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1 – Introdução e Contexto  

Os Comitês de Bacia (CBH) que se encontram na bacia do rio Doce (dos estados 

de MG, ES e o federal), priorizaram no plano de aplicação plurianual (2016-2020) que os 

recursos pela cobrança pelo uso da água na bacia serão investidos, principalmente, em 

projetos denominados hidroambientais: conservação de solos e água (terraceamento, 

curvas de nível, cercamento de nascentes, revegetação de APP's e Matas Ciliares, etc), 

adequação de estradas rurais e saneamento ambiental rural. 

Estes projetos, ainda de acordo com os CBHs, devem ser desenvolvidos em 

conjunto com ações de Educação Ambiental, a fim de garantir maior apropriação social 

e maior efetividade em seus resultados. 

Para isso se fez necessário expandir o diálogo na bacia, por meio de um conjunto 

de seminários, visando compreender com maior profundidade as ações de educação 

ambiental em curso nos diversos territórios da bacia e nivelar com os atores locais a 

complexidade do tema educação ambiental. Como piloto, foi decidido iniciar o trabalho 

na Bacia do Piranga.  

A Bacia do Piranga inclui 77 municípios divididos em 8 Unidades Territoriais 

(UTEs). Visando dialogar mais de perto com a diversidade socioeconômica, cultural, 

política e territorial, a câmera técnica e, em seguida, a plenária do Comitê aprovaram 

um plano de trabalho para a execução dos seminários de boas práticas de educação 

ambiental. Estas unidades foram definidas considerando os limites de microbacia.    

O plano de trabalho foi dividido em três etapas:  

1- A primeira foi realizar um levantamento prévio das ações de Educação 

Ambiental existentes na Bacia do Rio Piranga. Para isso foi elaborado um formulário 

online para que as instituições que desenvolvem ou desenvolveram ações em EA na 

bacia preencham com suas experiências. O Comitê juntamente com a Agência 

mobilizaram os atores para participarem deste levantamento;  

2- A segunda etapa foi a realização de 4 seminários nas bases territoriais. Por 

questões de início da experiência de trabalhar por territórios, da disponibilidade de 

agenda, do tempo para a mobilização e do calendário eleitoral municipal, as 8 UTEs 

foram agrupadas por proximidade, conforme calendário abaixo: 
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Data UTEs Município 

13/09/16 Mombaça e Matipó Raul Soares 

14/09/16 Casca e Peixe Rio Casca 

15/09/16 Turvo e Carmo Viçosa 

16/09/16 Alto Piranga e Xopotó Senhora dos Remédios 

 

3- A terceira etapa será um encontro geral para um seminário de consolidação 

das propostas a ser realizado em Ponte Nova/MG, na sede do Comitê de Bacia do 

Piranga e com data definida para 07/12.  

O objetivo geral dos seminários foi definir diretrizes, público alvo e Boas Práticas 

de Educação Ambiental na Bacia do Rio Piranga. Os objetivos específicos foram: 1. 

Levantar as boas práticas de educação ambiental em curso nas Unidades Territoriais da 

Bacia do Rio Piranga; 2. Analisar as boas práticas a fim de extrair as diretrizes e público 

alvo da educação ambiental na bacia; 3. Selecionar as boas práticas de educação 

ambiental que devem ser fortalecidos na execução dos programas hidroambientais e 

outros programas e projetos que forem contratados pela Agência. 

No dia 15 de setembro de 2016 foi realizado o Seminário de Educação Ambiental 

em Viçosa/MG, com os participantes das UTEs de Carmo e Turvo. O evento ocorreu no 

centro de extensão da Universidade Federal de Viçosa - UFV. Os municípios convidados 

para este encontro e que fazem parte destas UTEs foram:  

UTE Município UTE Município 

Turvo Amparo do Serra Carmo Acaiaca 

Turvo Cajuri Carmo Barra Longa 

Turvo Coimbra Carmo Diogo de Vasconcelos 

Turvo  Guaraciaba Carmo Mariana 

Turvo Oratórios Carmo Ouro Branco 

Turvo Paula Cândido Carmo Ouro Preto 

Turvo Ponte Nova   

Turvo Porto Firme   

Turvo São Geraldo    

Turvo Teixeiras   

Turvo Viçosa   

 

Na oficina estavam presentes 24 pessoas, sendo representantes de instituições 

da sociedade civil de Passagem de Mariana, distrito de Mariana que faz parte da UTE do 
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Carmo e representantes das prefeituras, universidade, SAAE, EMATER e sociedade civil 

de Viçosa, Amparo da Serra, Senador Firmino, São Geraldo, Paula Cândido, Guaraciaba 

e Cajuri, municípios da UTE do Turvo.  

Este relatório apresenta, de modo sucinto, os principais pontos debatidos e as 

propostas que foram construídas por meio do diálogo envolvendo o público 

participante. Ele está dividido em mais quatro tópicos, além desta introdução que é o 

tópico primeiro. No tópico segundo, logo abaixo, apresenta-se a programação do 

evento, enquanto no tópico três narra-se os principais temas/assuntos levantados e 

dialogados durante as apresentações dos representantes municipais. Já o tópico quatro 

descreve as diretrizes elaboradas, proposta de público-alvo e critérios para seleção de 

boas práticas levantados e priorizados, afim de nortear a elaboração dos Termos de 

Referência para contratação para execução de ações de Educação Ambiental (EA) na 

Bacia. Por fim, o quinto e último tópico expõe a avaliação do próprio seminário. Há ainda 

um conjunto de anexos que apresentam: a lista de presença e os resultados produzidos 

pelos grupos que respaldaram a elaboração das diretrizes.  

Inicialmente foi planejado elaborar um relatório para cada UTE, pois, os 

representantes de cada unidade seriam divididos em grupos distintos para pensar e 

definir diretrizes e critérios conforme a realidade de cada território. O número de 

representantes foi pequeno, principalmente das UTEs que não faziam parte direta do 

município sede na qual foi realizado o seminário por agrupamento. Portanto os grupos 

foram divididos aleatoriamente e as diretrizes e critérios contemplaram as realidades 

das duas UTEs em um único relatório.  

 

 

 

2 – A programação 

Para o alcance dos objetivos propostos nos seminários, foi elaborada e 

executada uma programação, conforme demonstra o quadro abaixo. 
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HORÁRIO ATIVIDADES 

08:30 Boas vindas com café 

09:00 Apresentação - Objetivos, Metodologia e acordos e convivência 

09:30 Apresentação dos participantes 

10:00 Apresentação das Boas Práticas de Educação Ambiental nos 
municípios das UTEs presentes no seminário 

12:30 Almoço 

14:00 Trabalho em grupo: Lições aprendidas sobre as Boas Práticas 

15:30 Intervalo 

15:50 Compartilhamento e diálogo em plenária 

16:20 Priorização dos critérios das boas práticas a serem fortalecidas em 
plenária 

16:40 Encaminhamentos e avaliação 

17:00 Encerramento 

 

Esta programação contemplou dois momentos distintos e interdependentes: um 

primeiro compreendeu as apresentações das experiências em Educação Ambiental 

desenvolvidas nos municípios por parte das organizações e pessoas que estavam 

presentes. O segundo momento foi de construção coletiva das diretrizes, levantamento 

de público alvo e critérios de seleção, a partir das lições aprendidas das boas práticas 

realizadas.  

Vale destacar que o número de experiências foi variado em cada seminário, 

conforme a presença dos representantes das boas práticas inscritas e manifestadas 

durante o encontro, e assim também variou o tempo de debate e de conversa sobre 

elas. A seguir são descritos os principais pontos que surgiram durante os diálogos e 

debates, considerando cada momento distinto da programação acima descrita. 

 

3 – Apresentações das experiências de Educação Ambiental: breve descrição 

A abertura do seminário foi realizada pelo moderador Marcos Orttiz que 

agradeceu a presença de todos e falou de todo o processo de construção do seminário, 

destacando seus objetivos e a forma de divisão da bacia por UTEs. A oficina estava sendo 

o primeiro trabalho do CBH Piranga com reuniões descentralizadas, usando essa lógica 

da divisão territorial. Posteriormente explicou a estrutura do seminário, sua 
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programação e os acordos de convivência, com uma pequena sessão de respiração e 

alinhamento da postura corporal dos presentes, visando uma reunião bem produtiva. 

Após este momento de boas-vindas e de breve contextualização sobre o 

seminário, houve uma rodada de apresentação dos presentes. Cynthia representante 

do IBIO-AGB/DOCE iniciou a apresentação agradecendo a presença de todos e 

explicando o papel da agência e a importância desse trabalho de EA para conhecer ainda 

mais a realidade dos municípios. José Geraldo Rivelli, representante do presidente do 

CBH Piranga e do Instituto Xopotó também saudou a todos e falou do papel do comitê 

e a importância de fortalece-lo. Durante a apresentação dos participantes foi 

comentado o interesse de participação e maior divulgação das atividades do comitê. 

Alguns participantes pediram uma divulgação mais ampla das agendas do CBH Piranga, 

a fim de que possam estar presentes em atividades avulsas para melhor entender e 

contribuir com o fortalecimento do Comitê. Foi sugerido aproveitar os consórcios de 

saneamento. Destacou-se a grande demanda de saneamento rural na região e que 

Mariana e Ouro Preto precisam de ações de educação ambiental. Uma observação 

falada é da importância que os projetos de EA tenham fundamentos, metodologias, 

objetivos, público definido e avaliação. Foi evidenciado o quanto é bom ver sendo feita 

uma construção por territórios.  

  

  
Abertura e apresentação dos participantes do Seminário de Educação Ambientas nas UTEs 

do Carmo e Turvo 

 

Posteriormente, Marcos explicou que, de modo geral a Educação Ambiental tem 

três tipos: EA Formal, Não Formal e a Informal. A EA formal é aquela incorporada ao 
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sistema de ensino com reconhecimento oficial, portanto trabalhada em escolas e 

universidades, em todas as faixas etárias. A EA Não Formal é aquela trabalhada em 

projetos com comunidades, gestores e público em geral, sem vínculo direto com o 

sistema de ensino. A EA Informal é aquela feita às pessoas através de uma conversa 

entre amigos, colegas de trabalho e/ou vizinhos, sem um respaldo estruturado do por 

um projeto com esta finalidade. No levantamento prévio feito foram coletadas 

experiências de todos os tipos de Educação Ambiental. 

Na apresentação das Boas Práticas de Educação Ambiental realizadas na região, 

a lista de experiências veio a partir do levantamento prévio, mas se algum presente 

tivesse alguma experiência, ele também apresentava para depois ser incluído na pauta 

geral. Cada participante teve até 15 minutos para contextualizar a boa prática e destacar 

as lições aprendidas. Depois era aberto ao público para fazer perguntas sobre a 

experiência. Neste seminário as experiências apresentadas, seguindo a ordem, foram: 

PROJETO 
INSTITUIÇÃO 

EXECUTORA 
RESPONSÁVEL MUNICÍPIO 

NÓS DE ÁGUA UFV 
Tommy F. C. W. L. de 

Sousa 

Viçosa, Araponga e 

Divino 

PROGRAMA 

MICROBACIA 

ESCOLA 

Instituto 

Socioambiental de 

Viçosa 

Felipe Senna  Viçosa 

DESENVOLVIMENTO 

DA AGROECOLOGIA 

NA ZONA DA MATA 

Centro de 

Tecnologias 

Alternativas da Zona 

da Mata 

Equipe Técnica Do CTA-

ZM 

Viçosa, Acaiaca, 

Araponga, Ervália, 

Coimbra, Piranga, 

Paula Cândido, Diogo 

de Vasconcelos, Santa 

Margarida 

CERCAMENTO É 

RECUPERAÇÃO DE 

NASCENTES 

Município de São 

Geraldo 
Pedro Paulo Caetano São Geraldo 

ROÇA LIMPA 
Prefeitura Municipal 

de Paula Cândido 

Secretaria de 

Agricultura e Meio 

Ambiente 

Paula Candido 

NOSSAS ÁGUAS  
Sociedade Sinhá 

Laurinha 
Tereza Cristina Braga Viçosa 

PLANTANDO ÁGUA 
Prefeitura Municipal 

de Cajuri 

Marcelo A. Batalha  e 

Camila da Costa 
Cajuri 
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OSQUINDOTECA - A 

SUSTENTABILIDADE 

QUEM CONTA É 

PASSAGEM 

Clube Osquindo Fernanda D'Angelo Mariana 

MATERIAL DE 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Ambiente Brasil Luiz Fontes Viçosa 

RECONHECENDO AS 

TRILHAS 

Instituto 

Xopoto/CREADS - 

Centro de 

Referência em 

Educação Ambiental 

e Desenvolvimento 

Sustentável 

José Geraldo Rivelli 

Magalhães e Helton 

Aguiar Neves 

Ouro Preto 

 

A apresentação foi iniciada pela Sra. Teresa da ONG Sinha Laurinha que 

apresentou um projeto básico para a abordagem direta da comunidade em geral e 

escolas em todos os espaços públicos de convivência cidadã. Este projeto foi levado ao 

CODEMA de Viçosa e CBH Piranga, mas não foi aprovado até o presente momento. O 

trabalho seria feito com voluntários. 

Eugênio do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata - CTA falou que as 

ações de EA fazem parte de 3 programas desenvolvidos na região. No programa de 

Educação e Agroecologia tem o Projeto Curupira que trabalha arte educação com as 

crianças das zonas rurais e urbanas em Viçosa, Araponga, Divino. Trabalho contínuo de 

10 anos que já apresenta resultados palpáveis de envolvimento juvenil. As escolas 

definem tema e produz material exclusivo e atividades, além do incentivo às escolas a 

acessar recurso federal em agroecologia. A parceria é direta com a escola, respeitando 

seu projeto pedagógico e as diretrizes de transversalidade da educação ambiental. O 

próximo passo é trabalhar a família além das crianças e jovens. No Programa Mulheres 

na Agroecologia é realizada ações de sensibilização com as mulheres a partir de temas 

geradores extraídos da realidade e necessidades locais. Trabalhar esse público é 

importante porque as mulheres fazem a ligação mais efetiva com a família toda. Outro 

é o Programa Sociobiodiversidade, onde apresenta práticas agroecológicas usando a 

metodologia camponês a camponês, com trocas de experiências e de saberes 

tradicionais, promovendo espaços de construção de conhecimento. O tema mais 
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demandado pelos agricultores é a água e isso fez o CTA procurar parceiros para trabalhar 

como UFV, o CBH Piranga e a Rede Nós de água. Os programas são financiados por 

Cooperação Internacional (Action Aid), Fundação Itaú e Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA.  

No município de Cajuri foram realizados cursos do SENAR de proteção e 

recuperação de nascentes. Como prática dos cursos Prefeitura, SENAR e EMATER 

promoveram mutirões para desassoreamento colocação de pedras e canos para drenos 

das nascentes. A prefeitura disponibiliza as máquinas, canos e pedras e a mão de obra é 

dos participantes voluntários. Como resultado 8 nascentes já foram recuperadas e 

percebe-se maior interesse e envolvimento da comunidade que tem difundido os 

compromissos, saberes e resultados no boca à boca. A escolha da comunidade é por 

aquela que mais demanda a prefeitura.  

Outra experiência apresentada foi a do Instituto Socioambiental de Viçosa - ISA 

que realiza ações de educação ambiental em um sítio onde está localizada a principal 

das nascentes do córrego São Bartolomeu e que vem sendo recuperada depois de um 

rigoroso processo de degradação no passado. As ações estão divididas em 3 eixos: 1. 

Implantação de Sistemas agroflorestais e recuperação de área de APP; 2. Bioconstrução 

e permacultura usando elementos locais; 3. Plantio de água do projeto de Plantares de 

água. Nesses eixos são realizados cursos para multiplicadores e implementação de 

técnicas. Além disso, são promovidas visitas ao local por escolas de diferentes níveis de 

escolaridade, quando são feitas atividades de Educação Ambiental. A proposta é que o 

aprendizado seja construído com o contato in loco e a experiência prática estimulando 

a transformação do ser humano. Foi usado o conceito de manejo integral de bacias 

hidrográficas, trabalhando as questões humanas e suas relações. Os recursos são 

próprios e vem de doações de particulares.  

A Rede Nós de Água, experiência apresentada pelo professor do curso de 

Licenciatura em Ciências Agrárias da UFV, Sr. Tommy, idealizador da proposta que 

começou com a sistematização das experiências de plantadores de água feita durante 

sua pesquisa de mestrado. A partir do Grupo GTAgua e do curso de plantio de água foi 

criado a Rede Nós de Água. A rede apoia a realização e socialização de mutirões de 

plantio de árvores para produção de água, com implementação de técnicas conforme 
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de demanda e de ações de saneamento rural. A atuação também acontece nas Escolas 

Família Agrícola. A rede tem 72 pessoas de grupos agroecológicos e plantio de água e 12 

bolsistas que atuam na parte executiva da Rede. As instituições que fazem parte da rede 

CTA ISA e UFV. Os plantios são integrados com intensas atividades de educação. 

No projeto de saneamento rural em Paula Candido já foram instaladas 34 fossas 

sépticas desde 2013. A parceria é entre a prefeitura, EMATER e Igreja. São promovidos 

mutirões para a construção. A mão de obra é constituída por mutirão da comunidade, o 

material é comprado pelo produtor e prefeitura disponibiliza os serviços de máquinário. 

São usados dois modelos de fossas com um a ser escolhido pelo próprio produtor rural: 

a) o evapotranspirador e b) a bombona plástica. Como ações de EA são realizadas: i) a 

formação de multiplicadores ao convidar outras comunidades a participarem do 

mutirão, ii) nas escolas foram feitas palestras sobre o tema e demonstração dessas 

experiências e iii) orientações de casa em casa para a construção de fossas e separação 

do esgoto. 

O projeto de recuperação de nascentes em São Geraldo foi apresentado pelo Sr. 

Pedro Paulo. O projeto tem como objetivo de recuperar nascentes através do 

cercamento e plantio de mudas para regeneração da vegetação. A prefeitura atende por 

demanda dos produtores. Hoje já foram recuperadas 12 nascentes e há 30 interessados 

inscritos. As parcerias com IEF e fábricas são importantes para a realização do projeto. 

As escolas são levadas para participar das atividades de cercamento, com apoio das 

secretarias de Educação e Meio Ambiente, visando um processo educativo.  

Osquindoteca é uma biblioteca no distrito Passagem de Mariana com objetivo 

de incentivar a leitura, a cultura e a consciência pelo patrimônio local histórico e natural. 

Em 2014, foi feito um projeto durante 8 meses que teve o apoio da empresa NOVELIS, 

e parcerias com SAAE, SASU (limpeza urbana) e SMMA. O objetivo era trabalhar temas 

de meio ambiente e sustentabilidade através de palestras e vivências com alunos da 

escola municipal e estadual instaladas na localidade. Foi feita uma Caminhada ecológica 

e Semana da Sustentabilidade com palestras, retomada da horta da escola estadual, 

Oficina de reciclagem para a criação dos bonecões de carnaval, resgatando assim cultura 

da região e visitas às instalações de captação e tratamento de água do SAAE. O problema 

é que não foi possível o projeto continuar pela falta de recursos financeiros.  
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A Sra. Patrícia, de Passagem de Mariana, complementou a apresentação do 

projeto com o relato sobre os problemas com lixo e abandono de áreas que são 

patrimônios históricos importantes da localidade. Pediu apoio e suporte do Comitê para 

realizar sensibilização e pressão sobre as responsabilidades das autoridades locais.  

Pelo tempo e um número reduzido de pessoas que saíram antes do horário 

combinado, José Rivelli decidiu não apresentar para que fosse encaixada a apresentação 

da experiência da Ambiente Brasil. Ele ficou de falar da experiência na próxima oficina.  

O Sr. Luiz Fontes, da organização Ambiente Brasil, iniciou sua fala sugerindo que 

o IBIO pense em ações estratégicas em educação ambiental, como por exemplo a 

produção de material institucional com informações da geografia e da história ambiental 

da região para servirem de referencias didáticas de contexto para facilitar os conteúdos 

aos professores e outros agentes de educação. Ele mostrou como inspiração a “Cartilha 

Velho Chico a Voz do Rio” feita a pedido do Ministério Público para a Bacia do Rio São 

Francisco, distribuída em larga escala para escolas, bibliotecas e projetos 

socioeducativos. Outra experiência aconteceu em Viçosa, a fim de trazer informações 

mais acessíveis da importância dos córregos e assim do desenvolvimento da percepção 

para questões ambientais dos moradores de Viçosa. Neste caso foram elaboradas uma 

cartilha e um mapa ampliado para uso em situações de educação formal e não formal. 

Ele defendeu que este é um instrumento de planejamento da ocupação humana e 

educação ambiental. Sugeriu que seja produzido material semelhante para a Bacia do 

Piranga, contextualizado a cada UTE do CBH. Outra publicação mostrada foi o Manual 

Prático de Gestão Ambiental com toda referência ao marco legal brasileiro e mineiro. 

Foi feito um convite para que ele participe da mesa redonda no seminário de 

consolidação na sede do CBH.  
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Momentos da apresentação das Boas Práticas de Educação Ambiental na região 

 

Foi destacado aos participantes que o formulário online utilizado anteriormente 

ao seminário permanecerá com acesso aberto por mais um mês para que outras 

experiências da região possam ainda ser inscritas a partir da mobilização e apoio dos 

participantes que estiveram presentes no seminário.  

 

4 – Trabalho em grupo: As Lições Aprendidas com as Boas Práticas 

A partir das experiências apresentadas pelos participantes, os mesmos foram 

divididos aleatoriamente em dois grupos a fim responder quatro perguntas que foram 

norteadoras para a construção do produto do seminário.  

  

Trabalho em grupo 
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Após o trabalho nos grupos, foi feito o compartilhamento dos resultados de cada 

grupo em plenária. O moderador, então destacou as diferenças, semelhanças e 

complementariedade das respostas.  

  

Apresentação dos resultados em plenária 

 

As perguntas norteadoras foram: 

1. Que fatores foram fundamentais para fazer da sua experiência uma Boa 

Prática em Educação Ambiental?  

2. Qual a razão desses fatores serem fundamentais? 

3. Qual é o público que mais necessita de Educação Ambiental no território? 

4. Que critérios devem ser utilizados para avaliar um bom projeto de Educação 

Ambiental? 

 

As perguntas 1 e 2 serviram para elaborar as diretrizes e suas justificativas a 

partir das lições aprendidas das experiências já realizadas.  

A pergunta 3 foi para levantar a indicação do público alvo que mais precisa de 

ações de Educação Ambiental e depois deste levantamento os participantes faziam uma 

priorização, onde colocavam com caneta dois “++” para o público que achava mais 

prioritário e um “+” para aquele que achava o segundo mais prioritário.  

A pergunta 4 serviu para elaboração de critérios de avaliação das práticas de EA. 

Depois de levantados pelo grupo, cada critério foi colocado em uma grande tarjeta e 

cada participante recebeu 3 cartelas de cores diferentes. Cada cartela tinha uma 
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pontuação diferente: a vermelha valia 3 pontos, a amarela 2 pontos e a verde 1 ponto. 

Assim o participante escolhia os 3 critérios que achava mais importante e colocava a 

cartela virada para a cor neutra a fim de que seu voto não influenciasse o voto dos 

outros. Após a votação era feita a apuração com o apoio de todos e assim se formava a 

lista de critérios por ordem de priorização.  

  

Momentos da votação dos critérios 

 

 

Lista de critérios em ordem de priorização 
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A elaboração de diretrizes deve alimentar uma perspectiva de ação diversificada 

da gestão do CBH Piranga e da Agência da Bacia. Primeiro recomenda-se que as 

diretrizes sejam colocadas como específicas para as Unidades Territoriais Estratégicas – 

UTE´s. Depois elas serão recapituladas, validadas e uma nova lista será desenhada a 

partir da fusão dessas diretrizes para um uso geral pelo Comitê e Agência. 

Neste seminário as diretrizes elaboradas foram: 

 As ações de Educação Ambiental precisam do apoio dos gestores e das 

instituições. Assim, os projetos de EA devem dizer como o apoio institucional 

será motivado e angariado para sua execução; 

 As ações de EA devem trabalhar com os interesses, demandas e necessidades 

locais, respeitando o conhecimento, diversidade de interesses, cultura local, 

o perfil e faixa etária do público;  

 O Planejamento deve ser embasado na realidade local, ou seja, os projetos de 

EA devem contar com um bom diagnóstico. O Diagnóstico social participativo 

deve promover a construção social da realidade com diálogo e entendimento 

coletivo da situação dos problemas;  

 É necessário a realização de mobilização social, participação e envolvimento 

da comunidade; 

 Usar o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o Plano Municipal de Saneamento 

como ferramenta de planejamento de uso do solo; 

 A realização de parcerias que participem desde do início do processo; 

 Nas escolas é preciso inserir as ações de Educação Ambiental nos Projetos 

Políticos Pedagógicos de forma transversal.  

 Prever e ter disponibilidade de recursos financeiros e materiais; 

 A informação deve ser a base em qualquer ação de Educação Ambiental; 

 Os projetos de EA devem apresentar soluções práticas e reais; 

 As ações de EA devem ser contínuas, integradas e gerar autonomia;  

 Devem promover o desenvolvimento de uma visão integral e profunda 

transição cultural;  

 Deve haver comunicação e transparência das ações desenvolvidas; 
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 Deve promover a formação de multiplicadores; 

 Deve oferecer capacitações com práticas, grupos de referência e apoio para a 

aplicação; 

 O educador deve estar sensibilizado e ser autêntico com o que ensina. 

 

Essas diretrizes são importantes para que as ações de Educação Ambiental: 1. 

Gerem resultados para melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade e manutenção 

da vida; 2. Trabalhem e fortaleçam os coletivos, estimulando as pessoas a perceber uma 

conexão entre seus interesses, suas necessidades e sinergia para ação coletiva; 3. 

Integrem a comunidade; 4. Promovam mudança de atitudes e comportamentos; 5. 

Desenvolvam ações socioeconômicas e ambientais; 6. Gerem reconhecimento e 

identidade cultural e territorial. 

Em relação ao público-alvo levantado neste seminário, os grupos fizeram tabelas 

diferentes, conforme anexo 3, mas é possível verificar que a maior prioridade é o 

trabalho de Educação Ambiental não formal seria com o público de produtores rurais. 

A EA formal é importante ser trabalhada com os multiplicadores, especialmente com os 

professores. Além disso, outros públicos levantados e considerados um pouco menos 

prioritários foram os alunos do ensino fundamental e médio, agentes do poder público, 

empresários e a população urbana em geral. A Sra. Teresa da ONG Sinhá Laurinha 

destacou que a EA “tem que ser para todos”, ou seja, nenhum público deve ser 

priorizado. 

Por último o trabalho do seminário avançou para contribuir com critérios por 

meio dos quais o CBH Piranga e a Agência devam se orientar na seleção dos futuros 

projetos de EA, independentes ou integrados aos programas estratégicos contratados 

pela Agência.  

A lista de critérios por ordem de priorização e com a quantidade de pontos 

recebidos foram: 

1. Foco na demanda e necessidade local (bom planejamento estratégico e 

análise de riscos) – 25 pontos 

2. Uso de metodologias participativas – 10 pontos 
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3. Ter parcerias (público e privada) – 10 pontos 

4. Custos compatíveis com a realidade – 8 pontos 

5. Ter estrutura de projeto: Objetivo, Metodologia, Metas, Equipe, Planilha 

de custos, Monitoramento e Contrapartida – 8 pontos  

6. Atender os princípios e diretrizes das Políticas de EA – 5 pontos  

7. Apresentar técnicas de mobilização – 5 pontos  

8. Ter indicadores de mudança – 4 pontos  

9. Promover reconexão com a natureza - 3 pontos 

10. Ser viável e operacional - 3 pontos 

11. Público alvo bem definido - 2 pontos 

12. Projeto formulado e executado por equipe multidisciplinar - 1 ponto 

13. Aglutinar organização social - 0 pontos 

14. Ser replicável - 0 pontos 

15. Apresentar repercussão de mídia - 0 pontos 

 

Após a apresentação da lista de critérios e sua priorização em plenária, foi 

explicado que será realizado um seminário de consolidação das diretrizes para toda a 

Bacia do Rio Piranga, com a participação dos conselheiros do CBH Piranga e de 

representantes de cada oficina local, além dos convidados. Para escolha desses 

representantes foi solicitado aos interessados em participar do seminário de 

consolidação que fossem para frente do grupo e como forma de aprovação dessa 

comissão o grupo aclamou a representação com uma salva de palmas.  

A comissão foi formada por: Felipe Senna (ISA Viçosa), Luciana Fátima (SAAE 

Senador Firmino), Fernanda D’Angelo (Passagem de Mariana), Marcelo Batalha 

(Prefeitura de Cajuri), Pedro Paulo (Prefeitura São Geraldo) e Felipe Simas (DPE/UFV). 
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Comissão representante para o seminário de consolidação 

 

5 – Parecer sobre a Educação Ambiental 

No decorrer dos seminários descentralizados o representante do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, Sr. José Geraldo Rivelli, solicitou um parecer dos 

consultores com respeito a qualidade das práticas de educação ambiental apresentadas 

pelos participantes. Contudo, não é aplicável elaborar um parecer técnico 

individualizado sobre cada um dos projetos, uma vez que a mobilização, a estrutura de 

coleta de dados prévia aos seminários e objetivo da consultoria não foram definidos 

assim no escopo do serviço e não tinham essa abrangência. Até porque o preparo 

institucional para uma avaliação desse nível deveria ser integrado com esta finalidade 

avaliativa definida bem previamente.  

Os projetos e ações de educação ambiental mapeados pela inscrição e os 

apresentados nos seminários descentralizados, todos, sem exceção, trouxeram aspectos 

e elementos formativos da consciência da problemática ambiental dirigidos a 

determinados públicos da sociedade do território da Bacia. 

É necessário apontar, porém, que a grande maioria das atividades em curso, que 

participaram dos seminários, possuem componentes de ação de intervenção direta na 

paisagem e no território, pois muitos deles têm ações de projetos hidroambientais 

associados, de saneamento rural, de recuperação de áreas degradadas, etc. Ou seja, 

tratam de projetos que os aprendizados estão intrínsecos aos processos de mudanças. 
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Um passo para o desenvolvimento mais estruturado dos projetos de educação 

ambiental deverá ser dado a medida em que essa estruturação conte com uma definição 

mais explícita de quais competências e habilidades as propostas pretendem 

desenvolver, quais comportamentos pretende-se ver sensibilizados para uma revisão 

atitudinal do público dos projetos e quais métodos pedagógicos são mais apropriados 

para que os objetivos da educação ambiental sejam alcançados por tipo de público que 

se busca acessar e sensibilizar.  

Também faz parte de projetos mais estruturados de educação ambiental, a 

definição de indicadores e dos meios de monitoramento desses indicadores para realizar 

uma verificação das mudanças alcançadas em cada etapa. Com isso, os projetos, sejam 

de educação formal e não-formal, ganhariam mais substância metodológica e bases 

estratégias de pedagógicas. Claro que essa estruturação viria também mais 

acompanhada das referências e normativas legais sobre educação ambiental tão 

disponíveis na legislação vigente.   

 

6 – Avaliação e encerramento 

A última etapa do seminário se configurou na avaliação do evento. Para isso, os 

participantes respondiam a 3 perguntas e o moderador anotava as respostas.  

QUE BOM QUE... QUE PENA QUE... QUE TAL SE... 

- Passagem de Mariana foi 
convidada; 

- Reencontro com o Marcos 
Ortiz; 

- Alguém teve a ideia das 
oficinas; 

- Metodologia usada; 

- Teve troca de experiências; 

- Prevaleceu a democracia; 

- Aconteceu o encontro; 

- Fui escutado; 

- Acabou; 

- Não vim de manhã; 

- Faltou gente que 
deveria estar; 

- Não foi pensado nisso 
a 10 anos atrás; 

- Faltou a 
representação da UFV; 

- A Prefeitura de 
Mariana não veio;- 
Não foi bem divulgado. 

- Tenha caneca em 
substituição ao copo 
descartável; 

- Os lanches sejam 
produzidos nas 
comunidades (incentivo a 
economia solidária); 

- A próxima ser em local 
que interage com o tema; 

- Visita a Mariana; 

- Ter um encontro para 
discutir sobre técnicas de 
recuperação de nascentes 
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- O Felipe do IBIO insistiu na 
mobilização e convite. 

- Convidar as Secretarias de 
Educação para o seminário 
de consolidação. 

 

Encerrada a avaliação os moderadores agradeceram a presença e participação 

de todos e informaram que será enviado a todos os participantes o relatório com a 

sistematização das oficinas; o link com o formulário online será enviado novamente a 

todos os participantes e ficará aberto por mais um mês; o seminário de consolidação 

tem data definida para o dia 7/12 em Ponte Nova. Cynthia do IBIO e José Rivelli do CBH 

Piranga agradeceram e a oficina foi encerrada com a foto de todos os participantes. 

 

 

Grupo participante do Seminário de Educação Ambiental nas UTEs do Carmo e Turvo 

 

Pode-se afirmar que a oficina cumpriu um papel importante de ampliação de 

participação de novos atores nas discussões relacionadas ao comitê de bacia. Foi 

possível conhecer algumas ações de EA que estão sendo realizadas e que podem ser 

fortalecidas e integradas. Além disso, o CBH e a AGB tiveram a oportunidade de 

esclarecer o seu papel. Durante as apresentações também foi possível conhecer outras 

ações, como por exemplo de restauração, e percebe-se uma necessidade de mais 

encontros para um aprofundamento maior do tema, conforme foi sugerido na oficina.  

Um ponto de atenção a ser destacado é sobre a mobilização. Para os próximos 

encontros é importante um fortalecimento desta etapa. Para isso o envolvimento dos 
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membros do comitê se faz essencial. É mais uma oportunidade de ampliar o diálogo nos 

municípios.  

Sugere-se a AGB IBIO que faça um mapeamento das partes interessadas 

(stakeholders) e um cadastro dos atores da bacia, pois eles podem se tornar grandes 

aliados de apoio na mobilização. Um exemplo foi no próprio seminário onde os 

participantes, ao ter mais clareza dos objetivos do levantamento prévio se dispuseram 

a ajudar para ampliar o número de ações inscritas pelo formulário. 

Com a reflexão do que foi fundamental nas ações já realizadas, foi possível 

elaborar as diretrizes e critérios que serão consolidados no seminário regional, mas 

localmente ajudou muito os participantes a já começar a utilizá-los no planejamento de 

novas ações ou outras em andamento, extrapolando algumas vezes o tema da Educação 

Ambiental.  
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ANEXO I: LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO II: RESULTADOS DOS TRABALHOS EM GRUPO 

GRUPO 1 

Pergunta 1 - Que fatores foram fundamentais para fazer da sua experiência uma Boa 

Prática em Educação Ambiental?  

 Trabalhar com a necessidade, demanda e vontade local; 

 Articulação institucional; 

 Ter parcerias; 

 Recursos financeiros e materiais 

 Ter informação; 

 Mobilização social; 

 Conhecer a realidade; 

 Comunicação; 

 Continuidade e integração das ações; 

 Transparência nas ações; 

 Envolvimento das escolas – Educação Ambiental no Projeto Político 

Pedagógico; 

 Ter prática; 

 Gerar autonomia. 

Pergunta 2 - Qual a razão de ser fundamental? 

 Gerar resultados para melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade e 

manutenção da vida; 

 Trabalhar e fortalecer os coletivos; 

 Integração da comunidade; 

 Mudança de atitudes e comportamentos. 

Pergunta 3 - Qual é o público que mais necessita de Educação Ambiental no território? 

Público alvo Quantidade de + 

Produtores rurais +++++++ 

Poder Público +++++ 

Empresários ++++ 

Alunos (Ensino fundamental e Médio) +++ 

Professores + 

População urbana + 
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GRUPO 2 

Pergunta 1 - Que fatores foram fundamentais para fazer da sua experiência uma Boa 

Prática em Educação Ambiental?  

 Identidade do projeto levando em conta o perfil e a faixa etária do público; 

 Participação/ demanda do produtor rural; 

 Diagnóstico social participativo – Construção social da realidade (diálogo e 

entendimento coletivo da situação dos problemas e até para planejar os 

horários) 

 Desenvolver a visão integral; 

 Educador deve estar sensibilizado, autêntico com o que ensina; 

 Respeitar a diversidade dos interesses dos produtores; 

 Deve referenciar à soluções práticas e reais; 

 Oferecer capacitações com práticas, grupos de referência e apoio para a 

aplicação; 

 Formação de multiplicadores; 

 Usar o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o Plano Municipal de Saneamento 

como ferramenta de planejamento de uso do solo; 

 Apoio institucional; 

 Estabelecimento de parcerias; 

 Necessidade de uma profunda transição cultural. 

Pergunta 2 - Qual a razão de ser fundamental? 

 As pessoas precisam perceber uma conexão entre seus interesses, suas 

necessidades e sinergia para ação coletiva; 

 É necessário desenvolver uma ação socioeconômica e ambiental; 

 Gerar reconhecimento e identidade cultural e territorial. 

Pergunta 3 - Qual é o público que mais necessita de Educação Ambiental no território? 

 Formal Não Formal 

Rural  ++++ 

Urbano +  

Multiplicadores ++++++++ +++++ 

A ONG Sinhá Laurinha opinou que “tem que ser para todos” 
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ANEXO III: LISTA DE BOAS PRÁTICAS INSCRITAS PELO FORMULÁRIO ONLINE 

UTE DO TURVO 

PROJETO 
INSTITUIÇÃO 
EXECUTORA 

RESPONSÁVEL MUNICÍPIO 

NÓS DE ÁGUA UFV 
Tommy F. C. W. L. de 
Sousa 

Viçosa, Araponga 
e Divino 

PROGRAMA 
MICROBACIA ESCOLA 

Instituto Socioambiental 
de Viçosa 

Felipe D’Aragoni Viçosa 

DESENVOLVIMENTO 
DA AGROECOLOGIA 
NA ZONA DA MATA 

Centro de Tecnologias 
Alternativas da Zona da 
Mata 

Equipe Técnica Do 
CTA-ZM 

Viçosa, Acaiaca, 
Araponga, 
Ervália, Coimbra, 
Piranga, Paula 
Cândido, Diogo 
de Vasconcelos, 
Santa Margarida 

NOSSAS ÁGUAS  
Sociedade Sinhá 
Laurinha 

Tereza Cristina Braga Viçosa 

AMPLIAÇÃO DO 
SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

Prefeitura Municipal de 
Viçosa e Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto De Viçosa 

Adriane Oliveira 
Barbosa 

Viçosa 

RECUPERAÇÃO DE 
MATAS CILIARES 
PROTETORAS DE 
NASCENTES E CURSOS 
D' ÁGUA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO 
RIO TURVO 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Viçosa 

Adriane Oliveira 
Barbosa 

Viçosa 

MATERIAL DE 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Ambiente Brasil Luiz Fontes Viçosa 

PLANTANDO ÁGUA 
Prefeitura Municipal de 
Cajuri 

Marcelo A. Batalha  e 
Camila da Costa 

Cajuri 

CERCAMENTO É 
RECUPERAÇÃO DE 
NASCENTES 

Município de São 
Geraldo 

Pedro Paulo Caetano São Geraldo 

ROÇA LIMPA 
Prefeitura Municipal de 
Paula Cândido 

Secretaria de 
Agricultura e Meio 
Ambiente 

Paula Candido 

RANCHO DO PORTO - 
P. FIRME  

Proprietário 
Waldyr Moacyr 
Perdigão Mol 

Porto Firme 
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UTE DO CARMO 

PROJETO 
INSTITUIÇÃO 

EXECUTORA 
RESPONSÁVEL MUNICÍPIO 

OSQUINDOTECA - A 

SUSTENTABILIDADE 

QUEM CONTA É 

PASSAGEM 

Clube Osquindo Fernanda D'Angelo Mariana 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
IEF 

José Augusto 

Rodrigues Lóes 
Mariana 

ECONHECENDO AS 

TRILHAS 

Instituto Xopotó / 

CREADS - Centro de 

Referência em Educação 

Ambiental e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

José Geraldo Rivelli 

Magalhães e Helton 

Aguiar Neves 

Ouro Preto 

 


