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AU7 – AÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

PMVA | CICLO 2020 

 

 

 

 

Diagnóstico 

O Plano de Manejo da Arborização Viária 2014-2020 de Barueri1 - PMAV, traz um 

diagnóstico da arborização do município, sobre o qual podemos ressaltar os seguintes 

aspectos (p. 9-10): 

 

“O fato do planejamento, da construção e do gerenciamento de espaços 

coletivos naturais ou produzidos artificialmente nas cidades, serem realizados 

pela administração pública, faz com que a população acabe a se acostumar 

aos cenários a que lhe são impostos em seu ambiente urbano e torna-a cada 

vez mais omissa e indiferente aos elementos naturais. O resultado disso é a 

degradação ambiental e uma qualidade de vida cada vez mais desfavorável 

para os habitantes das cidades (MÔNICO, 2001).  

Por conta disso, autores como Almeida et. al. (1993) defendem que a adoção 

do desenvolvimento que contemple a questão ambiental, passa pela 

obrigatoriedade da democracia das decisões, de forma a permitir a 

participação da sociedade. Essa nova política da contemporaniedade 

ultrapassa de uma perspectiva individual para a coletiva, no qual o exercício 

da ética exige a prática política, assim, essa combinação entre o pessoal e o 

social é o segredo para a relação ético-política que constitui a “humanidade” 

(FRANCO, 1995)” 

 

 O plano traz ainda que (p. 13): 

 

 “é responsabilidade do município proteger o meio ambiente, assim como 

promover a conscientização pública para a preservação, conservação e 

recuperação do meio ambiente. Todavia, os diversos plantios inadequados e 

em locais errados, realizados muitas vezes pelo próprio munícipe, sem 

nenhum apoio técnico, vêm desgastando a visão das árvores em calçadas, 

fato que dificulta a inserção da sociedade na responsabilidade de proteger e 

preservar as árvores de passeio público.” 

 

 

 

                                                           
1 Disponível integralmente no arquivo “AU3_2020_PlanoComCronograma” deste ciclo do PMVA. 
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Proposta 

 Realizar uma pesquisa de percepção ambiental com a população, que servirá de 

embasamento para uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos em educação ambiental 

para a arborização urbana no município.  

 O objetivo é alinhar os trabalhos da prefeitura com os anseios da população, 

seguindo sempre as orientações técnicas estabelecidas para o município. 

 

 

Ferramentas de Comunicação Ambiental 

A divulgação do projeto para a população utilizou inicialmente as redes sociais da 

Secretaria, para possibilitar o acesso ao formulário de pesquisa (link para acesso à 

pesquisa dentro do destaque amarelo): 

 

 

  
Post no dia 1º de outubro de 2019, via Instagram (@semabarueri) 

 

 

 

 
Post no Facebook (@semabarueri) 
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Reforço da comunicação, feito no dia 23 de outubro de 2019, via Instagram 

 

Execução 

 

1. A pesquisa iniciou em 1º de outubro de 2019, por formulário on-line divulgado nas 

redes sociais da Secretaria de Meio Ambiente. 

 

2. Aplicações presenciais do questionário foram feitas durante eventos diversos nos 

quais a equipe de educação ambiental esteve presente, entre os meses de 

outubro e novembro de 2019.  
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3. Entre os dias 18 e 25 de novembro, as respostas do questionário aplicado 

presencialmente foram inseridas na plataforma online, para facilitar a tabulação 

geral dos dados. 

 

4. A pesquisa foi encerrada em 16 de dezembro de 2019, quando o formulário online 

foi fechado para novas respostas. 

 

5. Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 as respostas foram tabuladas e no 

começo de 2020 iniciou-se um planejamento para desenvolvimento de ações, a 

partir dos resultados obtidos. 

 

6. Porém as medidas adotadas pela Prefeitura para enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 a partir de março de 2020 inviabilizaram as ações planejadas. 

 

7. No segundo semestre de 2020, optou-se por realizar algumas chamadas de vídeo 

ao vivo (as chamadas lives) para colocar em pauta temas relacionados a 

arborização urbana, desenvolvendo ações de educação ambiental dentro das 

possibilidades para este ano atípico. 

 

8. Em 03 de junho foi feita a primeira live, sobre arborização urbana 

   

 

 



                                 

Avenida Henriqueta Mendes Guerra n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone:(11) 4199-1500 - CEP:06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

9. Em 26 de junho foi feita a segunda live, sobre avaliação das árvores urbanas 

 
 

10. Em 17 de julho foi feita a terceira live, sobre inventário arbóreo 

    

 

Resultados  

 Foram aplicados 39 questionários presencialmente e recebidas 208 respostas 

diretamente no formulário online, totalizando 244 respostas obtidas. Dos participantes, 

73% são moradores de Barueri (As respostas completas podem ser vistas no Anexo III.) 

 Em termos qualitativos, todas as respostas da aplicação-piloto indicaram que as 

pessoas compreendem os benefícios das árvores na cidade, e que o embelezamento é 

um fator preponderante. A maioria dos participantes (63,5%) possui árvore na calçada 

ou no quintal, plantada por algum vizinho ou familiar (37,1%), ou pelo funcionário do 

condomínio (23,4%). Quem não tem, alega a falta de espaço na calçada (calçada 

estreita, presença de fiação, ponto de ônibus, etc) por morar em prédio ou de incentivo 

do poder público.  

 Os participantes entendem que há muitas dificuldades a serem superadas para 

melhoria da arborização (57,3% responderam ‘alta’ ou ‘muito alta’) e também pra se obter 

autorização para corte (42,61% responderam ‘sim’), o que indica uma visão de que este 

processo é burocratizado. 

 As lives foram muito bem recebidas pela parcela da população com acesso à 

plataforma do Instagram, que acompanharam as lives ou assistiram às gravações 
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posteriormente (todas as lives registraram ao menos 100 visualizações até o mês de 

agosto, quando o perfil da Secretaria teve que ser suspenso em virtuda da legislação 

eleitoral). 

 

 
 

Barueri, 28 de setembro de 2020. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

Avenida Henriqueta Mendes Guerra n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone:(11) 4199-1500 - CEP:06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO ON-LINE DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
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ANEXO II – FORMULÁRIO PARA PESQUISA PRESENCIAL DE PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL2 
 

 
 

                                                           
2 As imagens A e B foram apresentadas ao entrevistado em cartão impresso à parte. 
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ANEXO III – RESPOSTAS OBTIDAS 
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