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1 APRESENTAÇÃO 

O convênio celebrado entre o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente (SEMA-AM) com o Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional 
de Meio Ambiente (MMA/FNMA) e com a interveniência da Secretaria de Recursos Hídricos 
e Ambiente Urbano do Ministério do Ambiente (SRHU/MMA) para a elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos - PERH-AM, visa orientar a implementação da política de 
recursos hídricos no Estado do Amazonas. 

Para o alcance do objeto do Projeto Básico, a Empresa Magna Engenharia Ltda. deve 
cumprir integralmente as metas, cada uma com um conjunto de atividades, que sigam os 
princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes estabelecidos na legislação vigente. 

A Meta I - Construir as bases metodológicas para a elaboração do PERH-AM tem por 
objetivo orientar a atuação da SEMA-AM e da Empresa Contratada, bem como esclarecer 
os atores a serem envolvidos sobre as formas de organização e condução do processo 
participativo de construção do Plano. 

Dentre os Produtos previstos para esta Meta, os planos de comunicação social, mobilização 
social e educação ambiental se constituem em instrumentos de divulgação e informação 
sobre os aspectos relacionados ao PERH-AM e seus estudos específicos visando a 
promoção da participação da sociedade durante todo o seu processo de elaboração. 

Este relatório apresenta os planos referidos com vistas a atender o estabelecido na Meta I 
dos Termos de Referência orientadores dos serviços a serem realizados. 
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2 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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2 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

2.1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU metade da população dos países em 
desenvolvimento sofre de uma ou mais doenças associadas ao consumo de água 
contaminada e condições inadequadas de saneamento básico (ONU, 2018). 

Os problemas de abastecimento de água e saneamento básico são responsáveis por 
aproximadamente 80% de todas as doenças de origem hídrica e mais de um terço das 
mortes em países em desenvolvimento são causadas pelo consumo de água contaminada 
(ONU, 2018). 

O acesso a água limpa e segura, além de um direito humano essencial, é também condição 
básica à existência humana e o pleno desenvolvimento de suas atividades cotidianas que 
está assegurado na legislação brasileira e acordos internacionais dos quais o país é 
signatário (ONU, 1948). 

Cabe destacar que embora abundante a quantidade de água disponível é limitada e a sua 
distribuição é desigual somada a uma demanda crescente pelo seu consumo a medida que 
a população aumenta e os setores produtivos expandem as suas atividades (SILVA, 2016). 

No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU a problemática foi 
retratada no Objetivo 6 - “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos”, especialmente nas Metas 6.5 e 6.b, que propõem implementar a 
gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação 
transfronteiriça até o ano de 2030; e apoiar e fortalecer a participação das comunidades 
locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento respectivamente (ONU, 2012). 

No Brasil a gestão dos recursos hídricos está regulamentada na Lei Federal n.º 9.433 de 08 
de janeiro de 1997, conhecida como a Lei das Águas a Política Nacional de Recursos 
Hídricos - PNRH está fundamentada na descentralização e na participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades (BRASIL, 1997). 

O direito a participação da sociedade nos processos de formulação, planejamento, 
execução e fiscalização de políticas públicas além de estabelecido pela Constituição 
Brasileira de 1988 torna os serviços públicos mais eficientes e adequados a realidade local 
atendendo às necessidades das atuais e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

Seguindo os mesmos fundamentos o Estado do Amazonas sancionou a reformulação da 
sua legislação estadual de gerenciamento de recursos hídricos através da Lei Estadual n.º 
3.167 de 28 de agosto de 2007 (AMAZONAS, 2007).  

Acrescenta-se que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-AM teve a sua 
composição disciplinada pelo Decreto Estadual n.º 25.037 de 1º de junho de 2005 tendo 
como integrantes representantes das organizações governamentais, não governamentais e 
sociedade civil organizada (AMAZONAS, 2005). 

O CERH-AM integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH-
AM juntamente com os Comitês das Bacias Hidrográficas - CBH Tarumã-Açu (AMAZONAS, 
2009) e Puraquequara existentes (AMAZONAS, 2016). 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH-AM está em elaboração e norteará as 
ações que subsidiarão a manutenção do equilíbrio entre a oferta e as disponibilidades 
hídricas em quantidade e qualidade, bem como a sustentabilidade dos ecossistemas 
aquáticos (AMAZONAS, 2016a). 
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As diretrizes para sua a elaboração estabelecem a divulgação dos estudos técnicos em 
linguagem clara, apropriada e acessível a todos os envolvidos, acrescenta ainda que a 
participação da sociedade no processo ocorrerá em cada etapa de sua elaboração em 
eventos públicos e outros meios de comunicação disponíveis que promovam o diálogo entre 
as partes (BRASIL, 2012). 

Dentre as estratégias a serem empregadas para a promoção da participação da sociedade 
durante o processo de elaboração do PERH-AM a comunicação será utilizada como 
instrumento de disseminação das informações relacionadas ao gerenciamento dos recursos 
hídricos no Estado do Amazonas, interação entre a sociedade e as equipes técnicas 
envolvidas no processo de elaboração do Plano e de divulgação das atividades 
desenvolvidas e dos resultados alcançados pelas equipes técnicas. 

2.2 A COMUNICAÇÃO 

A comunicação eficiente e eficaz é fundamental entre o público envolvido para o 
gerenciamento dos recursos hídricos que se pretende descentralizada e participativa. Mais 
do que divulgar as atividades desenvolvidas a comunicação dá transparência aos processos 
de gestão pública e desperta o interesse da sociedade para o tema (BRASIL, 2018). 

Além de ampla e adequada ao público que se destina a comunicação deve promover a 
integração entre os diferentes conhecimentos e a participação da sociedade em geral no 
processo de elaboração do PERH-AM. 

Atualmente recomenda-se a priorização do uso de ferramentas tecnológicas para a 
disseminação das informações e racionalização de material impresso que consome um 
volume significativo de água para a sua produção e pode transmitir uma mensagem 
distorcida de conscientização para o uso racional do recurso. 

Utilizam-se também outros espaços formais e informais já constituídos para disseminar as 
informações e garantir a participação plural e representativa dos segmentos sociais 
interessados em partilhar um projeto de futuro coletivo.  

2.3 OBJETIVO GERAL 

Promover a participação ampla e representativa da sociedade amazonense em geral no 
processo de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado por meio de estratégias de 
comunicação. 

Quadro 2.1: Objetivos e metas da Comunicação no âmbito da elaboração do PERH-AM 

Objetivos Específicos Metas 

Despertar o interesse da sociedade em geral para a 
problemática dos recursos hídricos no Estado do 
Amazonas. 

100% do material de divulgação disponível e/ou 
produzido disseminado nos meios de comunicação de 
massa. 

Implantar ferramenta virtual de comunicação no âmbito 
da elaboração do PERH-AM. 

Website atualizado e em funcionamento. 

Informar sobre os trabalhos realizados e resultados 
alcançados a cada meta de elaboração do PERH-AM. 

100% do material de apoio disponível e/ou produzido 
disseminado nos meios de comunicação de massa. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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2.4 PÚBLICO ALVO 

As estratégias de educação ambiental adotadas no âmbito da elaboração do PERH-AM 
destinam-se a população em geral do Estado. 

Localizado na Região Norte do país, o estado do Amazonas é a maior Unidade da 
Federação em extensão territorial com 1.559.146,876 km² concentrando mais de 18% do 
território brasileiro, 40% da Região Norte (BRASIL, 2017) e 31% da Amazônia Legal 
(BRASIL, 2007). 

A Região Norte é a única região do País onde cresce a população que vive em cidades com 
menos de 100 mil habitantes, sendo expressivo o crescimento de cidades pequenas entre 
20 e 50 mil habitantes. Apesar da sua taxa de urbanização elevada, continua sendo a região 
do Brasil onde se encontra a maior percentagem de população rural, bem como a única 
região onde esta população esteja em crescimento absoluto (OLIVEIRA, 2004). 

Em 1850 o Amazonas teve o seu território desmembrado do Pará e tornou-se estado em 
1889 (REIS, 2001). O Estado está dividido em quatro Mesorregiões administrativas (Norte 
Amazonense, Sudoeste Amazonense, Centro Amazonense e Sul Amazonense), 
subdivididas em treze Microrregiões (Alto Solimões, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, 
Japurá, Juruá, Madeira, Manaus, Parintins, Purus, Rio Negro, Rio Preto da Eva e Tefé) 
(BRASIL, 2018a). 

O Estado faz fronteira ao norte com a Venezuela e o Estado de Roraima; a noroeste com a 
Colômbia; a leste com o Estado do Pará; a sudeste com o Estado do Mato Grosso; ao sul 
com o Estado de Rondônia e a sudoeste com o Peru e o Estado do Acre (AMAZONAS, 
2018a). 

O clima é equatorial úmido, com temperatura média de 26,7º. A umidade relativa do ar fica 
em torno de 70% e o Estado possui apenas duas estações bem definidas: chuvosa (inverno) 
e seca ou menos chuvosa (verão) (AMAZONAS, 2018). 

O relevo do Amazonas apresenta três patamares de altitude - igapós, várzeas e baixos 
platôs ou terra firme - definido pelo volume de água dos rios, em função das chuvas. Os 
igapós são áreas permanentemente inundadas, com vegetação adaptada a permanecer 
com as raízes sempre debaixo d’água. As várzeas encontram-se em terreno mais elevado e 
são inundadas apenas na época das cheias dos rios. Os baixos platôs ou terra firme estão 
localizados nas partes mais elevadas e fora do alcance das cheias dos rios (BRAGA, 1979).  

O território amazonense reserva 16% de toda a água doce do planeta alimentada pelos dez 
rios existentes no Estado que totalizam mais de 2.896.476 Km² em 20 mil km de vias fluviais 
navegáveis, ligando comunidades distantes na região (AMAZONAS, 2018b).  

A importância dos rios está relacionada aos aspectos sociais, econômicos e ambientais da 
região, além de abrigar inúmeras espécies da fauna e flora necessárias ao equilíbrio e 
manutenção dos ecossistemas, dele se tira a água para as tarefas diárias, o peixe para 
alimentação e comércio, e em alguns lugares minérios considerados estratégicos para o 
desenvolvimento do país, além de ser um importante meio de transporte na região, possui 
potencial hidroelétrico e turístico (BRASIL, 2008). 

O Estado possui 62 municípios e uma população estimada em 4.063.614 habitantes 
ocupando a 13ª colocação em população que representa 1,9% do número total de 
habitantes no país. Ocupa ainda a segunda menor colocação entre os Estados brasileiros 
em densidade demográfica com 2,23 hab./km² concentrando 52,4% da sua população na 
capital Manaus (BRASIL, 2018b). 

Durante o período de 1970 a 1985 a população de Manaus cresceu de 300 mil para 800 mil 
habitantes, principalmente por conta da Zona Franca de Manaus. Em 1967 a implantação da 
Zona Franca de Manaus, atraiu moradores do interior do Amazonas e Estados vizinhos das 
Regiões Norte e Nordeste, deslocando a base da economia extrativista para a produção de 
produtos eletrônicos, componentes, bicicletas, etc. (ZAPATA, 2007). 
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O Amazonas possui 97% da sua cobertura vegetal preservada e mais da metade do seu 
território em regime especial de proteção, seja através de Unidades de Conservação 
Federal, Estadual e Municipais (30,23%) ou Terras Indígenas (27,07%) abrigando inúmeras 
espécies da fauna e flora (AMAZONAS, 2018c) e o maior número de indígenas do país 
divididos em 65 etnias (BRASIL, 2010). 

Com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU, o Amazonas 
ocupa a 18ª posição entre os 27 Estados da Federação, sendo considerado entre os 
estados avaliados que possuem médio desenvolvimento humano (ONU, 2013). 

O IDH é um indicador sintético de qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e 
divide por três os níveis de renda, saúde e educação de determinada população. A renda é 
avaliada pelo PIB real per capita; a saúde, pela esperança de vida ao nascer e a educação, 
pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de matrículas nos níveis primário, secundário 
e terciário combinados. Renda, educação e saúde seriam atributos com igual importância 
como expressão das capacidades humanas (MINAYO; HARTZ; BUSS 2000). 

Segundo o indicador a dimensão que mais cresceu em termos absolutos nos intervalos 
entre os anos de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010 foi Educação, seguida por Longevidade e 
por Renda (ONU, 2013). 

O Estado possui uma taxa de alfabetização de 90% da população residente com 15 anos ou 
mais de idade (IBGE, 2010). Mais de ¼ da sua população está matriculada na rede de 
ensino estadual ou municipal em 5.360 estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2015). 

Mais de 77% da população do Amazonas de 6 a 17 anos cursam o ensino básico regular 
com até dois anos de defasagem idade-série. Em média uma criança atinge 8 anos de 
estudos no Estado (ONU, 2013). 

Nos intervalos entre os anos de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010 a mortalidade infantil no 
Amazonas diminuiu e a esperança de vida ao nascer aumentou gradativamente. A taxa de 
fecundidade total no Estado apresentou redução de mais de 40% no número de filhos que 
uma mulher deverá ter até terminar o seu ciclo reprodutivo quando comparado ao ano de 
1991 (ONU, 2013). 

No ranking das unidades federativas do Brasil por Produto Interno Bruto (PIB) o Amazonas 
ocupa o 12º lugar em contribuição. Os setores que mais contribuíram na economia do 
Estado neste período foram os de serviços e da indústria com 38,8% e 33,3% 
respectivamente, seguidos pelos setores de impostos com 19,4% e agropecuários com 
8,3% da contribuição total (BRASIL, 2014). 

O PIB é o principal medidor do crescimento econômico de uma região, seja ela uma cidade, 
um estado, um país ou mesmo um grupo de nações. Sua medida é feita a partir da soma do 
valor de todos os serviços e bens produzidos na região escolhida em um período 
determinado (LISBOA, 2006). 

A proporção de pessoas com 16 anos ou mais ocupadas diminuiu entre os anos de 2016 - 
2017 de 41,4% para 39,6% respectivamente com um rendimento médio de R$ 2.269,00 
(BRASIL, 2018b). O Estado está entre as 11 Unidades da Federação com mais de 1/3 de 
sua população beneficiária do Programa Bolsa Família. No total 397.682 famílias do Estado 
foram beneficiadas com o recebimento médio no valor de R$ 220,05 (BRASIL, 2017). 

Tomando como medida o Coeficiente de Gini, o Amazonas é o 5º Estado da Federação 
mais desigual com 16,4% da sua população vivendo em condições de extrema pobreza, ou 
seja, com renda domiciliar per capita no valor igual ou inferior a R$ 70,00 mensais. Outros 
30,7% da população vivem em condições de pobreza, ou seja, com renda domiciliar per 
capita no valor igual ou inferior a R$ 140,00 mensais (ONU, 2013). 
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O instrumento é utilizado para medir o grau de concentração de renda em determinado 
grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero 
representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou 
cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o 
Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos (BRASIL, 
2004). 

Sen (2000) considera reducionista o enfoque monetário que avalia a renda dos indivíduos 
como indicador de desenvolvimento de um território. Sem a pretensão de ignorar ou reduzir 
a influência da falta ou baixa renda como uma das principais causas da pobreza, ele elucida 
para a análise do grau de liberdade e das condições que os indivíduos possuem em 
satisfazer as suas necessidades e o exercício de suas plenas capacidades sob diferentes 
aspectos que não apenas o monetário. 

Cabe salientar que os povos da floresta têm a sua disposição recursos naturais utilizados há 
séculos e desenvolvem atividades produtivas de subsistência que não são contabilizados 
economicamente pelas fontes oficiais. 

Segundo Torres (2003), o uso de indicadores tem se mostrado uma importante ferramenta, 
mesmo que não haja consenso sobre o referencial teórico metodológico a ser utilizado por 
parte dos profissionais, porém a multidisciplinaridade possível tem otimizado os processos 
de análise contemplando as dimensões da vida social sob diferentes perspectivas, o que 
reforça a demanda por diferentes tipos de indicadores. Benetti (2006) explica que é preciso 
reconhecer as limitações ao utilizar indicadores como fonte de uma realidade, mas uma 
aproximação dela. É possível aprender com a experiência e redirecionar as estratégias e 
atividades na busca por melhores resultados, extrair vulnerabilidades e potencialidades, 
além de subsidiarem dados que venham a contribuir com os gestores públicos na 
implementação de políticas sociais mais adequadas. 

Em relação do saneamento básico todos os municípios amazonenses possuem rede de 
abastecimento de água, embora apenas 38 deles recebam algum tipo de tratamento e em 
27 com o registro de racionamento do serviço (BRASIL, 2010a).  

Das 288.309 famílias cadastradas no Sistema de Atenção Básica (SIAB) do Ministério da 
Saúde (MS) no Estado apenas 55% estão ligadas na rede pública de abastecimento de 
água. Tem como fonte de abastecimento de água poços ou nascentes 31% das famílias 
cadastradas seguidas de 13% com outras formas de abastecimento (BRASIL, 2015a). 

A rede coletora de esgoto está presente em 11 municípios amazonenses e em apenas 3 
deles existe o tratamento de seus efluentes possibilitando a poluição e o comprometimento 
dos corpos hídricos (BRASIL, 2010a). 

Dentre as famílias cadastradas no Estado 7% estão conectadas a rede geral de esgoto ou 
pluvial. A maior parcela, 72% possui fossa séptica como destinação do seu esgoto seguidas 
de 19% que não possuem qualquer tipo de destinação (BRASIL, 2015a).  

O manejo de resíduos sólidos também é realizado em todos os municípios amazonenses 
embora apenas 6 deles realizem a coleta seletiva (BRASIL, 2010a). Acrescenta-se que os 
respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico foram elaborados no ano de 2012 e 
requerem revisão. 

O lixo é coletado pelo serviço de limpeza pública em 60% das famílias cadastradas no 
Estado. Outros 34% queimam ou enterram o seu lixo seguido de 5% que jogam o seu lixo a 
céu aberto (BRASIL, 2015a). 

O manejo de águas pluviais existe em 46 municípios amazonenses e em 24 deles houve o 
registro de inundações e/ou alagamentos (BRASIL, 2010a).  

Os imóveis no Amazonas são na sua maioria construídos em madeira com 66% do número 
total, seguidos de tijolo com 30% e outros 3% são construídos com taipas, materiais 
aproveitados ou outros tipos de materiais. Destes 84% possuem energia elétrica (BRASIL, 
2015a). 
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2.5 ESCOPO DAS ATIVIDADES 

2.5.1 Material de Divulgação 

Será preciso criar uma identidade visual que represente a iniciativa de gerenciamento dos 
recursos hídricos no Estado do Amazonas e traduza os conceitos norteadores de 
elaboração do PERH-AM. 

Todos os produtos gráficos e de suporte aos eventos públicos e demais atividades previstas 
visando a promoção da participação da sociedade no processo de elaboração do PERH-AM 
adotarão a identidade visual criada associando a iniciativa e reforçando a mensagem a ser 
transmitida. 

A criação da identidade visual será terceirizada por meio da contratação de empresa 
especializada sob a supervisão da equipe técnica da SEMA-AM. 

Outros recursos previstos no Plano de Mobilização e no Plano de Educação Ambiental 
serão utilizados para divulgar a iniciativa de elaboração do PERH-AM e atividades 
programadas durante o processo. 

2.5.2 Website Institucional 

Será utilizado o website institucional como ferramenta para o estabelecimento de um canal 
virtual de comunicação entre a sociedade e as equipes técnicas envolvidas no processo de 
elaboração do PERH-AM e de disseminação das informações relacionadas ao tema. 

O seu conteúdo será permanentemente alimentado por integrantes da equipe técnica da 
SEMA-AM segundo a relevância da informação e o interesse dos usuários, e a criação de 
arte bem como a manutenção da ferramenta o correrá por meio da contratação de empresa 
especializada. 

A ferramenta estará estruturada em áreas destinadas às notícias de interesse público 
relacionado a temática ou divulgação das atividades no âmbito da elaboração do PERH-AM; 
descrição institucional de elaboração do Plano; agenda de eventos públicos; downloads de 
documentos técnicos; galeria de material audiovisual; contatos e redes sociais. 

Também hospedará a Biblioteca Virtual Interativa prevista no Plano de Educação Ambiental 
e outros documentos ou produtos gerados e receberá as contribuições online aos 
documentos e estudos intermediários e finais consolidados a cada meta de elaboração do 
PERH-AM. 

A divulgação da ferramenta ocorrerá nos meios de comunicação disponíveis através de 
releases para a imprensa, websites das instituições parceiras envolvidas, jornal impresso, 
entrevistas para a TV e rádio e durante a realização de eventos públicos. 

O número de acessos realizados no website institucional servirá para avaliar o alcance da 
estratégia. 

2.5.3 Material de Apoio 

Serão exibidos vídeos educativos de curta duração produzidos pelas Agência Nacional de 
Águas - ANA e Rádio Câmara e outros materiais disponíveis em plataformas virtuais com 
livre reprodução que introduzam o processo de gerenciamento dos recursos hídricos no 
Estado do Amazonas, apresentem os conceitos fundamentais relacionados ao tema e 
reforcem a importância da participação da sociedade na elaboração do Plano. 
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Outros quatro informativos digitais de divulgação dos trabalhos realizados e resultados 
alcançados a cada meta estabelecida de elaboração do PERH-AM serão produzidos.  

O formato e o conteúdo dos informativos serão definidos pela equipe técnica da SEMA-AMA 
divulgação dos materiais ocorrerá nos meios de comunicação disponíveis através de 
releases para a imprensa, websites das instituições parceiras envolvidas, jornal impresso, 
entrevistas para a TV e rádio. Vídeos  produzidos pela ANA que tratam deste assunto 
poderão ser exibidos durante a realização de eventos públicos e encaminhados junto aos 
informativos por e-mail aos representantes de grupos relevantes e estratégicos para a 
gestão dos recursos hídricos no Estado do Amazonas. 

O número de exibições dos vídeos e de acessos realizados no website institucional e de 
materiais disponibilizados em dispositivos ou mídias digitais servirão para avaliar o alcance 
da estratégia. 

2.5.4 Cronograma 

O Quadro 2.2, a seguir, mostra a distribuição temporal das atividades integrantes do Plano 
de Comunicação Social. 

Quadro 2.2: Cronograma das atividades de Comunicação no âmbito da elaboração do PERH-AM 

 MÊS 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Produção de material divulgação X X X X X X X X X X 

Atualização de website 
institucional 

 X X        

Produção de material de apoio   X X X X X X X X 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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3 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
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3 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

3.1 INTRODUÇÃO 

A mobilização social consiste em um processo permanente de animação e de promoção do 
envolvimento de pessoas por meio do fornecimento de informações e da constituição de 
espaços de participação e diálogo (ZAPATA, 2007). 

A estratégia está baseada em um constante fluxo de comunicação entre os grupos sociais e 
em uma rede de apoio e colaboração que estimula a adoção de parcerias e fortalece os 
laços de confiança (ZAPATA, 2007). 

No âmbito da elaboração do PERH-AM a mobilização social será utilizada para apoiar e 
estimular a participação da sociedade em geral no gerenciamento dos recursos hídricos no 
Estado resultando no empoderamento e no comprometimento dos atores envolvidos. 

O processo de elaboração do PERH-AM será orientado de forma técnica, estratégica e 
política considerando a participação dos atores que compõem o SEGRH-AM a cada meta de 
elaboração do Plano por meio da realização de eventos públicos para apresentação dos 
trabalhos realizados e resultados alcançados, esclarecimento de dúvidas e coleta de 
sugestões (AMAZONAS, 2016a). 

A Empresa Magna Engenharia Ltda. designará equipe técnica responsável pela 
apresentação dos resultados alcançados na elaboração dos produtos, além de efetuar os 
procedimentos necessários aos ajustes e alterações dos documentos (AMAZONAS, 2016a). 

Caberá a SEMA-AM a responsabilidade pela organização de todos os eventos 
programados, sendo a forma de organização e condução do processo de mobilização 
direcionados para a construção dos conceitos norteadores do PERH-AM discutidas com o 
Grupo de Trabalho - GT, constituído pelos integrantes do CERH-AM (AMAZONAS, 2016a). 

3.2 OBJETIVO GERAL 

Promover a participação ampla e representativa da sociedade amazonense em geral no 
processo de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado por meio de estratégias de 
mobilização social, conforme mostrado no Quadro 3.1 . 

Quadro 3.1: Objetivos e metas da mobilização social no âmbito da elaboração do PERH-AM 

Objetivos Específicos Metas 

Oportunizar a contribuição de diferentes atores na 
elaboração do PERH-AM. 

Presença de 75% dos integrantes do GT nas Oficinas 
de Integração. 

Divulgar os estudos técnicos desenvolvidos em cada 
etapa de elaboração do PERH-AM. 

Oficinas Regionais realizadas em 100% dos 
municípios representantes das Regiões Hidrográficas 
do Estado do Amazonas. 

Pactuar coletivamente o planejamento do 
gerenciamento dos recursos hídricos no Estado do 
Amazonas. 

Seminários Estaduais realizados no lançamento e 
término do processo de elaboração do PERH-AM.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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3.3 PÚBLICO ALVO 

As estratégias da mobilização social adotadas no âmbito da elaboração do PERH-AM 
destinam-se a população em geral do Estado. 

Localizado na Região Norte do país, o estado do Amazonas é a maior Unidade da 
Federação em extensão territorial com 1.559.146,876 km² concentrando mais de 18% do 
território brasileiro, 40% da Região Norte (BRASIL, 2017a) e 31% da Amazônia Legal 
(BRASIL, 2007). 

A Região Norte é a única região do País onde cresce a população que vive em cidades com 
menos de 100 mil habitantes, sendo expressivo o crescimento de cidades pequenas entre 
20 e 50 mil habitantes. Apesar da sua taxa de urbanização elevada, continua sendo a região 
do Brasil onde se encontra a maior percentagem de população rural, bem como a única 
região onde esta população esteja em crescimento absoluto (OLIVEIRA, 2004). 

Em 1850 o Amazonas teve o seu território desmembrado do Pará e tornou-se estado em 
1889 (REIS, 2001). O Estado está dividido em quatro Mesorregiões administrativas (Norte 
Amazonense, Sudoeste Amazonense, Centro Amazonense e Sul Amazonense), 
subdivididas em treze Microrregiões (Alto Solimões, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, 
Japurá, Juruá, Madeira, Manaus, Parintins, Purus, Rio Negro, Rio Preto da Eva e Tefé) 
(BRASIL, 2018). 

O Estado faz fronteira ao norte com a Venezuela e o Estado de Roraima; a noroeste com a 
Colômbia; a leste com o Estado do Pará; a sudeste com o Estado do Mato Grosso; ao sul 
com o Estado de Rondônia e a sudoeste com o Peru e o Estado do Acre (AMAZONAS, 
2018a). 

O clima é equatorial úmido, com temperatura média de 26,7º. A umidade relativa do ar fica 
em torno de 70% e o Estado possui apenas duas estações bem definidas: chuvosa (inverno) 
e seca ou menos chuvosa (verão) (AMAZONAS, 2018). 

O relevo do Amazonas apresenta três patamares de altitude - igapós, várzeas e baixos 
platôs ou terra firme - definido pelo volume de água dos rios, em função das chuvas. Os 
igapós são áreas permanentemente inundadas, com vegetação adaptada a permanecer 
com as raízes sempre debaixo d’água. As várzeas encontram-se em terreno mais elevado e 
são inundadas apenas na época das cheias dos rios. Os baixos platôs ou terra firme estão 
localizados nas partes mais elevadas e fora do alcance das cheias dos rios (BRAGA, 1979).  

O território amazonense reserva 16% de toda a água doce do planeta alimentada pelos dez 
rios existentes no Estado que totalizam mais de 2.896.476 Km² em 20 mil km de vias fluviais 
navegáveis, ligando comunidades distantes na região (AMAZONAS, 2018b).  

A importância dos rios está relacionada aos aspectos sociais, econômicos e ambientais da 
região, além de abrigar inúmeras espécies da fauna e flora necessárias ao equilíbrio e 
manutenção dos ecossistemas, dele se tira a água para as tarefas diárias, o peixe para 
alimentação e comércio, e em alguns lugares minérios considerados estratégicos para o 
desenvolvimento do país, além de ser um importante meio de transporte na região, possui 
potencial hidroelétrico e turístico (BRASIL, 2008). 

O Estado possui 62 municípios e uma população estimada em 4.063.614 habitantes 
ocupando a 13ª colocação em população que representa 1,9% do número total de 
habitantes no país. Ocupa ainda a segunda menor colocação entre os Estados brasileiros 
em densidade demográfica com 2,23 hab./km² concentrando 52,4% da sua população na 
capital Manaus (BRASIL, 2018a). Durante o período de 1970 a 1985 a população de 
Manaus cresceu de 300 mil para 800 mil habitantes, principalmente por conta da Zona 
Franca de Manaus. Em 1967 a implantação da Zona Franca de Manaus, atraiu moradores 
do interior do Amazonas e Estados vizinhos das Regiões Norte e Nordeste, deslocando a 
base da economia extrativista para a produção de produtos eletrônicos, componentes, 
bicicletas, etc. (ZAPATA, 2007). 
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O Amazonas possui 97% da sua cobertura vegetal preservada e mais da metade do seu 
território em regime especial de proteção, seja através de Unidades de Conservação 
Federal, Estadual e Municipais (30,23%) ou Terras Indígenas (27,07%) abrigando inúmeras 
espécies da fauna e flora (AMAZONAS, 2018c) e o maior número de indígenas do país 
divididos em 65 etnias (BRASIL, 2010). 

Com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU, o Amazonas 
ocupa a 18ª posição entre os 27 Estados da Federação, sendo considerado entre os 
estados avaliados que possuem médio desenvolvimento humano (ONU, 2013). 

O IDH é um indicador sintético de qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e 
divide por três os níveis de renda, saúde e educação de determinada população. A renda é 
avaliada pelo PIB real per capita; a saúde, pela esperança de vida ao nascer e a educação, 
pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de matrículas nos níveis primário, secundário 
e terciário combinados. Renda, educação e saúde seriam atributos com igual importância 
como expressão das capacidades humanas (MINAYO; HARTZ; BUSS 2000). 

Segundo o indicador a dimensão que mais cresceu em termos absolutos nos intervalos 
entre os anos de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010 foi Educação, seguida por Longevidade e 
por Renda (ONU, 2013). 

O Estado possui uma taxa de alfabetização de 90% da população residente com 15 anos ou 
mais de idade (IBGE, 2010). Mais de ¼ da sua população está matriculada na rede de 
ensino estadual ou municipal em 5.360 estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2015). 

Mais de 77% da população do Amazonas de 6 a 17 anos cursam o ensino básico regular 
com até dois anos de defasagem idade-série. Em média uma criança atinge 8 anos de 
estudos no Estado (ONU, 2013). 

Nos intervalos entre os anos de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010 a mortalidade infantil no 
Amazonas diminuiu e a esperança de vida ao nascer aumentou gradativamente. A taxa de 
fecundidade total no Estado apresentou redução de mais de 40% no número de filhos que 
uma mulher deverá ter até terminar o seu ciclo reprodutivo quando comparado ao ano de 
1991 (ONU, 2013). 

No ranking das unidades federativas do Brasil por Produto Interno Bruto (PIB) o Amazonas 
ocupa o 12º lugar em contribuição. Os setores que mais contribuíram na economia do 
Estado neste período foram os de serviços e da indústria com 38,8% e 33,3% 
respectivamente, seguidos pelos setores de impostos com 19,4% e agropecuários com 
8,3% da contribuição total (BRASIL, 2014). 

O PIB é o principal medidor do crescimento econômico de uma região, seja ela uma cidade, 
um estado, um país ou mesmo um grupo de nações. Sua medida é feita a partir da soma do 
valor de todos os serviços e bens produzidos na região escolhida em um período 
determinado (LISBOA, 2006). 

A proporção de pessoas com 16 anos ou mais ocupadas diminuiu entre os anos de 2016 - 
2017 de 41,4% para 39,6% respectivamente com um rendimento médio de R$ 2.269,00 
(BRASIL, 2018a). O Estado está entre as 11 Unidades da Federação com mais de 1/3 de 
sua população beneficiária do Programa Bolsa Família. No total 397.682 famílias do Estado 
foram beneficiadas com o recebimento médio no valor de R$ 220,05 (BRASIL, 2017). 

Tomando como medida o Coeficiente de Gini, o Amazonas é o 5º Estado da Federação 
mais desigual com 16,4% da sua população vivendo em condições de extrema pobreza, ou 
seja, com renda domiciliar per capita no valor igual ou inferior a R$ 70,00 mensais. Outros 
30,7% da população vivem em condições de pobreza, ou seja, com renda domiciliar per 
capita no valor igual ou inferior a R$ 140,00 mensais (ONU, 2013). 

O instrumento é utilizado para medir o grau de concentração de renda em determinado 
grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
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Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero 
representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou 
cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o 
Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos (BRASIL, 
2004). 

Sen (2000) considera reducionista o enfoque monetário que avalia a renda dos indivíduos 
como indicador de desenvolvimento de um território. Sem a pretensão de ignorar ou reduzir 
a influência da falta ou baixa renda como uma das principais causas da pobreza, ele elucida 
para a análise do grau de liberdade e das condições que os indivíduos possuem em 
satisfazer as suas necessidades e o exercício de suas plenas capacidades sob diferentes 
aspectos que não apenas o monetário. Cabe salientar que os povos da floresta têm a sua 
disposição recursos naturais utilizados há séculos e desenvolvem atividades produtivas de 
subsistência que não são contabilizados economicamente pelas fontes oficiais. 

Segundo Torres (2003), o uso de indicadores tem se mostrado uma importante ferramenta, 
mesmo que não haja consenso sobre o referencial teórico metodológico a ser utilizado por 
parte dos profissionais, porém a multidisciplinaridade possível tem otimizado os processos 
de análise contemplando as dimensões da vida social sob diferentes perspectivas, o que 
reforça a demanda por diferentes tipos de indicadores. Benetti (2006) explica que é preciso 
reconhecer as limitações ao utilizar indicadores como fonte de uma realidade, mas uma 
aproximação dela. É possível aprender com a experiência e redirecionar as estratégias e 
atividades na busca por melhores resultados, extrair vulnerabilidades e potencialidades, 
além de subsidiarem dados que venham a contribuir com os gestores públicos na 
implementação de políticas sociais mais adequadas. 

Em relação do saneamento básico todos os municípios amazonenses possuem rede de 
abastecimento de água, embora apenas 38 deles recebam algum tipo de tratamento e em 
27 com o registro de racionamento do serviço (BRASIL, 2010a).  Das 288.309 famílias 
cadastradas no Sistema de Atenção Básica (SIAB) do Ministério da Saúde (MS) no Estado 
apenas 55% estão ligadas na rede pública de abastecimento de água. Tem como fonte de 
abastecimento de água poços ou nascentes 31% das famílias cadastradas seguidas de 13% 
com outras formas de abastecimento (BRASIL, 2015a). 

A rede coletora de esgoto está presente em 11 municípios amazonenses e em apenas 3 
deles existe o tratamento de seus efluentes possibilitando a poluição e o comprometimento 
dos corpos hídricos (BRASIL, 2010a). 

Dentre as famílias cadastradas no Estado 7% estão conectadas a rede geral de esgoto ou 
pluvial. A maior parcela, 72% possui fossa séptica como destinação do seu esgoto seguidas 
de 19% que não possuem qualquer tipo de destinação (BRASIL, 2015a).  

O manejo de resíduos sólidos também é realizado em todos os municípios amazonenses 
embora apenas 6 deles realizem a coleta seletiva (BRASIL, 2010a). Acrescenta-se que os 
respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico foram elaborados no ano de 2012 e 
requerem revisão. 

O lixo é coletado pelo serviço de limpeza pública em 60% das famílias cadastradas no 
Estado. Outros 34% queimam ou enterram o seu lixo seguido de 5% que jogam o seu lixo a 
céu aberto (BRASIL, 2015a). 

O manejo de águas pluviais existe em 46 municípios amazonenses e em 24 deles houve o 
registro de inundações e/ou alagamentos (BRASIL, 2010a).  

Os imóveis no Amazonas são na sua maioria construídos em madeira com 66% do número 
total, seguidos de tijolo com 30% e outros 3% são construídos com taipas, materiais 
aproveitados ou outros tipos de materiais. Destes 84% possuem energia elétrica (BRASIL, 
2015a). 
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3.4 ESCOPO DAS ATIVIDADES 

3.4.1 Oficinas de Integração 

Serão realizadas cinco Oficinas de Integração na cidade de Manaus destinadas a discussão 
com o Grupo de Trabalho - GT sobre a forma de organização e condução do processo de 
mobilização direcionados para a construção dos conceitos norteadores do PERH-AM, 
conforme mostrado no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2: Atividades e/ou Produtos apresentados durante as Oficinas de Integração 

Quantidade Atividades e/ou Produtos Apresentados 

1 

Apresentação da equipe técnica da licitante vencedora contratada para a elaboração do PERH-
AM; 

 

Formatação do GT; e 
 

Elaboração da Agenda de Reuniões do GT. 

1 Apresentação do Plano de Comunicação, Mobilização Social e Educação Ambiental do PERH-
AM para apreciação do GT. 

1 Apresentação da versão corrigida do Plano de Comunicação, Mobilização Social e Educação 
Ambiental do PERH-AM para apreciação do GT. 

1 Apresentação da metodologia para a elaboração do PERH-AM para análise do GT. 

1 

Apresentação da metodologia para a elaboração do PERH-AM para análise do GT, após análise 
do GT; e 

 

Apresentação da operacionalização das ações do PERH-AM. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

 

3.4.2 Oficinas Regionais 

Serão realizadas dez Oficinas Regionais nos municípios representantes das Regiões 
Hidrográficas definidas pela Resolução CERH/AM n.º 03 DE 21 de setembro de 2016 
conforme descrito no Quadro 3.3, abaixo. 

Quadro 3.3: Distribuição das Oficinas Regionais por Região Hidrográfica 

Quantidade Região Hidrográfica Município 

2 Manaus Manaus* 

1 Rio Negro São Gabriel da Cachoeira 

1 Madeira Humaitá 

1 Juruá Eirunepé 

1 Purus Boca do Acre 

1 Alto Solimões Tabatinga 

1 Médio Solimões/Japurá Tefé 

1 Careiro/Autazes Autazes 

1 Baixo Amazonas Parintins 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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Os eventos destinam-se a apresentação dos trabalhos realizados e resultados alcançados, 
esclarecimento de dúvidas e coleta de sugestões a cada meta de elaboração do PERH-AM. 
O Quadro 3.4 sintetiza as atividades e produtos a serem apresentados. 

Quadro 3.4: Atividades e/ou Produtos apresentados durante as Oficinas de Regionais 

Quantidade Atividades e/ou Produtos Apresentados 

5 

Contextualização do processo de elaboração do PERH-AM; 

Apresentação e validação do Diagnóstico Estadual de Recursos Hídricos do PERH; e 

Apresentação e validação do Prognóstico e Proposição de Cenários dos Recursos Hídricos do 
Estado. 

5 

Contextualização do processo de elaboração do PERH-AM;  

Contextualização do Diagnóstico Estadual de Recursos Hídricos do PERH; e 

Apresentação e validação das Diretrizes, Programas e Metas do PERH-AM. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Em cada um dos eventos programados também serão apresentados os Diagnósticos dos 
Recursos Hídricos correspondente a cada Região Hidrográfica para validação dos 
participantes.  

Os representantes dos municípios integrantes das Regiões Hidrográficas que não 
participarem dos eventos programados em sedes próximas aos seus municípios serão 
convocados a participarem dos eventos programados para Manaus. 

3.4.3 Seminários Estaduais 

Serão realizados dois Seminários Estaduais na cidade de Manaus registrando oficialmente o 
lançamento e o término do processo de elaboração do PERH-AM. 

Inicialmente o objetivo é sensibilizar atores estratégicos para envolvimento no processo de 
elaboração do Plano e no fim a divulgação do relatório executivo do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos do Amazonas, após aprovação do CERH-AM (Quadro 3.5). 

Quadro 3.5: Atividades e/ou Produtos apresentados durante os Seminários Estaduais 

Quantidade Atividades e/ou Produtos Apresentados 

1 
Apresentação da equipe técnica responsável pela elaboração do PERH-AM; e 

 

Apresentação da metodologia adotada para a elaboração do PERH-AM. 

1 Apresentação da Versão Aprovada do Plano Estadual de Recursos Hídricos pelo CERH-AM. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 

Para o planejamento dos eventos foram consideradas três fases distintas, porém 
interligadas: a preparação do evento, a realização do evento e a operacionalização das 
informações. 

3.4.3.1 1ª fase: Preparação do evento 

Caberá a equipe técnica da SEMA-AM a responsabilidade pela organização de todos os 
eventos programados. Os representantes dos municípios integrantes das Regiões 
Hidrográficas e demais instituições parceiras poderão apoiar nas tarefas e providencias 
necessárias para a realização do evento.  
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Serão relacionados representantes dos grupos relevantes e estratégicos para a gestão dos 
recursos hídricos no Estado do Amazonas e de regiões transfronteiriças, preferencialmente 
que possuam conhecimento local sobre o tema para participarem dos eventos. 

As datas para a realização dos eventos serão definidas com base nas agendas 
institucionais, dos eventos cívicos ou religiosos, datas comemorativas e dos períodos 
eleitorais, a fim de otimizar recursos ou evitar a sobreposição de atividades seguindo o 
cronograma de elaboração do PERH-AM estabelecido no Projeto Básico. 

A escolha dos locais para a realização dos eventos observará a facilidade de acesso e o 
deslocamento necessário dos integrantes das equipes técnicas, participantes e convidados. 
Também será preciso verificar as condições de infraestrutura do local e a disponibilidade 
e/ou funcionamento de cadeiras, mesas, ventiladores ou ar condicionado, instalações 
elétricas, equipamentos multimídia, banheiros e bebedouros. 

As programações dos eventos serão elaboradas detalhando o período e o tempo destinado 
as atividades de exposição dos trabalhos realizados e resultados alcançados pela equipe 
técnica a cada meta, a discussão das informações apresentadas juntamente com os 
participantes presentes, o esclarecimento de dúvidas e a coleta de sugestões bem como os 
encaminhamentos necessários aos ajustes e alterações dos documentos e a continuidade 
dos trabalhos. As regras de participação e os períodos de abertura e intervalo também serão 
estabelecidos na programação. 

Os Seminários Estaduais poderão contemplar em sua programação espaços para a 
apresentação de pesquisas acadêmicas, grupos culturais e artísticos, feira de exposição das 
experiências inovadoras desenvolvidas na região, valorizando o conhecimento local e 
divulgando os trabalhos técnico científicos realizados relacionados ao tema. 

Os eventos serão conduzidos na forma de plenárias considerando o número de pessoas e a 
diversidade de grupos. Os resultados sistematizados correspondentes a cada meta além de 
projetados em Data show serão impressos em cartaz tamanho A0 para a melhor 
visualização dos participantes além promover a interação e o debate entre os mesmos, bem 
como em informativos periódicos multiplicando as informações apresentadas após a 
realização dos eventos. 

Posterior as apresentações serão abertas as inscrições para manifestação oral identificada 
em blocos de cinco participantes destinados a discussão das informações apresentadas, o 
esclarecimento de dúvidas e a coleta de sugestões do público presente até que se esgotem 
todos os interessados. 

As intervenções e os encaminhamentos para os ajustes e alterações necessárias dos 
documentos serão registrados em relatoria por dois técnicos integrantes da comissão 
organizadora que ao final de cada evento assinarão o documento e o anexarão a lista de 
presença. Outros recursos audiovisuais também serão utilizados para evidenciar a 
participação da sociedade no processo de elaboração do PERH-AM e registrar as 
informações abordadas nos eventos. 

O encerramento dos trabalhos será procedido com a solicitação aos participantes presentes 
do preenchimento e a devolução da ficha de avaliação do evento objetivando o aprendizado 
por parte das equipes técnicas e o aperfeiçoamento na realização de futuras atividades. 

A divulgação dos eventos será ampla e iniciará com antecedência de trinta dias com maior 
ênfase nos últimos sete dias que antecedam a data de realização dos mesmos. Serão 
utilizados os meios de comunicação disponíveis e adequados ao público alvo como convites 
com entrega protocolada, cartazes e faixas fixados em locais estratégicos e de grande 
circulação de pessoas, releases para a imprensa, carro de som, websites das instituições 
parceiras envolvidas, jornal impresso, anúncio de rádio, entrevistas ou a articulação direta 
junto aos representantes de organizações e instituições locais para participarem e apoiarem 
a divulgação dos eventos. 
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Os documentos e estudos intermediários e finais e demais materiais de apoio serão 
disponibilizados para consulta no website institucional oportunizando e qualificando a 
participação virtual da sociedade no processo de elaboração do PERH-AM. 

Será preciso definir e providenciar a logística terrestre e/ou aérea necessária ao 
deslocamento das equipes técnicas e eventuais convidados até o local de realização dos 
eventos, hospedagem quando forem os casos de permanência nos municípios 
representantes da Regiões Hidrográficas, alimentação, a necessidade de apoio técnico e a 
contratação de serviços de terceiros. Caso os equipamentos multimídias existentes no local 
de realização do evento não estejam disponíveis ou em pleno funcionamento, os mesmos 
serão substituídos e acrescidos de outros a fim de garantir o suporte necessário aos 
participantes e a qualidade das apresentações e registros. 

Também serão providenciados a reprodução do informativo correspondente aos resultados 
alcançados em cada meta, os crachás permanentes de identificação dos participantes, a 
programação do evento impressa em tamanho A0, a lista de presença com campos 
destinados ao nome completo dos participantes, vinculo institucional se houver, tipo e 
número do documento de identificação, e assinatura com antecedência juntamente com os 
certificados ou declarações de comparecimento no evento e as placas de identificação para 
o local. 

Além do presente planejamento todos os itens de despesa serão relacionados para que os 
recursos necessários à realização dos eventos sejam garantidos em tempo hábil e sem 
prejuízo a sua execução. 

3.4.3.2 2ª fase - Realização do Evento 

Com antecedência dos horários estabelecidos para o início dos eventos as equipes técnicas 
iniciarão os preparativos de toda a estrutura dos locais, os banners e as placas de 
identificação serão instaladas, os equipamentos multimídia montados, as mesas e cadeiras 
posicionadas e os bebedouros e ar condicionado ou ventiladores ligados. 

Em eventos com apresentações previstas de grupos culturais e artísticos, expositores, 
equipe técnica de apoio e demais prestadores de serviços iniciarão a organização de suas 
atividades e espaços. Os convidados e participantes serão recepcionados na entrada do 
local do evento e após a assinarem da lista de presença receberão os seus crachás de 
identificação.  

Após a abertura oficial do evento a mesa será composta por representantes das equipes 
técnicas, CERH-AM, eventuais convidados e autoridades locais. Outras autoridades 
presentes serão notificadas seguida da instalação dos trabalhos de acordo com a 
programação e a metodologia definidas no presente planejamento. 

O representante da equipe técnica da Empresa Magna Engenharia Ltda. apresentará os 
trabalhos realizados e os resultados alcançados a cada meta de elaboração do PERH-AM. 
Posteriormente serão abertas as inscrições para manifestação oral identificada em blocos 
de cinco participantes destinados a discussão das informações apresentadas, o 
esclarecimento de dúvidas e coleta de sugestões do público presente até que se esgotem 
todos os interessados. 

As intervenções e os encaminhamentos para os ajustes e alterações necessárias dos 
documentos serão registrados em relatoria por dois técnicos integrantes da comissão 
organizadora que ao final de cada evento assinarão o documento e o anexarão a lista de 
presença. Outros recursos audiovisuais também serão utilizados para evidenciar a 
participação da sociedade no processo de elaboração do PERH-AM e registrar as 
informações abordadas nos eventos. 

O encerramento dos trabalhos será procedido com a solicitação aos participantes presentes 
do preenchimento e a devolução da ficha de avaliação do evento objetivando o aprendizado 
por parte das equipes técnicas e o aperfeiçoamento na realização de futuras atividades. 
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3.4.3.3 3ª fase - Operacionalização das Informações 

Após a realização de cada um dos eventos os profissionais da SEMA-AM organizarão todo 
o material e documentos elaborados ou recebidos durante o processo de execução das 
atividades e tratarão os arquivos audiovisuais.  

As informações geradas durante a realização de cada um dos eventos públicos desde a 
fase de planejamento serão consolidadas em um relatório técnico acrescidos de outras 
evidências que documentem o processo participativo de elaboração do PERH-AM. 

As relatorias serão encaminhadas aos integrantes da Câmara Técnica do CERH-AM para o 
conhecimento dos assuntos tratados nos eventos, em especial os realizados nos municípios 
representantes das Regiões Hidrográficas, e representante da equipe técnica da Empresa 
Magna Engenharia Ltda. efetuarem os procedimentos necessários aos ajustes e alterações 
dos documentos e a continuidade dos trabalhos. 

Os resultados serão amplamente divulgados nos meios de comunicação disponíveis através 
de releases para a imprensa, websites das instituições parceiras envolvidas, jornal impresso 
e entrevistas para a TV e rádio. 

Também será realizada uma reunião de avaliação dos eventos para verificar o alcance dos 
objetivos estabelecidos com a realização de cada atividade, análise dos resultados das 
pesquisas de avaliação dos eventos, levantamento das dificuldades, facilidades e 
aprendizado vivenciados durante o processo de execução e os encaminhamentos 
necessários ao aprimoramento das futuras atividades. 

3.5 CRONOGRAMA 

O Quadro 3.6 mostra o cronograma das atividades do plano de mobilização social. 

Quadro 3.6: Cronograma das atividades de mobilização social no âmbito da elaboração do PERH-AM 

Metas/Atividades 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1ª Oficina de Integração X            

2ª Oficina de Integração  X           

3ª Oficina de Integração  X           

4ª Oficina de Integração   X          

5ª Oficina de Integração   X          

Oficina Regional - Parintins       X      

Oficina Regional - Tabatinga       X      

Oficina Regional - Tefé       X      

Oficina Regional - Humaitá       X      

Oficina Regional - Manaus        X X    

Oficina Regional - Autazes        X     
Oficina Regional - São Gabriel da 
Cachoeira 

       X     

Oficina Regional - Boca do Acre        X     

Oficina Regional - Eirunepé         X    

Seminário Estadual - lançamento  X           

Seminário Estadual - encerramento           X  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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4 PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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4 PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1 INTRODUÇÃO 

O processo de industrialização do século XIX e com maior intensidade no século XX, trouxe 
consequências globais para o meio ambiente e para a saúde humana. O crescimento e o 
desenvolvimento das regiões estiveram condicionados ao uso indiscriminado dos recursos 
naturais à medida que se considerava o ambiente capaz de provê-los de forma infinita, 
comprometendo o equilíbrio dos ecossistemas e colocando em risco a própria existência 
humana (RICARDO e CAMOPANILI, 2005). 

Diante do impasse colocado entre “desenvolvimentistas” e “conservacionistas” inúmeros são 
os tratados internacionais que reconhecem a necessidade do desenvolvimento de políticas 
de promoção da educação ambiental para a conservação da natureza, com destaque para 
os desmembramentos decorrentes da Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio 
Ambiente, realizada em Estocolmo no ano de 1972 (NOBRE e AMAZONAS, 2002). 

A Constituição Brasileira de 1988 destaca a necessidade de ‘’promover a Educação 
Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente’’ seguindo a tendência conservacionista iniciada nos anos 70 (BRASIL, 
1988). 

Outro marco importante foi a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento realizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ no ano de 1992, que dentre 
outros resultados teve a elaboração da Agenda 21 (ONU, 1992). 

O documento propõe uma série de recomendações aos 179 países signatários para a 
implementação de um novo modelo de desenvolvimento com maior participação social, 
equidade econômica e sustentabilidade ambiental em todos os níveis (ONU, 1992). 

No Brasil a educação ambiental é entendida como 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 e está regulamentada pela Lei 
Federal n.º 9.795 de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). 

Segundo a referida legislação, 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 de ensino de caráter formal e não formal 
(BRASIL, 1999). 

No âmbito da elaboração do PERH-AM, as atividades de educação ambiental serão de 
caráter não formal, voltada ao público mais abrangente em ambientes distintos dos 
escolares e acadêmicos. 

As atividades de educação ambiental não formal ocorrem por meio de 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 (BRASIL, 1999). 

Embora as instituições de ensino possuam as suas próprias diretrizes para o 
desenvolvimento de educação ambiental de caráter formal no âmbito de seus currículos a 
sua participação é incentivada na execução de atividade vinculadas à educação ambiental 
não formal. 
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Dentre as possíveis oportunidades para o estabelecimento de parcerias para potencializar 
as iniciativas de educação ambiental no âmbito da elaboração do PERH-AM destacam-se o 
Programa Pró-Inovação no Ensino Prático de Graduação – Pró-Inovalab da Universidade do 
Estado do Amazonas – UEA e o Centro de Mídias de Educação do Amazonas – Cemeam 
da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade no Ensino do Amazonas – SEDUC-AM 
que possuem estruturas para a produção de materiais digitais a divulgação de conteúdos 
em turmas de ensino a distancia nos municípios do interior do Estado. 

Acrescenta-se que o Amazonas também possui Política Estadual de Educação Ambiental 
regulamentada pela Lei Estadual n.º 3.222 de 02 de janeiro de 2008 (AMAZONAS, 2008) e 
uma Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEA-AM composta por 39 
instituições representantes de organizações governamentais e não governamentais 
(AMAZONAS, 2005a). 

Dentre os integrantes da CIEA-AM destaca-se a representação da Secretaria de Estado de 
Educação e Qualidade no Ensino do Amazonas - SEDUC-AM que embora possua suas 
diretrizes próprias para o desenvolvimento de educação ambiental de caráter formal no 
âmbito dos currículos das instituições de ensino oportunizará a possibilidade do 
estabelecimento de parcerias para a divulgação das informações entre os docentes da rede 
pública e a utilização do Centro de Mídias de Educação do Amazonas - Cemeam para a 
produção de materiais de apoio. 

 

4.2 OBJETIVO GERAL 

Promover a participação ampla e representativa da sociedade amazonense em geral no 
processo de gerenciamento dos recursos hídricos no Estado por meio de estratégias de 
educação ambiental (Quadro 4.1). 

Quadro 4.1: Objetivos e metas da Educação Ambiental no âmbito da elaboração do PERH-AM 

Objetivos Específicos Metas 

Produzir material educativo destinado ao 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental 
descentralizadas. 

Material educativo integralmente elaborado. 

Capacitar atores estratégicos como agentes 
multiplicadores da implementação da Política Estadual 
de Recursos Hídricos do Amazonas. 

75% dos segmentos identificados com representantes 
capacitados. 

Informar a população em geral sobre os problemas 
locais relacionados aos recursos hídricos e orientar 
para a adoção de novos hábitos e a mudança de 
comportamentos individuais. 

75% dos municípios com pelo menos uma emissora 
veiculando spots de rádio. 

Implantar Biblioteca Virtual Interativa sobre recursos 
hídricos. 

30% do conteúdo hospedado na plataforma online por 
indicação dos usuários. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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4.3 PÚBLICO ALVO 

As estratégias de educação ambiental adotadas no âmbito da elaboração do PERH-AM 
destinam-se a população em geral do Estado. 

Localizado na Região Norte do país, o estado do Amazonas é a maior Unidade da 
Federação em extensão territorial com 1.559.146,876 km² concentrando mais de 18% do 
território brasileiro, 40% da Região Norte (BRASIL, 2017a) e 31% da Amazônia Legal 
(BRASIL, 2007). 

A Região Norte é a única região do País onde cresce a população que vive em cidades com 
menos de 100 mil habitantes, sendo expressivo o crescimento de cidades pequenas entre 
20 e 50 mil habitantes. Apesar da sua taxa de urbanização elevada, continua sendo a região 
do Brasil onde se encontra a maior percentagem de população rural, bem como a única 
região onde esta população esteja em crescimento absoluto (OLIVEIRA, 2004). 

Em 1850 o Amazonas teve o seu território desmembrado do Pará e tornou-se estado em 
1889 (REIS, 2001). O Estado está dividido em quatro Mesorregiões administrativas (Norte 
Amazonense, Sudoeste Amazonense, Centro Amazonense e Sul Amazonense), 
subdivididas em treze Microrregiões (Alto Solimões, Boca do Acre, Coari, Itacoatiara, 
Japurá, Juruá, Madeira, Manaus, Parintins, Purus, Rio Negro, Rio Preto da Eva e Tefé) 
(BRASIL, 2018). 

O Estado faz fronteira ao norte com a Venezuela e o Estado de Roraima; a noroeste com a 
Colômbia; a leste com o Estado do Pará; a sudeste com o Estado do Mato Grosso; ao sul 
com o Estado de Rondônia e a sudoeste com o Peru e o Estado do Acre (AMAZONAS, 
2018a). 

O clima é equatorial úmido, com temperatura média de 26,7º. A umidade relativa do ar fica 
em torno de 70% e o Estado possui apenas duas estações bem definidas: chuvosa (inverno) 
e seca ou menos chuvosa (verão) (AMAZONAS, 2018). 

O relevo do Amazonas apresenta três patamares de altitude - igapós, várzeas e baixos 
platôs ou terra firme - definido pelo volume de água dos rios, em função das chuvas. Os 
igapós são áreas permanentemente inundadas, com vegetação adaptada a permanecer 
com as raízes sempre debaixo d’água. As várzeas encontram-se em terreno mais elevado e 
são inundadas apenas na época das cheias dos rios. Os baixos platôs ou terra firme estão 
localizados nas partes mais elevadas e fora do alcance das cheias dos rios (BRAGA, 1979).  

O território amazonense reserva 16% de toda a água doce do planeta alimentada pelos dez 
rios existentes no Estado que totalizam mais de 2.896.476 Km² em 20 mil km de vias fluviais 
navegáveis, ligando comunidades distantes na região (AMAZONAS, 2018b).  

A importância dos rios está relacionada aos aspectos sociais, econômicos e ambientais da 
região, além de abrigar inúmeras espécies da fauna e flora necessárias ao equilíbrio e 
manutenção dos ecossistemas, dele se tira a água para as tarefas diárias, o peixe para 
alimentação e comércio, e em alguns lugares minérios considerados estratégicos para o 
desenvolvimento do país, além de ser um importante meio de transporte na região, possui 
potencial hidroelétrico e turístico (BRASIL, 2008). 

O Estado possui 62 municípios e uma população estimada em 4.063.614 habitantes 
ocupando a 13ª colocação em população que representa 1,9% do número total de 
habitantes no país. Ocupa ainda a segunda menor colocação entre os Estados brasileiros 
em densidade demográfica com 2,23 hab./km² concentrando 52,4% da sua população na 
capital Manaus (BRASIL, 2018a). 
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Durante o período de 1970 a 1985 a população de Manaus cresceu de 300 mil para 800 mil 
habitantes, principalmente por conta da Zona Franca de Manaus. Em 1967 a implantação da 
Zona Franca de Manaus, atraiu moradores do interior do Amazonas e Estados vizinhos das 
Regiões Norte e Nordeste, deslocando a base da economia extrativista para a produção de 
produtos eletrônicos, componentes, bicicletas, etc. (ZAPATA, 2007). 

O Amazonas possui 97% da sua cobertura vegetal preservada e mais da metade do seu 
território em regime especial de proteção, seja através de Unidades de Conservação 
Federal, Estadual e Municipais (30,23%) ou Terras Indígenas (27,07%) abrigando inúmeras 
espécies da fauna e flora (AMAZONAS, 2018c) e o maior número de indígenas do país 
divididos em 65 etnias (BRASIL, 2010). 

Com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU, o Amazonas 
ocupa a 18ª posição entre os 27 Estados da Federação, sendo considerado entre os 
estados avaliados que possuem médio desenvolvimento humano (ONU, 2013). 

O IDH é um indicador sintético de qualidade de vida que, de forma simplificada, soma e 
divide por três os níveis de renda, saúde e educação de determinada população. A renda é 
avaliada pelo PIB real per capita; a saúde, pela esperança de vida ao nascer e a educação, 
pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de matrículas nos níveis primário, secundário 
e terciário combinados. Renda, educação e saúde seriam atributos com igual importância 
como expressão das capacidades humanas (MINAYO; HARTZ; BUSS 2000). 

Segundo o indicador a dimensão que mais cresceu em termos absolutos nos intervalos 
entre os anos de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010 foi Educação, seguida por Longevidade e 
por Renda (ONU, 2013). 

O Estado possui uma taxa de alfabetização de 90% da população residente com 15 anos ou 
mais de idade (BRASIL, 2018a). Mais de ¼ da sua população está matriculada na rede de 
ensino estadual ou municipal em 5.360 estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2015). 

Mais de 77% da população do Amazonas de 6 a 17 anos cursam o ensino básico regular 
com até dois anos de defasagem idade-série. Em média uma criança atinge 8 anos de 
estudos no Estado (ONU, 2013). 

Nos intervalos entre os anos de 1991 a 2000 e de 2000 a 2010 a mortalidade infantil no 
Amazonas diminuiu e a esperança de vida ao nascer aumentou gradativamente. A taxa de 
fecundidade total no Estado apresentou redução de mais de 40% no número de filhos que 
uma mulher deverá ter até terminar o seu ciclo reprodutivo quando comparado ao ano de 
1991 (ONU, 2013). 

No ranking das unidades federativas do Brasil por Produto Interno Bruto (PIB) o Amazonas 
ocupa o 12º lugar em contribuição. Os setores que mais contribuíram na economia do 
Estado neste período foram os de serviços e da indústria com 38,8% e 33,3% 
respectivamente, seguidos pelos setores de impostos com 19,4% e agropecuários com 
8,3% da contribuição total (BRASIL, 2014). 

O PIB é o principal medidor do crescimento econômico de uma região, seja ela uma cidade, 
um estado, um país ou mesmo um grupo de nações. Sua medida é feita a partir da soma do 
valor de todos os serviços e bens produzidos na região escolhida em um período 
determinado (LISBOA, 2006). 

A proporção de pessoas com 16 anos ou mais ocupadas diminuiu entre os anos de 2016 - 
2017 de 41,4% para 39,6% respectivamente com um rendimento médio de R$ 2.269,00 
(BRASIL, 2018a). O Estado está entre as 11 Unidades da Federação com mais de 1/3 de 
sua população beneficiária do Programa Bolsa Família. No total 397.682 famílias do Estado 
foram beneficiadas com o recebimento médio no valor de R$ 220,05 (BRASIL, 2017). 
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Tomando como medida o Coeficiente de Gini, o Amazonas é o 5º Estado da Federação 
mais desigual com 16,4% da sua população vivendo em condições de extrema pobreza, ou 
seja, com renda domiciliar per capita no valor igual ou inferior a R$ 70,00 mensais. Outros 
30,7% da população vivem em condições de pobreza, ou seja, com renda domiciliar per 
capita no valor igual ou inferior a R$ 140,00 mensais (ONU, 2013). 

O instrumento é utilizado para medir o grau de concentração de renda em determinado 
grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero 
representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou 
cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Na prática, o 
Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos (BRASIL, 
2004). 

Sen (2000) considera reducionista o enfoque monetário que avalia a renda dos indivíduos 
como indicador de desenvolvimento de um território. Sem a pretensão de ignorar ou reduzir 
a influência da falta ou baixa renda como uma das principais causas da pobreza, ele elucida 
para a análise do grau de liberdade e das condições que os indivíduos possuem em 
satisfazer as suas necessidades e o exercício de suas plenas capacidades sob diferentes 
aspectos que não apenas o monetário. 

Cabe salientar que os povos da floresta têm a sua disposição recursos naturais utilizados há 
séculos e desenvolvem atividades produtivas de subsistência que não são contabilizados 
economicamente pelas fontes oficiais. 

Segundo Torres (2003), o uso de indicadores tem se mostrado uma importante ferramenta, 
mesmo que não haja consenso sobre o referencial teórico metodológico a ser utilizado por 
parte dos profissionais, porém a multidisciplinaridade possível tem otimizado os processos 
de análise contemplando as dimensões da vida social sob diferentes perspectivas, o que 
reforça a demanda por diferentes tipos de indicadores. Benetti (2006) explica que é preciso 
reconhecer as limitações ao utilizar indicadores como fonte de uma realidade, mas uma 
aproximação dela.  

É possível aprender com a experiência e redirecionar as estratégias e atividades na busca 
por melhores resultados, extrair vulnerabilidades e potencialidades, além de subsidiarem 
dados que venham a contribuir com os gestores públicos na implementação de políticas 
sociais mais adequadas. 

Em relação do saneamento básico todos os municípios amazonenses possuem rede de 
abastecimento de água, embora apenas 38 deles recebam algum tipo de tratamento e em 
27 com o registro de racionamento do serviço (BRASIL, 2010a).  

Das 288.309 famílias cadastradas no Sistema de Atenção Básica (SIAB) do Ministério da 
Saúde (MS) no Estado apenas 55% estão ligadas na rede pública de abastecimento de 
água. Tem como fonte de abastecimento de água poços ou nascentes 31% das famílias 
cadastradas seguidas de 13% com outras formas de abastecimento (BRASIL, 2015a). 

A rede coletora de esgoto está presente em 11 municípios amazonenses e em apenas 3 
deles existe o tratamento de seus efluentes possibilitando a poluição e o comprometimento 
dos corpos hídricos (BRASIL, 2010a). 

Dentre as famílias cadastradas no Estado 7% estão conectadas a rede geral de esgoto ou 
pluvial. A maior parcela, 72% possui fossa séptica como destinação do seu esgoto seguidas 
de 19% que não possuem qualquer tipo de destinação (BRASIL, 2015a).  
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O manejo de resíduos sólidos também é realizado em todos os municípios amazonenses 
embora apenas 6 deles realizem a coleta seletiva (BRASIL, 2010a). Acrescenta-se que os 
respectivos Planos Municipais de Saneamento Básico foram elaborados no ano de 2012 e 
requerem revisão. 

O lixo é coletado pelo serviço de limpeza pública em 60% das famílias cadastradas no 
Estado. Outros 34% queimam ou enterram o seu lixo seguido de 5% que jogam o seu lixo a 
céu aberto (BRASIL, 2015a). 

O manejo de águas pluviais existe em 46 municípios amazonenses e em 24 deles houve o 
registro de inundações e/ou alagamentos (BRASIL, 2010a).  

Os imóveis no Amazonas são na sua maioria construídos em madeira com 66% do número 
total, seguidos de tijolo com 30% e outros 3% são construídos com taipas, materiais 
aproveitados ou outros tipos de materiais. Destes 84% possuem energia elétrica (BRASIL, 
2015a). 

4.4 ESCOPO DAS ATIVIDADES 

4.4.1 Produção de Material Educativo - Cartilha 

Será elaborada uma publicação subsidiando informações relacionadas aos recursos hídricos 
destinada aos educadores ambientais, agentes públicos, acadêmicos e outros atores 
estratégicos a ser disponibilizada em formato digital no website institucional ou em mídias 
digitais. 

O conteúdo do material abordará os conceitos básicos e fundamentais relacionados aos 
recursos hídricos, a contextualização da problemática e da legislação correspondente e as 
boas práticas para a sua utilização e gerenciamento. Também indicará outras fontes de 
consulta e de acesso a materiais de apoio para o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental descentralizadas. 

As atividades intermediárias de elaboração do conteúdo, revisão do texto e diagramação 
serão terceirizadas por meio da contratação de empresa especializada sob a supervisão dos 
integrantes da Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA-AM. 

O lançamento e a divulgação dos materiais ocorrerão nos meios de comunicação 
disponíveis através de releases para a imprensa, websites das instituições parceiras 
envolvidas, jornal impresso e entrevistas para a TV e rádio. 

O número de acessos e/ou downloads realizados no website institucional e de materiais 
disponibilizados em dispositivos ou mídias digitais servirão para avaliar o alcance da 
estratégia. 

4.4.2 Capacitação de Atores Estratégicos - Oficina 

Será verificada a possibilidade de inclusão na programação da 16ª Reunião Ordinária do 
Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Amazonas - FOPES-
AM ou em evento promovido pela Associação Amazonense de Municípios - AAM espaço 
para a capacitação de atores estratégicos representantes de segmentos relevantes para o 
gerenciamento dos recursos hídricos no Estado sobre aspectos relacionados ao tema, o 
repasse de informações sobre o processo de elaboração do PERH-AM e a entrega de 
material de apoio para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental 
descentralizadas. 
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Considerando que a atividade estará inserida em um evento promovido pela mesma 
secretaria que conduz o processo de elaboração do PERH-AM ou organização parceira, as 
condições de infraestrutura do local e a disponibilidade de equipamentos multimídia será 
confirmada junto à comissão organizadora do evento.  

Serão identificados os representantes dos grupos relevantes e estratégicos para a gestão 
dos recursos hídricos no Estado do Amazonas e o convite para participarem do evento será 
encaminhado em mídia digital. 

A capacitação terá a carga horária de oito horas dividida em dois blocos e a sua 
programação detalhará o período e o tempo destinado a abertura da atividade, as 
apresentações e debates em plenária, a discussão em grupos, a entrega de materiais, os 
intervalos e os encaminhamentos. 

Também poderá incluir a divulgação do Projeto Plantas Alimentícias Não Convencionais 
(PANCs) desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e SEDUC. 

A atividade iniciará com a saudação dos participantes e a sua abertura seguirá com a 
apresentação da programação, dos profissionais especialistas convidados e da instalação 
dos trabalhos de acordo com a metodologia definida no presente planejamento.  

No primeiro bloco serão projetadas em data show as informações sistematizadas sobre os 
trabalhos realizados e resultados alcançados no processo de elaboração do PERH-AM por 
representante da equipe técnica da SEMA-AM e, posteriormente, discussão das 
informações apresentadas, o esclarecimento de dúvidas e a coleta de sugestões dos 
participantes. 

O segundo bloco será destinado à apresentação de outras informações técnicas e 
científicas relacionadas aos recursos hídricos e à realidade estadual por profissionais 
especialistas convidados, seguida da discussão em grupos definidos de acordo com os 
municípios integrantes das Regiões Hidrográficas do Amazonas para o levantamento de 
informações locais específicas e posterior socialização em plenária dos assuntos abordados 
pelos grupos. 

As intervenções serão registradas em relatoria por um representante da equipe técnica da 
SEMA-AM que ao final da atividade assinará o documento e o anexará à lista de presença. 
Outros recursos audiovisuais também serão utilizados para evidenciar a participação da 
sociedade no processo de elaboração do PERH-AM e registrar as informações abordadas 
na oportunidade. 

Os participantes presentes serão incentivados a multiplicarem as informações apresentadas 
e discutidas na atividade em suas bases, junto aos demais representantes e à sociedade em 
geral. Também poderão promover eventos para o levantamento das especificidades e 
demandas locais, tornando o processo de elaboração do PERH-AM ainda mais participativo. 

Os resultados destes eventos deverão ser enviados aos representantes da Assessoria de 
Recursos Hídricos da SEMA-AM e posteriormente serão encaminhados à equipe técnica da 
Empresa Magna Engenharia Ltda. para incorporação aos produtos elaborados. 

O material de apoio fornecido aos participantes, além de divulgar o processo de elaboração 
do PERH-AM, subsidiará as abordagens durante o desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental descentralizadas. 
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Os kits serão compostos pelo material de comunicação e divulgação dos trabalhos 
realizados e resultados alcançados durante a elaboração do PERH-AM (cartazes e 
informativos) e outros materiais elaborados para a promoção da participação da sociedade 
no processo (spots de rádio, vídeos educacionais e cartilha). 

O encerramento dos trabalhos será procedido com a solicitação aos participantes presentes 
do preenchimento e a devolução da ficha de avaliação da atividade, objetivando o 
aprendizado por parte da equipe técnica e o aperfeiçoamento na realização de futuras 
atividades. 

Será preciso definir a logística terrestre necessária ao deslocamento da equipe técnica da 
SEMA-AM e convidados até o local de realização do evento, a necessidade de apoio técnico 
e a contratação de serviços de terceiros. 

Caso os equipamentos multimídias existentes no local de realização do evento não estejam 
disponíveis ou em pleno funcionamento, os mesmos serão substituídos e acrescidos de 
outros a fim de garantir o suporte necessário aos participantes e a qualidade das 
apresentações e registros.  

Na semana que anteceda a realização da atividade serão montados os kits compostos pelo 
material de apoio para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental 
descentralizadas e a promoção da participação da sociedade no processo de elaboração do 
PERH-AM. Também serão impressas a lista de presença com campos destinados ao nome 
completo dos participantes, vínculo institucional, tipo e número do documento de 
identificação, assinatura, protocolo de entrega dos kits e os certificados de participação na 
atividade. 

Todos os itens de despesa serão relacionados para que os recursos necessários à 
realização da atividade sejam garantidos em tempo hábil e sem prejuízos à sua execução. 

Após a realização da atividade, os profissionais da SEMA-AM organizarão todo o material e 
documentos elaborados ou recebidos durante o processo de execução da capacitação, 
tabularão a pesquisa de avaliação da atividade e tratarão os arquivos audiovisuais.  

As informações geradas durante a realização da atividade desde a fase de planejamento 
serão consolidadas em um relatório técnico acrescidos de outras evidências que 
documentem o processo participativo de elaboração do PERH-AM. 

A relatoria será encaminhada aos integrantes da Câmara Técnica do CERH-AM para o 
conhecimento dos assuntos tratados na atividade e representante da equipe técnica da 
Empresa Magna Engenharia Ltda. efetuarem os procedimentos necessários aos ajustes e 
alterações dos documentos e a continuidade dos trabalhos. 

A divulgação da iniciativa e a cobertura da atividade ocorrerão nos meios de comunicação 
disponíveis através de releases para a imprensa, websites das instituições parceiras 
envolvidas, jornal impresso e entrevistas para a TV e rádio. 
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4.4.3 Informação da População - Campanha de Rádio 

Serão veiculadas nos meios de comunicação de massa e em eventos públicos realizados 
durante o processo de elaboração do PERH-AM spots de rádio com conteúdo lúdico e 
linguagem simples abordando informações para a adoção de novos hábitos e a mudança de 
comportamentos individuais relacionados aos recursos hídricos. 

Caso existam os recursos necessários serão produzidos dez spots de rádio abordando para 
os problemas locais e contemplando aspectos relacionados ao desperdício de água, a 
poluição dos rios, ao desmatamento e as queimadas, o consumo sustentável e os desastres 
naturais. 

As informações, conteúdos e formatos dos materiais serão definidos pelos integrantes da 
Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA-AM e as suas produções terceirizadas por meio 
da contratação de empresa especializada. 

Como alternativa serão utilizados os 45 spots de rádio produzidos pelas Agência Nacional 
de Águas - ANA e Rádio Câmara para a campanha “Água é Vida. E vida não se 
desperdiça.” e outros materiais disponíveis em plataformas virtuais com livre reprodução. 

Os materiais serão distribuídos para as emissoras de rádio de todo o Estado e indicados no 
website institucional para utilização em iniciativas de educação ambiental descentralizadas, 
relacionadas à temática.  

O levantamento das emissoras e a identificação das possíveis parcerias ocorrerão junto às 
assessorias de comunicação do Governo do Estado do Amazonas, da SEMA-AM e das 
Secretarias Municipais correspondentes, para posterior distribuição dos materiais e 
articulação para as suas inserções nas respectivas programações. 

O lançamento, se for o caso, e a divulgação dos materiais ocorrerão nos meios de 
comunicação disponíveis através de releases para a imprensa, websites das instituições 
parceiras envolvidas, jornal impresso e entrevistas para a TV e rádio. 

A quantidade de emissoras e de municípios de abrangência, a audiências e o número de 
inserções nas respectivas programações pactuados no processo de articulação bem como o 
número de acessos realizados no website institucional ou/e materiais disponibilizados em 
dispositivos ou mídias digitais servirão para avaliar o alcance da estratégia. 

 

4.4.4 Construção do Conhecimento - Biblioteca Virtual  

Será incluída uma seção no website institucional com livre acesso para a divulgação de 
materiais e iniciativas de educação ambiental relacionadas aos recursos hídricos destinada 
aos educadores ambientais, agentes públicos e acadêmicos. 

O conteúdo online será permanentemente alimentado pela equipe técnica da SEMA e 
operacionalizado pela empresa especializada contratada. Outros conteúdos serão 
disponibilizados por sugestão dos usuários da ferramenta. 

A divulgação da plataforma ocorrerá nos meios de comunicação disponíveis através de 
releases para a imprensa, websites das instituições parceiras envolvidas, jornal impresso e 
entrevistas para a TV e rádio. 

O número de acessos e/ou downloads realizados na seção específica do website 
institucional e de materiais disponibilizados em dispositivos ou mídias digitais servirão para 
avaliar o alcance da estratégia.  
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4.5 CRONOGRAMA 

O Quadro 4.2 mostra as atividades e o cronograma previsto para a sua implementação. 

Quadro 4.2: Cronograma das atividades de Educação Ambiental no âmbito da elaboração do PERH-AM 

Atividades 
MÊS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Produção de material educativo  X X X         

Capacitação de gestores públicos de Meio Ambiente     X X X      

Informação da população  X X X X X X X X X X X 

Construção do conhecimento  X X X X X X X X X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018 
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5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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