de usina de reciclagem de recicláveis, coleta e

implantação de tratamento de resíduos da saúde por sistema de autoclavagem, implantação

de usina de Resíduos da Construção Civil, dentre outras ações.

• Elaboração  do  Plano  Municipal  de  Arborização  Urbana  e  do  Guia  Municipal  de

Arborização Urbana: publicado em 2018, o Plano de Arborização Urbana de Taubaté é o

instrumento  técnico,  norteador  das  decisões  sobre  quaisquer  aspectos  relacionados  à

arborização, aplicado às condições e características do município. É resultado da apreciação

do  conjunto  de  elementos  físicos  e  ambientais,  os  quais  são  levantados  por  meio  da

realização de um inventário, que, identifica problemas passíveis de redefinição das diretrizes

de  manejo,  propõe  programas  de  conscientização  e  educação  ambiental  e  possibilita  a

divulgação dos resultados obtidos.

• Elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica –

PMMA: elaborado em 2018 o Plano Municipal  de Conservação e Recuperação da Mata

Atlântica – PMMA – reúne e define os elementos necessários à proteção, recuperação e uso

sustentável da Mata Atlântica no município. Apresenta-se como uma ferramenta estratégica

para a ampliação das ações de conservação, com destaque para a formação de corredores

ecológicos, restauração e enriquecimento, além da possibilidade de ações de melhoria de

áreas verdes e arborizações urbanas.

• Reestruturação  do  órgão  ambiental  municipal:  nova  sede  administrativa  para  a

Secretaria  de  Meio  Ambiente,  ampliação  do  seu  quadro  técnico  de  servidores  efetivos,

aquisição de novos veículos e equipamentos e o fortalecimento da fiscalização ambiental;

• Instituição da  primeira Unidade de Conservação  do município – o Parque Natural

Municipal Vale do Itaim, importante área que deve ser protegida e conservada devido à sua

relevância ambiental.

• Programa Planeta Taubaté: lançado em abril de 2019, o Programa Planeta  Taubaté,

tem como objetivo promover a sensibilização, a conscientização e a mobilização social para

a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no nosso município. A fim

de efetivar a implantação da Política Municipal de Educação Ambiental, o foco inicial dos

trabalhos será a consolidação da Educação Ambiental formal, ou seja, a partir das escolas

municipais. Num primeiro momento, são 53 escolas envolvida, do ensino Fundamental I e II

e alunos do Programa de Ensino Integral. As ações vão impactar direta e indiretamente um

total de 18.604 alunos da rede municipal de ensino, bem como toda a comunidade escolar.
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• Projeto Horta  na Escola:  implantação e  acompanhamento técnico  e pedagógico de

hortas nas escolas municipais. Em 2019 são 20 escolas municipais contempladas,  dentre

unidades de ensino infantil e fundamental.

• Certificação de Taubaté no Programa Município Verde Azul (PMVA): importante selo

ambiental conquistado em 2018, que reconhece o esforço e o compromisso do poder público

municipal com a adoção de uma agenda ambiental estratégica,  pautada na construção de

políticas públicas alinhadas ao desenvolvimento sustentável das cidades.

As ações propostas pelo PMVA estão estruturadas em dez diretivas norteadoras da agenda

ambiental  local:  Município  Sustentável,  Estrutura  e  Educação  Ambiental,  Conselho  Ambiental,

Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar,  Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto

Tratado e Resíduos Sólidos.

Embora desde 2009 Taubaté participe ativamente do programa, foi somente em 2018 que o

município conquistou pela primeira vez a certificação ambiental, ao atingir sua maior pontuação

(80,50 pontos) - uma evolução de 36,3% em relação a pontuação obtida em 2017 (59,05 pontos),

melhorando muito sua colocação no ranking ambiental geral dos municípios paulistas.

Dentre as diversas ações propostas pelas 10 diretivas do PMVA, Taubaté tem se destacado

em Resíduos Sólidos, Esgoto Tratado, Conselho Ambiental, Qualidade do Ar e Uso do Solo. Dentre

as principais ações desenvolvidas,  destacam-se: projetos de contenção da erosão de margens de

córregos urbanos, projeto de contenção de enchentes (Piscinão), Plano Municipal de Conservação e

Recuperação  da  Mata  Atlântica,  Plano  Municipal  de  Arborização  Urbana,  Plano  Municipal  de

Controle de Erosão, mapeamentos ambientais tais como queimadas urbanas, uso e ocupação do solo

e  cobertura  vegetal  do  município;  Programa  de  Coleta  Seletiva;  ações  de  educação  ambiental;

melhorias na qualidade da gestão dos resíduos sólidos e do saneamento básico.

Quanto ao Saneamento Básico, Taubaté é uma das cidades do Vale do Paraíba que evolui

ano após ano. No ranking de 2017, a cidade ocupava a 14ª posição, já no ranking de 2018 está em 8º

lugar, segundo o Instituto Trata Brasil (2018).

O  abastecimento  de  água  no  município  é  de  100%  da  área  urbana.  Já  o  indicador  de

atendimento de coleta de esgoto é de 97,03% e 91,11% do esgoto é tratado.
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Quanto a gestão de resíduos sólidos, Taubaté também vem avançando, em cumprimento ao

estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos e no Plano Municipal de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos, publicado em 2014. O município se destaca por não apresentar área de lixão,

encaminhando seus resíduos para um aterro sanitário devidamente licenciado no município vizinho

de Tremembé; apresentar Programa de Coleta Seletiva em funcionamento em 100% da área urbana;

implantação de 14 Pontos de entrega voluntária (PEV), para recebimento de resíduos da construção

civil, de poda e capina, de recicláveis e entulho de pequenos geradores.

Segundo  levantamento  recente  (2018)  realizado  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  de

Taubaté,  o  município  superou  os  indicadores  mínimos  de  cobertura  vegetal  por  habitante

estabelecidos pela Organização Mundial  de Saúde (OMS).  O valor de área verde por habitante

determinado em Taubaté está acima dos índices mínimos indicados pela OMS, que determina 9 m²

por habitante, e pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) que estabeleceu 15 m²

por habitante.

No estudo, foi possível concluir que a área urbana do município possui 10,41% de cobertura

vegetal com árvores, o que corresponde a 16,61 km² de áreas com vegetação arbórea. Estes valores

resultam em um índice de 60,9 m² de áreas verdes por habitante (utilizando dados do último censo

do IBGE de 2010: 272.712 habitantes na zona urbana).

O estudo também verificou a situação da cobertura vegetal por bairros. A maior área com

cobertura vegetal arbórea em zona urbana está no bairro do Pinhão com 29%. A menor cobertura

está no Alto de São João com 1% de vegetação. Indicadores de outras regiões do município: zona

rural  40%,  Pinhão  29%,  Itapecerica  28%,  Una  19% Quiririm 18%,  Itaim  17%,  Cataguá  16%,

Piracangaguá  15%,  Belém 14%,  Barranco  12%,  São  Gonçalo  8%,  Cavarucanguera  7%,  Água

Quente 6%, Areão 6%, Independência 6%, Estiva 5%, Imaculada Conceição 5%, Caixa D’água 5%,

Lavadouro de Areia 5%, Monção 4%, Alto de São Pedro 3%, Santa Luzia 2%, Alto de São João

1%, Centro 1%.
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2.3.1. II Fórum Municipal de Educação Ambiental

O II  Fórum Municipal  de Educação  Ambiental  foi  idealizado  no intuito  de  promover o

debate e a reflexão sobre as principais questões ambientais no âmbito da educação ambiental em

Taubaté. Os resultados deste evento compõe parte do diagnóstico ambiental do Município, sendo

um importante subsídio para a construção do Programa Municipal de Educação Ambiental.

Realizado no dia 2 de abril de 2019, organizado pela Comissão Municipal de Educação

Ambiental (COMEA), o Fórum promoveu o encontro entre representantes das Secretarias de Meio

Ambiente e Educação, do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Taubaté (COMDEMAT) e

sociedade civil, totalizando 38 participantes.

Durante  o  evento,  houve  uma palestra  de  sensibilização  ambiental  e  a  apresentação  do

panorama da Educação Ambiental em Taubaté (Figura 1). Na sequência, realizou-se uma dinâmica

com o objetivo de colher, de forma participativa, contribuições dos presentes, com base no método

“World Cafe”. A dinâmica promoveu a discussão de temas em grupos, em rodadas progressivas de

diálogos de 15 minutos para cada tema abordado: “energia e esgoto”, “qualidade do ar e da água”,

“arborização e biodiversidade” e  “resíduos sólidos” (Figuras  2  a  5).  Os grupos trabalharam no

levantamento dos principais problemas ambientais e definiram prioridades de ação em educação

ambiental  para  os  temas  atribuídos  à  mesa  em  que  se  encontravam  na  rodada.  Todos  os

participantes tiveram a oportunidade de contribuir em todas as temáticas, e, ao final, os resultados

foram compartilhados coletivamente.

A dinâmica resultou em um rico material contendo os diversos apontamentos e sugestões

para a Educação Ambiental no município, sintetizados em cartazes, conforme figuras 6 a 9.
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Figura 1. Apresentação do panorama da Educação Ambiental em Taubaté.

Figura 2. Mesa de discussão sobre o tema “energia e esgoto”.
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Figura 3. Mesa de discussão sobre o tema “qualidade do ar e da água”.

Figura 4. Mesa de discussão sobre o tema “arborização e biodiversidade”.

22



CONSULTA PÚBLICA
Figura 5. Mesa de discussão sobre o tema “resíduos sólidos”.

 

Figura 6. Resultado do tema “energia e esgoto”.
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Figura 7. Resultado do tema “qualidade do ar e da água”.

Figura 8. Resultado do tema “arborização e biodiversidade”.
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Figura 9. Resultado do tema “resíduos sólidos”.

Figura 10. Reunião final para exposição e compartilhamento dos resultados do fórum.
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2.3.2 Pesquisa de Percepção Ambiental

A Pesquisa de Percepção Ambiental é um dos importantes instrumentos que subsidiam a

elaboração  do  Programa  Municipal  de  Educação  Ambiental,  compondo  parte  do  diagnóstico

ambiental  do  Município.  Através  da  identificação  de  demandas,  necessidades,  problemas

ambientais  e  possíveis  soluções,  sob  a  perspectiva  da  sociedade,  esta  pesquisa  proporciona  a

mobilização social, a reflexão ambiental e o direcionamento de políticas públicas que promovam a

educação ambiental e a melhoria da qualidade do ambiente no Município.

Desenvolvida pela Comissão Municipal de Educação Ambiental (COMEA), a Pesquisa de

Percepção Ambiental foi fundamentada no método participativo e contou com aplicação online. As

áreas temáticas abordadas na pesquisa em questão foram resíduos sólidos, consumo sustentável,

esgoto, qualidade da água, qualidade do ar, arborização e biodiversidade. Realizada na plataforma

Google Forms, a pesquisa foi estruturada em 33 (trinta e três) questões, sendo encerrada com um

espaço opcional aberto para sugestão em ações de Educação Ambiental no Município.

A  Pesquisa  de  Percepção  Ambiental,  cujo  público-alvo  foi  a  população  residente  no

Município de Taubaté, ficou disponível para participação da sociedade nos meses de abril a maio de

2019, totalizando 482 (quatrocentos e oitenta e dois) respondentes. Os resultados desta pesquisa

oferecem subsídios  para o  planejamento  e  implementação de  políticas  públicas  relacionadas  às

temáticas abordadas, assim como permitem a priorização e o direcionamento de ações específicas

em bairros do Município (Figuras 11 a 37).

A maior parte dos respondentes da pesquisa possui ensino superior completo, somando 45%

dos participantes, seguido por ensino fundamental incompleto, com 29,9% de participação (Figura

11).
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Figura 11. Grau de escolaridade dos respondentes.

A  questão  relativa  à  destinação  dos  resíduos  das  residências  mostrou  que  67%  dos

participantes  dizem  destinar  seus  resíduos  para  a  coleta  seletiva,  17,43%  os  entregam  para

catadores,  13,7% entregam  os  resíduos  para  os  PEVs  (Pontos  de  Entrega  Voluntária)  e  5,6%

realizam a compostagem caseira (Figura 12). Ao mesmo tempo, 35,9% afirmam que os resíduos são

destinados para o aterro sanitário, comparados com os 18,46% que acreditam que o destino seja o

lixão e com 0,8% dos participantes que destinam os resíduos para rios ou córregos.
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Figura 12. Respostas para a questão “Para onde vai o lixo da sua casa?”.

A Figura 13 demonstra que 90% dos participantes da pesquisa afirmam que o caminhão da

coleta seletiva passa pelo bairro onde moram, 3,9% dizem que o caminhão não percorre seu bairro e

6,0% não sabem esta informação.
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Figura 13. Respostas para a questão “O caminhão de coleta seletiva passa no seu bairro?”.

Quando questionados sobre a separação dos seus resíduos para a coleta seletiva, a maioria

dos  participantes  afirmou que  não  tem dúvidas  sobre  como separá-los  corretamente  (56,4%) e

38,8% dizem saber separar,  mas que possuem dúvidas. Do total, 4,8% afirmam que não sabem

realizar a separação dos resíduos para a coleta seletiva (Figura 14).
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Figura 14. Respostas para a questão “Você sabe como fazer a separação do seu lixo para a coleta seletiva?”.

Figura 15. Respostas para a questão “De onde vem a energia que você consome?”.
 

30



Figura 16. Respostas para a questão “O que você faz para economizar energia no seu dia-a-dia?”.

Figura 17. Respostas para a questão “Existe tratamento de esgoto em Taubaté?”.
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Apesar  de  um  grande  número  de  respondentes  (84,6%)  afirmar  que  o  esgoto  de  suas

residências é encaminhado para a estação de tratamento de esgoto, ainda há uma pequena parcela

que afirma que rios, córregos e ruas são os destinos de seu esgoto residencial (Figura 18). 

Figura 18. Respostas para a questão “Para onde vai o esgoto da sua casa?”.
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Figura 20. Respostas para a questão “De onde vem a água que você consome?”.
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Figura 22. Respostas para a questão “O seu bairro sofre com enchentes?”.
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Figura 24. Respostas para a questão “Na sua opinião, qual a qualidade do ar em Taubaté?”.

35



Figura 26. Respostas para a questão “Com que frequência você realiza a queima de lixo ou a queimada agrícola?”.
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Figura 28. Respostas para a questão “Você acha que as árvores ajudam a melhorar a temperatura e a qualidade do ar?”.
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Figura 30. Respostas para a questão “Quais áreas arborizadas (com árvores) existem no entorno da sua casa?”.

38



Figura 32. Respostas para a questão “De que formas você pode colaborar com a arborização em Taubaté?”.
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Figura 34. Respostas para a questão “Você já presenciou algum tipo de maus tratos com animais?”.

40



Figura 36. Respostas para a questão “Quais biomas estão presentes no nosso município?”.
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Figura 37. Respostas para a questão “Você conhece alguma Unidade de Conservação no município?”.
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3 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Os princípios básicos da Educação Ambiental para o PMEA, também se pautaram na Lei 

Federal 9.725, de 27 de abril de 1999. Assim, os princípios que regeram este plano, com algumas 

considerações, são:

• O enfoque holístico, diplomático e interativo; 

• A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência

entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

• O  pluralismo  de  ideias  e  concepções  pedagógicas  interdisciplinares  e

transdisciplinares, que propiciem surgimento de novos paradigmas; 

• A  vinculação  entre  a  ética,  a  educação,  o  trabalho,  as  práticas  sociais  e  o  meio

ambiente;

• A garantia da continuidade e permanência do processo educativo; 

• A permanente avaliação crítica do processo educativo; 

• Abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 

• O reconhecimento  e  respeito  à  inclusão,  à  pluralidade  e  à  diversidade  individual,

étnica, social e cultural.

43



CONSULTA PÚBLICA

4 DIRETRIZES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As  Diretrizes  para  a  Educação  Ambiental  Municipal  são  o  conjunto  de  princípios,

fundamentos  e  procedimentos  propostos  pelos  municípios,  para  nortear  o  desenvolvimento  da

Educação Ambiental nos diferentes níveis e modalidades da educação formal e não formal. Serve

como Orientador para a revisão e formulação de propostas  curriculares  constantes nos  projetos

político-pedagógico  escolares,  bem  como  o  trabalho  docente  e  ações  relativas  as  questões

ambientais lideradas pela sociedade civil, à sua organização e participação na defesa da qualidade

do meio ambiente. Abaixo, seguem as diretrizes do programa com algumas complementações que

muito contribuíram para a elaboração do PMEA. São elas:

• Promover a participação da sociedade nos processos de Educação Ambiental;

• Estimular as parcerias entre os setores público e privado, Terceiro Setor, as entidades

de  classe,  meios  de  comunicação  e  demais  segmentos  da  sociedade  em  projetos  que

promovam a melhoria das condições socioambientais e da qualidade de vida da população.

• Fomentar e viabilizar ações socioeducativas nas Unidades de Conservação, parques,

outras  áreas  verdes,  destinadas  à  conservação  ambiental  para  diferentes  públicos,

respeitando as potencialidades de cada área;

• Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino de forma transversal,

interdisciplinar e transdisciplinar e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação

e  melhoria  do  meio  ambiente,  bem como sensibilizar  sobre  a  inclusão  como forma  de

interação sustentável com o meio ambiente;

• Propor e oferecer instrumentos para a eficácia e efetividade das Leis municipais que

versam sobre Educação Ambiental; 

• Promover a formação continuada e a instrumentalização de professores e educadores

ambientais; 

• Facilitar  o  acesso  à  informação  do  inventário  dos  recursos  naturais,  tecnológicos,

científicos, educacionais, equipamentos sociais e culturais do Município; 

• Propor o uso de ferramentas pedagógicas e metodológicas que aprimorem a cidadania

ambiental,  com  a  participação  ativa  nas  tomadas  de  decisão,  com  responsabilidade

individual e coletiva em relação ao meio ambiente local, regional e global; e 

• Criar espaços educadores sustentáveis.
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5 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

Observaram-se  no  município  de  Taubaté  ações  fragmentadas  em  relação  à  educação

ambiental,  ações  essas  que,  unidas  oferecerão  um caminho  de  consolidação  e  efetivação  desta

educação para toda uma comunidade taubateana, nesse contexto, esse programa tem como objetivos

estruturar, organizar, fortalecer, subsidiar, esquematizar e solidificar os processos, ações e projetos

relativos a educação ambiental no município, são objetivos do Programa Municipal de Educação

Ambiental:

• Promover processos de Educação Ambiental, de caráter formal e não formal, através

dos setores públicos e da sociedade civil, para o desenvolvimento de conhecimentos, resgate

de valores humanistas, habilidades, atitudes e competências.

• Incentivar iniciativas que valorizem a relação entre cultura, memória e meio ambiente,

assim como a interação entre os saberes popular, tradicional e técnico-científico;

• Fortalecer  e  apoiar  o  desenvolvimento  de  projetos  e  ações  construídos  de  forma

coletiva e participativa, permanente e responsável;

• Promover e apoiar processos contínuos de formação de Educadores Ambientais;

• Fortalecer os processos de Educomunicação;

• Estimular o desenvolvimento da Educação Ambiental crítica no município;

• Subsidiar  processos  de  avaliação  dos  programas,  projetos  e  ações  de  Educação

Ambiental realizados em Taubaté;

• Fortalecer a atuação de Coletivos Educadores Ambientais no município;

• Contribuir  na  busca  de  alternativas  ambientalmente  viáveis,  justas,  solidárias  e

sustentáveis em substituição aos atuais padrões de uso e exploração dos recursos naturais.

45



CONSULTA PÚBLICA

6 LINHAS DE AÇÃO

6.1 LINHA DE AÇÃO 1 – GESTÃO E PLANEJAMENTO

Estabelecer mecanismos e ferramentas para garantir a consolidação da Educação Ambiental

como Política Pública estruturante.

ESTRATÉGIAS:

• Estruturação de um Sistema Municipal de Educação Ambiental de Taubaté.

• Elaborar  a  Política  Municipal  de  Educação  Ambiental  nos  âmbitos  formal  e  não

formal, em consonância com as Políticas e os Programas Nacional e Estadual de Educação

Ambiental.

• Incluir a Educação Ambiental como eixo estratégico de ação nos planos, programas e

projetos municipais.

• Estímulo à realização de parcerias locais, envolvendo governo, empresas e sociedade

civil com vistas à captação de recursos e adoção de medidas que permitam a sustentabilidade

dos projetos e programas de Educação Ambiental no município.

• Estabelecer  mecanismos  e  ferramentas  para  garantir  a  execução  dos  projetos  e

programas voltados à Educação Ambiental no município.

• Fortalecer e ampliar as ações de comunicação em educação ambiental no município,

utilizando  as  diferentes  possibilidades  de  divulgação  existentes  como  mecanismos  de

aprendizagem, para todos os públicos-alvo envolvidos no processo de mudanças de hábitos. 

• Estimular a utilização de espaços públicos para realizar ações e projetos de Educação

Ambiental em áreas centrais e periféricas do município.

• Estimular  a  constituição  de  um COLETIVO EDUCADOR que  agregue  diferentes

atores sociais de Taubaté, com o objetivo de promover e colaborar na capilarização da EA

no município.

• Criação  e  disponibilização  permanente  de  um  portal  que  funcionará  como  um

observatório  de  Educação  Ambiental  no  município,  onde  possam  ser  compartilhados

materiais didáticos para professores e educadores ambientais.
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• Revisão periódica e construção participativa permanente da política e do programa

municipal  de educação ambiental por meio da realização de Conferências  Municipais de

Educação Ambiental de Taubaté, com periodicidade de 2 a 3 anos.

6.2 LINHA DE AÇÃO 2 – FORMAÇÃO DE EDUCADORES AMBIENTAIS

Promover formações, cursos de capacitação, seminários, oficinas pedagógicas e exposições

educativas  articulados  às  atividades  de  Educação  Ambiental  como  estímulo  aos  educandos,  e

demais públicos multiplicadores, e como meio de integração escola-comunidade.

ESTRATÉGIAS

• Estruturar  as formações,  cursos  de capacitação,  seminários,  oficinas  pedagógicas  e

exposições educativas, nos âmbitos formal e não formal, a partir dos macrotemas: Resíduos

Sólidos, Energia, Esgoto, Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização,

Biodiversidade. Para o âmbito formal, as atividades deverão estar em conformidade com as

habilidades e competências do currículo escolar.

• Promover  formação  continuada,  instrumentalização  e  treinamento  de  professores  e

educadores ambientais.

• Promover treinamento e capacitação para servidores públicos voltados à formação de

agentes multiplicadores.

• Promover  palestras  para  conscientização  e  sensibilização  em  condomínios  e

associações de moradores de bairro.

• Promover e fomentar capacitação voltada aos membros das cooperativas de catadores

do município.

• Promover formação de agentes ambientais mirins.

• Promover  formação  e  incentivo  à  criação  de  coletivos  de  agricultura  urbana  e

periurbana.

• Promover palestras,  oficinas e cursos para jovens e adolescentes,  com o intuito  de

formar multiplicadores ambientais dentro e fora das escolas.

• Promover palestras, seminários, oficinas e cursos para estudantes de ensinos técnico e

superior e demais interessados.
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6.3 LINHA DE AÇÃO 3 – COMUNICAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ESTRATÉGIAS

• Elaborar e veicular materiais educativos para os diversos públicos, nos âmbitos formal

e não formal, através de diferentes meios de comunicação, com enfoque nos macrotemas:

Resíduos Sólidos,  Energia,  Esgoto,  Qualidade da  Água,  Qualidade do Ar,  Uso do Solo,

Arborização e Biodiversidade. 

• Elaborar e veicular materiais educativos específicos sobre a Coleta Seletiva, com o

objetivo  de  conscientizar  a  população,  reforçar  informações  sobre  práticas  corretas  de

separação, horários e locais de coleta e destinação adequada dos materiais.

• Veiculação  contínua  de campanhas  educativas  em canais  de  mídia  de  massa,  para

sensibilização, conscientização e mobilização da sociedade.

• Elaborar e veicular materiais educativos sobre os resíduos sólidos perigosos e resíduos

considerados  de  significativo  impacto  ambiental,  tais  como:  óleos;  baterias  automotivas;

pilhas  e  baterias  portáteis;  produtos  eletroeletrônicos  e  seus  componentes;  lâmpadas

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; pneus inservíveis; medicamentos

domiciliares,  vencidos ou em desuso;  entre outros,  em conformidade com as legislações

vigentes. 

• Elaborar e veicular materiais educativos voltados à realidade da população residente

em áreas rurais.

• Elaborar  campanhas  de  conscientização  para  estimular  o  uso  de  transportes

alternativos e sustentáveis. 

• Estimular o uso de mídias digitais como ferramenta educativa.
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6.4 LINHA DE AÇÃO 4 – PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

ESTRATÉGIAS

• Criação de uma agenda ambiental oficial, contendo um calendário de atividades de

educação ambiental a serem desenvolvidas ao longo do ano e envolvendo as comunidades

escolares, poder público, empresas e toda a sociedade civil.

• Estabelecer  parcerias,  estratégias  e  mecanismos  de  incentivo  que  favoreçam  a

execução e a sustentabilidade dos projetos e programas de Educação Ambiental.

• Estimular a implantação de espaços educadores sustentáveis nas escolas, de forma a

permitir  que  a escola  seja  um  laboratório  vivo  de  experiências  sustentáveis  e

transdisciplinares.

• Estimular e fortalecer a rede de educadores ambientais presentes no município para

instituir um  Coletivo para trocas de informações e alinhamento das ações  ambientais no

município. 

• Identificar, estimular e apoiar o desenvolvimento e a gestão de projetos e pesquisas

realizados por organizações sociais e instituições de ensino e pesquisa, voltados à segurança

alimentar, sustentável e acessível a todos.

• Estimular  e  priorizar  a  implantação  de  práticas  sustentáveis  em escolas  e  espaços

públicos,  tais  como  produção  orgânica  de  alimentos  (hortas  urbanas  e  periurbanas),

compostagem de resíduos orgânicos,  coleta seletiva do lixo,  captação de água da chuva,

entre outros.

• Realização  de  projetos  de Educação  Ambiental  em praças,  parques  e  áreas  verdes

públicas, para sensibilização e conscientização de moradores e comerciantes locais.

• Realização  de  mutirões  de  limpeza  e  plantio  de  mudas  em parceria  com o  setor

privado e com a participação ativa da comunidade.

• Criação e implementação de projetos ambientais em parceria com Universidades para

a realização de pesquisas direcionadas e documentários audiovisuais nos temas ambientais

prioritários.
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• Criação  de uma biblioteca  digital  com filmes,  vídeos e  documentários  ambientais,

acessível aos educadores ambientais dos diferentes âmbitos, para maior embasamento das

atividades ambientais no município.

• Estimular  a  criação  de  um  Observatório  Ambiental,  em  um  portal  digital,  que

disponibilize as atualizações das ações ambientais em tempo real, para todos os membros

interessados da sociedade.

• Estimular  a  criação  e  implementação  de  projetos  ambientais,  em  parceria  com

empresas e demais instituições interessadas para a implantação de coletores de bituca de

cigarro em áreas públicas do município de Taubaté.

• Criação  do  projeto  “Selo  Verde”  para  comércios,  empresas  e  condomínios,

comprometidos com ações e práticas sustentáveis.
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