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O que é planejamento ambiental?

Por quê planejar o nosso bairro?

É um processo contínuo de atividades que envolve
coleta, organização e análise das informações, para
se chegar a decisões ou escolhas sobre as melhores
alternativas para o aproveitamento dos recursos, e
também com a finalidade de atingir metas específicas no futuro, tanto em relação a recursos naturais
quanto à comunidade.
De forma geral é através do planejamento que conseguimos definir um futuro desejado e meios para
alcançá-lo.

O planejamento é importante para garantir que daqui
a alguns anos a qualidade de vida dos moradores e a
qualidade dos recursos naturais não sejam comprometidas pelo crescimento desordenado e mau uso
dos recursos.
O planejamento deve estabelecer critérios para o uso
e ocupação da área de forma a permitir a definição de
atividades passíveis de serem desenvolvidas (reformas
e construções de novas casas, agricultura familiar,
extrativismo, receptivo turístico, implantação de infraestrutura básica, rede elétrica, sistema sanitário).

Quais são os objetivos do Projeto?
Conhecer a realidade do bairro, verificar o que a
comunidade quer para o bairro e construir uma
proposta de futuro de ocupação e uso dos recursos
naturais - O que a comunidade deseja para o
futuro do bairro?

O que é uma bacia hidrográfica?
Uma bacia hidrográfica é formada por riachos, córregos e ribeirões que deságuam em um rio, lago ou oceano.
Sua forma por ser comparada a de uma folha de árvore: a nervura central corresponde ao rio principal e as secundárias podem ser comparadas a outros rios – chamados de afluentes. O relevo, a vegetação, os animais e o
homem, também fazem parte da bacia hidrográfica. As Bacias Hidrográficas não respeitam as divisões políticas dos estados, ou seja,
uma bacia hidrográfica pode estar localizada em uma área que pertença a mais de uma localidade (município, estado, país).
A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece a Bacia
Hidrográfica como unidade de planejamento.

Onde será realizado o Projeto?
Na sub bacia hidrográfica Iriri-Onça, onde se
localiza o bairro de Ubatumirim, tendo como foco a área do Sertão do Ubatumirim .

Quais atividades serão desenvolvidas?
 Coleta de dados, através levantamentos já existentes e de casa

em casa;
 Oficinas cujos temas serão sugeridos pela comunidade

(saneamento, mapeamento participativo, ordenamento e planejamento territorial, identidade cultural, roças e manejos,
saúde, etc);






Avaliação da qualidade da Água;
Diagnóstico Socioambiental;
Produção de mapas temáticos;
Produção de boletins informativos;
Subsídios para a elaboração de proposta de saneamento;
 Oficinas participativas para construção do planejamento do bairro;
 Publicação informativa/educativa;

Como a comunidade poderá participar?

Como utilizar o planejamento
construído?

A ideia do projeto é que a própria comunidade construa o
planejamento do bairro, sendo a equipe apenas um suporte para orientações e organização do documento.
Por isso quanto maior a participação dos moradores mais
legítimo o planejamento será. Então, não deixe de participar dos levantamentos, reuniões e oficinas que serão destinadas à comunidade buscando um diálogo constante
entre os técnicos e os moradores.

A comunidade poderá utilizar o planejamento do
bairro como instrumento de políticas públicas e buscar junto às instituições a inserção da proposta nos
documentos oficiais (plano diretor do municipal, plano de manejo das unidades de conservação). Além da
de elaborar e gerir novos projetos de desenvolvimento sustentável.

Realização

Parceiros

Associação dos Moradores do Sertão do Ubatumirim — ASU
Associação dos Bananicultories de Ubatumirim — ABU

