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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 14 de setembro de 2016 foi realizado o Seminário de Educação Ambiental 

em Rio Casca/MG, com os participantes das UTEs de Casca e Peixe. O evento ocorreu no 

Campo da SER. Os municípios convidados para este encontro e que fazem parte destas 

UTEs foram:  

UTE Município UTE Município 

Casca Araponga Peixe Alvinópolis 

Casca Canaã Peixe Dom Silvério 

Casca Ervália Peixe 
Piedade de Ponte 

Nova 

Casca Jequeri Peixe Rio Doce 

Casca Pedra do Anta Peixe 
Santa Cruz do 

Escalvado 

Casca Rio Casca Peixe 
São Domingos do 

Prata 

Casca 
Santo Antônio do 

Grama 
Peixe Sem-Peixe 

Casca São Miguel do Anta   

Casca Urucânia   
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Na oficina estavam presentes 8 pessoas, sendo representantes das prefeituras 

de Rio Casca e Jequeri, que fazem parte da UTE Casca e representantes das prefeituras 

de Piedade de Ponte Nova da UTE Peixe.  

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, 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 narra sobre a avaliação do próprio seminário. Há ainda um 

conjunto de anexos que apresenta: 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 este seminário iniciou às 13h30 porque os inscritos de outros 

municípios tiveram compromissos e só puderam chegar à tarde. Mesmo assim toda a 

programação foi cumprida, pois o número de pessoas e experiências foi bem reduzido. 

Tiveram mais de 10 inscritos para oficina que na última hora desistiram por outros 

compromissos.  

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 Ortiz 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 
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da divisão territorial. Posteriormente explicou a estrutura do seminário, sua 

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. 

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

de Casca e Peixe 

 

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 

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 
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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 

PROJETO DE 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DA 

APAM-JEQUERI 

Prefeitura 

Municipal de 

Jequeri  

Martiniano Niquini Ferreira Jequeri 

RECUPERAÇÃO DE 

NASCENTES EM 

PIEDADE PONTE 

NOVA 

Prefeitura 

Municipal de 

Piedade Ponte 

Nova 

Lorena 
Piedade Ponte 

Nova 

 

O Sr. Martiano da Prefeitura de Jequeri iniciou as apresentações das experiências 

locais. O projeto de EA vem sendo realizado nas escolas municipais e estaduais, 

integrando a educação patrimonial, cultural e turística. São 18 atividades, entre elas 

visitas a locais turísticos, palestras com temas de lixo, água, preservação, construção do 

mapa de Jequeri com as crianças, visita de campo com alunos, por exemplo, em UTC´s 

em outros municípios e plantio de mudas. Há uma apostila sobre sustentabilidade que 

não foi ainda aplicada. É feita uma parceria direta com a diretora da escola e esta faz o 

agendamento das atividades. O problema é que as atividades acontecem de forma 

muito fragmentadas e isoladas. Não há o controle se há continuidade pedagógica dos 

temas dentro das demais ações educativas da escola e como ela se dá a partir das 

atividades realizadas. Um dos motivos da credibilidade do projeto é que ele acontece há 

muitos anos nas escolas, suprindo a pouca disponibilidade de professores que 

trabalham com o tema. Outra atividade dentro do projeto é a participação no dia de 

campo promovido pela EMATER com a entrega de folder sobre a APAM de Jequeri.  

Márcio da Prefeitura de Rio Casca informou que o município não tem programa 

de EA institucionalizado. As escolas fazem algumas ações envolvendo a comunidade em 

datas comemorativas. Durante o processo de construção do Plano de Saneamento 

surgiu uma ação da EMATER de construção de caixas secas nas margens das estradas 
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com o interesse de 45 produtores. A prefeitura fornece a máquina e a EMATER mobiliza 

o produtor. Um problema para efetividade das ações é que quem executa é de fora da 

região e não se tem continuidade. De toda forma os produtores venceram a resistência 

inicial e estão compreendendo a caixa seca dentro do processo do ciclo hidrológico para 

retenção e maior infiltração de água no solo. 

Em Piedade de Ponte Nova, Sra. Lorena informou que tem um projeto com os 

produtores rurais onde se encontram as principais nascentes dos cursos d’água de 

captação municipal. O projeto tem parceria entre a COPASA e a Prefeitura para 

cercamento de nascentes e plantio de mudas, incluída a sensibilização dos produtores 

para cuidar das condições de produção de água. Foram disponibilizadas 15.000 mudas 

e o material para a instalação de cercas. Alguns proprietários deixaram parte do terreno 

para APP/Reserva Legal e algumas nascentes já foram recuperadas. O município não 

tem EMATER e, por isso, o apoio técnico é dado pelo CTA – Centro de Tecnologias 

Alternativas da Zona da Mata, apoio este dado através de palestras e não há uma 

formalização desta parceria. Nas escolas é feito trabalho com crianças de 5 a 11 anos 

que realizam visitas a Matinha, área com 5 hectares de vegetação nativa. Adolescentes 

de 13 anos fazem o plantio de mudas e depois os professores trabalham o tema com 

exposições e maquetes, além da construção da horta que produz alimentos para a 

creche, APAE e asilo. Na Semana do Meio Ambiente acontece várias atividades de 

exposição de animais taxidermizados, palestras e reciclagem. Os pais também 

participaram. Não há nenhuma formalização do trabalho e não foi feita a avaliação pois 

é o primeiro ano de execução.  

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 a Boas Práticas 

A partir das experiências apresentadas pelos participantes, no trabalho em grupo 

as pessoas foram estimuladas a responder quatro perguntas que foram norteadoras 
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para a construção do produto do seminário. No caso deste seminário, como havia 

poucos participantes, não houve a necessidade de divisão em grupos, pois todos 

preferiram já ir compartilhando com cada um presente. As perguntas 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.  

  

Trabalho em grupo Priorização do público-alvo 

 

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 

pontuação diferente: a vermelha valia 3 pontos, a amarela 2 pontos e a verde 1 ponto. 
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Assim o participante escolhia os 3 critérios que achava mais importante e colocava a 

cartela virada para 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 

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 equipes de execução das ações de Educação Ambiental devem ser 

preparadas e capacitadas;  

 As ações de Educação Ambiental precisam do apoio e envolvimento 

institucional integrado estado, município e união; 

 Realização de parcerias que participem desde do início do processo; 

 É necessário a realização de mobilização social, participação e 

envolvimento da comunidade; 
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 Nas escolas é preciso inserir as ações de Educação Ambiental nos Projetos 

Políticos Pedagógicos de forma transversal.  

 Prever e ter disponibilidade de estrutura física, recursos financeiros e 

materiais; 

 As ações de Educação Ambiental devem ter o foco no rio; 

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

 O Comitê de Bacia deve ser a base para disseminar os projetos. 

 

Essas diretrizes são importantes para: 1. Vencer o tamanho do desafio por causa 

dos recursos e investimentos necessários; 2. Ter maior envolvimento das pessoas, pois 

sem a sociedade não é possível alcançar os objetivos. 

O público-alvo levantado neste seminário para se trabalhar com de Educação 

Ambiental, em ordem de prioridade colocada pelos participantes do seminário, foram: 

Público alvo Quantidade de + 

Produtores rurais porque é no meio rural onde estão as 
nascentes 

++++++++++ 

Crianças e adolescentes +++ 

Adultos Urbanos 0 

Professores e agentes de saúde – dissipadores de EA 0 

 

A pontuação 0 não significa que esta categoria de público não seja relevante, 

mas que nos próximos projetos esses públicos devem vir após os que receberam + em 

ordem de prioridade. 

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

recebidos foram: 

1. Maior alcance / abrangência do projeto de Educação Ambiental – 13 

pontos 

2. Ter metodologia compatível: Planejamento, Dinâmicas participativas, 

linguagem direcionada ao público, teoria e prática – 8 pontos 

3. Ter melhor custo/ benefício, resultados propostos e metas claras – 5 

pontos  
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4. Ter objetividade e relação forte com a realidade e necessidades do 

território – 4 pontos  

5. Promover diálogo com a cultura e sabedoria existente - 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. Como o número de pessoas 

da oficina foi muito pequeno todos foram convidados a participar do 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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Os projetos com escolas também mostraram vinculados a intervenções diretas no meio 

ou em eventos pontuais de datas comemorativas, considerando que alguns tinham 

vínculos com os planos municipais de educação, projetos políticos pedagógicos de 

escolas, etc.  

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... 

- Teve lanche 

- Conhecemos melhor quem 
está mais perto 

- Metodologia do seminário 

- Houve falta de 
interesse dos outros 
municípios 

- Tivesse mais participação 
nos próximos encontros 

- Aprimorasse o cadastro de 
emails para comunicação e 
mobilização  
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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 de Casca e Peixe 

 

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 

membros do comitê se faz essencial. É mais uma oportunidade de ampliar o diálogo nos 

municípios.  
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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 

 

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

Prática?  

 Preparo técnico – Capacitação de quem executa 

 Apoio e envolvimento institucional integrado estado, município e união 

 Desenvolvimento de parcerias 

 Estrutura física, recursos financeiros e material 

 Mobilização, participação e envolvimento da comunidade 

 Escola – Estar no PPP os parâmetros curriculares 

 Foco no rio 

 Levar informação como chave 

 

Pergunta 2 - Qual a razão de ser fundamental? 

 Conhecimentos e informações sintonizados com o uso de novas tecnologias pelo 

surgimento de novas tecnologias 

 Vencer o tamanho do desafio por causa dos recursos e investimentos 

necessários 

 O comitê deve ser a base para disseminar os projetos 

 Sem a sociedade não é possível alcançar os objetivos 
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ANEXO III: LISTA DE BOAS PRÁTICAS INSCRITAS PELO FORMULÁRIO ONLINE 

 

PROJETO 
INSTITUIÇÃO 

EXECUTORA 
RESPONSÁVEL MUNICÍPIO 

PROJETO DE 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL DA 

APAM-JEQUERI 

Prefeitura 

Municipal 
Martiniano Niquini Ferreira Jequeri 

CAPACITAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

Núcleo de 

Educação 

Ambiental - 

SEMAD 

Ricardo Henrique Cottini Araponga 

RECUPERAÇÃO DE 

ÁREAS DEGRADADAS 

COM O PLANTIO DE 

MACAÚBA 

Universidade 

Federal de Viçosa, 

Acrotech 

Sementes e 

Reflorestamento 

Francisco de Assis Lopes 
Araponga e Lima 

Duarte 

CONSERVAÇÃO DO 

SOLO E DA ÁGUA EM 

ÁREAS DE CAFÉ E 

PASTAGENS 

Universidade 

Federal de Viçosa 

Caetano Marciano de 

Souza 
Jequeri 

ASAS   ÁREA DE 

SOLTURA DE ANIMAIS 

SILVESTRES 

IEF/IBAMA Marcelo Polesca Teixeira 
Santo Antonio do 

Grama 

PROJETO ASAS ÁREA 

DE SOLTURA DE 

ANIMAIS SILVESTRES 

IEF/RPPN 

Cachoeira das 

Pedras 

Marcelo Polesca Teixeira 
Santo Antonio do 

Grama 

 


