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Introdução

Objetivo

O Projeto Cachoeiras 2.0 é a continuação das atividades sociais do projeto iniciado em
2015 (Pacheco et al., 2016), que tem utilizado técnicas de cartografia social e coleta de
histórias orais para abordar temas de educação ambiental e prevenção de risco de
desastres junto com a população. Essa estratégia tem como base a ciência cidadã e a
pesquisa-ação, que facilitam a participação da comunidade a compreender os riscos e
buscarem soluções para mitigá-los. O projeto envolve comunidades do entorno do rio
Paraíba do Sul, discentes do curso de Engenharia Ambiental da UNESP, parceiros
institucionais e voluntários.

Visa dar continuidade às atividades participativas desenvolvidas no projeto
Cachoeiras, trazendo às populações locais uma reflexão sobre sua relação com o rio
Paraíba do Sul. A proposta busca trazer um aprendizado comum com enfoque sobre
características e riscos socioambientais da região, estratégias de conservação
ambiental e abordagem ecossistêmica para prevenção de riscos de desastres, a partir da
troca de conhecimento entre alunos da Engenharia Ambiental e a população local.

Metodologia
A iniciativa conta com a participação de pesquisadores de diferentes instituições (UNESP, CEMADEN e INPE), docentes e alunos colaboradores
da UNESP, os quais foram divididos em Grupos de Trabalho (GT): Comunicação, Captação de Recursos, Logística, Pesquisa, SIG Interativo e
Campo. Além da interação entre os GTs, o GT Campo irá interagir, também, com as escolas públicas e população do entorno do rio, a fim de criar
sinergias de trabalho por meio da metodologia de pesquisa-ação e ciência cidadã. A equipe fará uso de técnicas como a cartografia social e coleta de
histórias orais para dialogar com a comunidade a fim de identificar suas representações e proposições sobre prevenção de risco de desastres na
Bacia do rio Paraíba do Sul, além de oferecer a oportunidade para a comunidade apresentar seus próprios interesses e indagações.

Atividades

Cordel de mapas de cartografia social e coleta de histórias orais (projeto Cachoeiras 2015) em São Luiz do Paraitinga (SP) e
Resende (RJ). São exibidos os mapas produzidos nas cidades anteriores.

Página facebook do projeto, onde as atividades realizadas são divulgadas.

Reunião com os parceiros do projeto.

Produção de mapas de cartografia social (projeto Cachoeiras 2015) em Campos Novos de Cunha (SP) e Paraibuna (SP).

Produtos Esperados
Pretende-se publicar um livro com o material coletado em campo, junto com o material obtido com as
pesquisas realizadas pelo GT-Pesquisa, que fará uma caracterização da bacia do Paraíba do Sul (situação dos
recursos hídricos, perfil socioeconômico, mudanças na cobertura e uso da terra, clima, mapas de risco,
histórico de desastres). Além disso, os mapas, as fotografias e os relatos obtidos dos trabalhos de campo serão
organizados num banco de dados e inseridos, junto com as localizações geográficas, na Plataforma
Colaborativa ESRI Story Maps, um Sistemas de Informações Geográficas online que permite múltiplas escalas
de compreensão e apreensão do Território e Lugar.

Oficina de Cartografia Social, organizada e liderada pelas colaboradoras Laura Fujii e
Bárbara Cobra.

Oficina da plataforma Story Maps
ministrada pelo colaborador
Abimael Cereda Jr.
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