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APOIO E RESPONSABILIDADES 

O levantamento dos programas e atividades de educação ambiental em 
seis estados da Amazônia brasileira foi conduzido pelo WWF (Fundo 
Mundial para a Natureza) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA ( em Brasília e em seus núcleos 
estaduais) com apoio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil - Banco Mundial. O Cadastro Nacional de 
Instituições Ambientalistas ( 1992) foi utilizado para identificar as 
instituições na região. As seguintes organizações não governamentais 
(ONGs) responsabilizaram-se pela coleta de dados juntamente com o 
IBAMA: 

r 

r 

~ 

.,. Acre - Fundação SOS Amazônia 
Núcleo de Educação Ambiental - IBAMA 

jfl Amapá - Núcleo de Educação Ambiental - IBAMA 

.,. Amazonas - Fundação Vitória Amazônica 
Núcleo de Educação Ambiental - IBAMA 

ife Pará - Projeto Mamirauá 
Núcleo de Educação Ambiental - IBAMA 

~ Rondõnia - Índia 
Núcleo de Educação Ambiental - 1 BAMA 

~ Roraima - Leda Leitão Martins 
Núcleo de Educação Ambiental - IBAMA 
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O questionário foi elaborado pelas autoras desse trabalho. Contribuíram 
com valiosos comentários: 

Isabel Castillo - consultora do WWF - Programa do México 
Celina Alho - WWF 
Claudia Camurça Martins - IBAMA 
Elisio Mareio de Oliveira- IBAMA 
Martha Tresinari Wallauer- IBAMA 
Rômulo J. Fernandes Mello - IBAMA 
Prof. Marco Sorrentino - Escola Superior Luís de Queiroz (ESALQ) 
Maria Cornélia Mergulhão - Zoológico 11Quinzinho de Barros" 

A tabulação e a análise dos resultados finais deste levantamento 
ficaram sob a responsabilidade de: 

Lou Ann Dietz - Senior Program Officer - WWF 
Programa do Brasil 

Suzana M. Padua- Presidente do IPÊ - Instituto de Projetos e 
Pesquisas Ecológicas e consultora do WWF 

Colaboração técnica com a computação dos resultados 
Claudio Valladares-Padua 

Endereços para Contatos: 

WWF (Fundo Mundial para a Natureza) 
SHIS EO QL 6/8 - Conjunto E 2si andar 
71620-430 Brasília, DF, Brasil 
Fone: (061) 248 2899 
Fax: (061) 248 7176 

IBAMA/DIRPED/DEDIC/DIED 
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SAIN L-4 Norte - Ed. Sede - Bloco B 
70818-900 Brasília, DF, Brasil 
Tel: (061) 226 5615 316 1190 
321 8217 316 1192 
316 1189 316 1193 
Fax: (061) 226 5588 World WlldlHe Fund 

1250 Twenty-Fourth sr, NW 
Washington, DC, 20037-1175, USA 
Phone: (202) 778 9611 
Fax: (202) 296 5348 
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INTRODUÇÃO 

Problemas ambientais têm agravado-se nos últimos anos, tornando-se 
foco de atenção e preocupação tanto no âmbito nacional quanto no 
internacional. Historicamente, a relação entre o ser humano e o meio 
ambiente tem sido de constantes agressões, acentuando-se 
drasticamente na época industrial. Desde então, a natureza tem sido 
mais e mais explorada para satisfazer as crescentes demandas da 
época moderna. Dá-se conta hoje que esse processo não tem levado a 
melhoria da qualidade de vida da grande maioria da população humana. 
Muito ao contrário, a degradação dos recursos naturais do planeta tem 
propiciado problemas críticos, como a extinção de inúmeras espécies, a 
perda de variabilidade genética, a destruição de ecossistemas, poluições 
variadas, desequilibrando o processo que sustenta a própria vida. 

Apesar de estimativas controvertidas, a Amazônia está sem dúvida entre 
as regiões de maior riqueza da Terra. Cobrindo somente 7°/o da 
superfície do planeta, mais de SOo/o das espécies vivas encontram-se 
nessa região (Amazonia Without Myths, 1992). A região contém não só 
uma riqueza biológica como mineral. Grandes jazidas minerais têm sido 
descobertas na região, muitas das quais em franco processo de 
exploração. Quanto às bacias hidrográficas, a Amazônia representa de 
15% a 20 % de toda a água doce despejada nos oceanos (Amazonia 
Without Myths, 1992). Aproximadamente 68o/o da Amazônia encontra-se 
no Brasil, representando em torno de 58% do território nacional. Dessa 
área, 14, 133,268 ha. que corresponde a 2.84% da Amazônia legal 
brasileira, estão protegidas pelos governos estaduais e federal sob a 
forma de parques nacionais, reservas biológicas, estações e reservas 
ecológicas, parques estaduais e reservas estaduais (Rylands, 1991). Um 
total de 66 áreas protegidas, incluindo reservas extrativistas, encontram 
se espalhadas pelos nove estados que compõem a Amazônia brasileira. 

As atividades econômicas da Amazônia brasileira, entretanto, estão 
intimamente ligadas à demanda de produtos, na maioria das vezes para 
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atender a mercados de outras regiões do país ou do mundo. Com longa 
tradição de uma economia sustentada no extrativismo e na exploração 
de recursos naturais, a região sofreu mudanças drásticas, acentuando 
problemas ambientais a partir dos anos 60, com um processo de 
migração interna onde milhares de pessoas mudaram-se para lá. 

Entre os problemas ambientais mais comuns da Amazônia encontram 
se desmatamentos, exploração irracional dos recursos naturais, 
contaminação das águas, poluição do ar, problemas urbanos, como o 
acúmulo de lixo e a falta de saneamento básico. Existe hoje uma grande 
concentração de comunidades em grande nível de pobreza ou miséria, o 
que torna os recursos naturais ainda mais vulneráveis. A busca de 
soluções para esses problemas varia de região para região e de 
problema a problema. 

Dentre os caminhos buscados está a educação ambiental. Esta visa 
alcançar mudanças intrínsecas onde, os indivíduos tornam-se cônscios 
dos problemas a seu redor e envolvem-se, contribuindo para a busca de 
soluções que estejam em harmonia com o meio ambiente. Como meio 
de alcançar esses objetivos, a educação ambiental utiliza-se de 
estratégias para ampliar o conhecimento, mudar os valores e encorajar 
a participação efetiva das comunidades locais nas soluções e melhorias 
da qualidade de vida. 

Até pouco tempo, notícias de programas de educação ambiental na 
Amazônia eram frequentes, mas desordenadas. Dentro de uma mesma 
região ou Estado, vários educadores deconheciam o que outros 
estavam fazendo. As grandes distâncias, regiões geograficamente 
isoladas e a falta de comunicação entre os diversos públicos são 
características comuns da região e dificultam a disseminação de 
informações. 

6 

- 

- 
- 

} - 
,.,j 

....• 

- 
- 
- 

i - 
1 ..i 

- 
1 

~ 

- 
- 



\:. Objetivos 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA e o WWF (Fundo Mundial para a Natureza) - (uma instituição 
não governamental que tem como missão a conservação da natureza e 
dos recursos naturais) realizaram este levantamento como um primeiro 
passo para a obtenção de um cadastro de informações sobre educação 
ambiental na Amazônia. O objetivo foi determinar quais os projetos e/ou 
atividades de educação ambiental que estão sendo conduzidos 
atualmente e quem são os indivíduos e as instituições que atuam na 
área. Este cadastro oferece maiores chances de comunicação, não 
apenas entre os profissionais da região Amazônica, como entre estes e 
os de outras regiões. 

As informações obtidas através deste levantamento permitiram que se 
iniciasse um delineamento do perfil da educação ambiental na Amazônia 
quanto aos profissionais envolvidos, aos públicos, às áreas de atuação, 
às necessidades e às expectativas regionais. Com base nessas 
informações, iniciativas futuras poderão ser ampliadas através de 
programas integrados. A identificação dos profissionais na área facilitará 
também a inclusão destes na priorização das necessidades locais. 
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~ Conceito de Educação Ambiental Utilizado 

A definição de educação ambiental usada para este trabalho foi ampla, 
incluindo atividades de educação formal (nas escolas), não formal (para 
atingir públicos e objetivos específicos fora do sistema formal de ensino), 
e informal (dirigido ao grande público, geralmente através de meios de 
comunicação de massa). Essas modalidades de educação promovem a 
disseminação de conhecimentos, assim como mudanças de valores e 
hábitos relacionados à conciliação do bem-estar do ser humano com a 
conservação do meio ambiente natural do qual ele é parte. Esse conceito 
inclui a promoção da participação efetiva das comunidades na busca de 
soluções para os problemas locais relacionados com o meio ambiente e 
o manejo do uso de recursos naturais, visando a melhoria da qualidade 
de vida de maneira harmônica com a natureza. Ao adotar uma 
abordagem tão ampla de educação ambiental, este levantamento inclui 
atividades que variam de extensão rural e programas de saúde, à 
inclusão do meio ambiente no currículo escolar, ou ainda programas de 
rádio ou televisão ouvidos na Amazônia que tratam de aspectos do meio 
ambiente. 

Este levantamento não incluiu projetos ou atividades de 
treinamento técnico-científico de conservacionistas profissionais, com 
exceção de treinamento específico na área de educação ambientai. 
Atividades promovidas por universidades e centros de pesquisa, 
entretanto, foram incluídas quando direcionadas ao público. 
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METODOLOGIA 

Seis estados da Amazônia brasileira participaram do levantamento de 
programas e/ou atividades de educação ambiental: Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima (Fig. 1 ). Em cada estado, duas 
instituições ou indivíduos locais responsabilizaram-se pela coleta dos 
dados (com exceção do Amapá, onde só o núcleo local do IBAMA 
coletou informações). Ao IBAMA coube levantar os programas sob 
responsabilidade de instituições governamentais, enquanto que um 
indivíduo ou uma organização não governamental (ONG) local ficou 
responsável por programas conduzidos por outras instituições. 

Figura 1 - Mapa com a localização dos seis estados envolvidos no 
levantamento das atividades e/ou projetos de educação 
ambiental da Amazônia. 

,..... I AC= Acre 

AM = Amazonas 

AP=Amapâ 

PA = Pará 
RO === Rondônia 

RR = Roraima 
,..... 
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Questionários com 17 perguntas (a maioria com muitas sub divisões) 
foram mandados para cada grupo responsável pela coleta de dados em 
junho de 1993. Junto com os mesmos seguiram explicações de como 
deveriam ser aplicados. As perguntas referem-se a aspectos variados 
dos projetos, como o tema principal do programa, fontes financiadoras, 
apoio recebido, metodologia aplicada, sucessos, insucessos, 
dificuldades e expectativas, público-alvo, perfil dos envolvidos, material 
disponf vel e endereços. Uma cópia do questionário está anexada a este 
documento para facilitar a compreensão dos resultados (Anexo 1 ). 

A coleta de dados foi realizada entre junho e agosto de 1993. Os 
questionários foram em sua maioria respondidos oralmente e 
preenchidos pelo responsável, para evitar erros de interpretação. 
Somente em casos onde as distâncias eram muito grandes, eles foram 
enviados pelo correio. Alguns questionários foram também respondidos 
por telefone ou fax. Julgou-se ser mais importante coletar o maior 
número possível de informações, mesmo correndo o risco de ocorrerem 
falhas na interpretação. 

Um questionário foi respondido para cada programa ou atividade, 
mesmo que uma mesma instituição desenvolvesse mais de um projeto. 
Essa precaução teve por objetivo tentar incluir todas as atividades 
desenvolvidas. 

Após aproximadamente seis semanas, os indivíduos ou as instituições 
responsáveis encaminharam os questionários respondidos ao IBAMA ou 
ao WWF. De lá, estes foram mandados às autoras deste levantamento, 
para que pudessem ser tabulados. Um total de 138 questionários foram 
respondidos pelos seis estados participantes (listas dos projetos 
encontram-se nos Anexos· 2 e 3). As informações apresentadas neste 
levantamento são baseadas nesses questionários. 
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~ Tabulação dos Dados 

Todos os itens do questionário foram pré-categorizados para que as 
respostas pudessem ser colocadas num banco de dados. Um número ou 
um "sim" ou "não" foi designado para cada possibilidade de resposta, 
indicando se o projeto incluía determinado aspecto e/ou a que nível. 

O programa de computador utilizado para a elaboração desse banco de 
dados foi o dBASE IV. 

Houve uma grande preocupação de não interpretar os dados, ou seja, 
as respostas obtidas foram categorizadas de acordo com o que havia 
sido assinalado nos questionários. Imparcialidade na interpretação das 
respostas às perguntas abertas também foi motivo de atenção. As 
respostas obtidas foram agrupadas conforme as suas semelhanças, 
para que pudesse haver um cálculo percentual de tendências, ou um 
número de vezes que um determinado aspecto foi mencionado. 

r+ 

1 1 
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RESULTADOS 

1 ...• 
O objetivo principal deste levantamento foi o de obter um banco de 
dados atuais sobre as atividades e/ou projetos de educação ambiental 
em andamento na Amazônia brasileira. Os resultados estão sendo 
apresentados de duas maneiras. A primeira contém informações gerais 
que foram transformados em gráficos para facilitar a visualização. A 
segunda consiste de informações específicas colocadas em duas listas: 
uma com o nome do projeto, pessoa e/ou instituição responsáveis, 
endereço, telefone e fax, além da documentação disponível (Anexo 2); e 
uma segunda lista com as atividades em ordem alfabética por estados e 
descrição de cada projeto (Anexo 3). 

- 
- 

- 
O banco de dados com as informações obtidas encontra-se disponível 
para modificações ou atualizações, inclusões de projetos que possam 
não ter sido abordados nessa primeira fase, e consultas. Correções e 
acréscimos devem ser enviados ao: 

Centro Nacional de Informação Ambiental do IBAMA 
Referência: Programas e Atividades de Educação Ambiental na 

Amazônia Brasileira 
SAIN Av. L4 Norte Bloco C - Subsolo 
70800-900 Brasília, DF 

Cópias deste relatório estão sendo mandadas a todos os participantes 
do levantamento. Cópias adicionais podem ser solicitadas na Divisão de 
Educação Ambiental do IBAMA ou no WWF em Brasília. É possível, 
também, mandar um disquete formatado em DOS para o WWF em 
Brasília para a obtenção de cópia em Word Perfect ou Word for 
Windows. 

1 - 

- 
- 
- 
..•. 

- 
As autoras deste levantamento gostariam de encorajar o intercâmbio 
destas informações com outras redes ou instituições que conduzem 
levantamentos similares de programas de educação ambiental em 
outras regiões do Brasil. Este intercâmbio poderá fortalecer não só os 
projetos em si, como à própria área da educação ambiental no Brasil. 
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~ Natureza Jurídica das Instituições 

r 

O levantamento detectou vários aspectos sobre os projetos de educação 
ambiental. Em relação à natureza das organizações envolvidas, a 
grande maioria dos projetos levantados são realizados por instituições 
não governamentais, seguido de iniciativas estaduais, federais e 
municipais. As demais respostas tiveram menos do que dez menções. O 
número que indica escolas públicas, entretanto, pode ser bem maior 
pois podem ter sido agrupadas em instituições do governo (municipal, 
estadual ou federal). É importante notar que empresas privadas têm um 
envolvimento quase nulo nos projetos levantados (Fig. 2). _ 

Obs.: Algumas instituições podem ter se identificado com mais de uma 
resposta abaixo. 

Figura 2 - Representação da natureza jurídica das instituições 
levantadas que desenvolvem atividades e/ou projetos de 
educação ambiental na Amazônia. N=138 

,,...... 
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~ Porção e Importância de Educação Ambiental 

As Figuras 3 e 4 podem ser comparadas, pois tratam do grau de atuação 
e de importância dada a educação ambiental dentro das atividades 
desenvolvidas pela instituição responsável. A Figura 3 refere-se a 
porção que educação ambiental representa dentro das atividades 
desempenhadas pela instituição, numa escala de "total" a "nada". A 
Figura 4 diz respeito a importância que a instituição julga ter educação 
ambiental. Apesar de só 20 desempenharem o "total" de suas atividades 
na área da educação ambiental {Fig. 3), esse número dobra quando a 
pergunta diz respeito à importância alocada à educação ambiental 
(Fig. 4). O mesmo ocorre com a coluna "quase nada". Vinte e quatro 
indicam que educação ambiental representa quase nada de suas 
atividades (Fig.3), porém a importância dada a essa área é comprovada 
pela redução dessa coluna na Figura 4. Essas respostas indicàm um 
reconhecimento da importância de educação ambiental, mesmo pelas 
instituições que quase não estão desenvolvendo projetos nessa área. 
É interessante notar que pode não ter ficado claro qual o critério utilizado 
para definir a importância dada à educação ambiental, o que pode ter 
dificultado ao entrevistado categorizar sua resposta. Outro ponto que 
deve ser considerado é que essa questão pode ter sido interpretada 
diferentemente pelos orgãos governamentais e pelas ONGs. Uma 
análise mais aprofundada é aconselhável numa futura etapa. 

- 

- 
/ - 
1 - 
' 1 - 

Obs.: O número (N) de respostas da Figura 4 não é o mesmo que o da 
Figura 3, pois parte do Estado do Amazonas respondeu a uma versão do ...• 
questionário onde esta pergunta não constava. 
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Figura 3 - Porção de atividades desenvolvidas na área de educação 
ambiental pela instituição. N= 138 - 
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Figura 4 - Importância alocada à educação ambiental pela instituição. 
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Fontes Financiadoras 

A fonte de apoio financeiro mais mencionada pelas instituições 
responsáveis por projetos de educação ambiental provém de governos 
estrangeiros, seguida por "outros", em terceiro por ONGs brasileiras, em 
quarto por ONGs estrangeiras e, por último, pelo governo brasileiro (Fig. 
5, 5a-b). Os resultados dessa questão, entretanto, poderiam ser 
diferentes caso houvesse uma investigação mais profunda quanto a 
origem das fontes financiadoras das ONGs brasileiras. Verbas e 
financiamentos obtidas podem advir de governos estrangeiros e/ou 
brasileiro e mesmo de ONGs internacionais. Os gráficos abaixo apontam 
apenas a origem imediata da fonte financiadora. 

A opção "outros" na Figura 5, incluiu as seguintes fontes de apoio 
financeiro por ordem de vezes mencionada: recursos próprios, recursos 
obtidos através de membros ou associações, escolas particulares, 
prefeituras municipais, igreja e um banco. 

Dos 138 projetos, 14 deixaram em branco todas as opções referentes a 
fontes de apoio financeiro, o que não deixa claro se estes não recebem 
apoio algum, ou se apenas não responderam a questão. Destes 
projetos, 9 são governamentais, 3 são ONGs e 2 não especificaram a 
natureza de suas instituições. Esta observação é válida para as Figuras 5 
e Sb. 

No que diz respeito aos orgãos governamentais, essa questão não 
parece adequar, pois os recursos não são alocados a projetos 
específicos. A educação ambiental é uma atividade dentre muitas de 
outras naturezas. 

A Figura 5 resume o número de vezes que os projetos mencionaram as 
fontes financiadoras. A assiduidade desse apoio pode ser observado nos 
gráficos que compõem a Figura Sa. É importante observar que as 
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r 
1 
1 

escalas de cada gráfico são diferentes de acordo com o número máximo 
de respostas mencionadas. 

r 
Obs.: As instituições podem ter apontado mais de uma fonte finaceira 
para suas atividades. 

Figura 5 - Fonte de apoio financeiro para os projetos. N=138 

Outros 

• •• o ,, 
• 'i3 e ! ONG Brasileira 
ii: 
a, ONG Internacional - e o 
LI. 

Governo 
Brasileiro 

Governo 
Internacional 

r--« Nenhum Apoio 

o 20 40 60 80 

Frequência Mencionada 

- 
1 

1 
1 

' 
1 

r- 17 



------ 

9 12 as 
"O 8 GI ai J 10 e 7 o e 
ü o 
e 6 e:; 8 CD e :E 5 CD :1 6 as 4 - • u e 3 e:; 4 CID e :::s <CD c::r 2 :::, 
G> c::r 2 •.. ! u. 1 u. o o o .. o o o e o o E iu Q e: o o (.) < ·- :, ~ ,g ·-;:, ·e o e: ·2 < o e: 

::> a.: ::::) e.- •.. 
< 5 Q .,.... <E o o (1) .Q o o a. 'õ '8. (,) u, o 'õ (,) 

a. UJ a. a. < < < < 
Ong Internacional Ong Brasileira 

i 
1 ....: 
; 
1 

...L 

' i - 
., 

' i 
...J. 

...J. 

1 1 
....• 

E :; 
(1) o 
CI) S: 

1 
1 

o J 8. 
(1) 
UJ ,' 

1 
1 

•••• 

Figuras 5a - Duração dos apoios recebidos por fonte. N=138 
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A Figura Sb representa o número de fontes de apoio financeiro com que 
os projetos contam para a realização de suas atividades. Dois fatores 
são motivos de preocupação quanto a continuidade dos mesmos. 
Primeiro, o maior número de atividades conta apenas com uma fonte de 
recursos. Segundo,- um grande número conta com "outros" tipos de apoio 
financeiro, que na maioria consistem em recursos próprios ou 
angariados por iniciativas locais. Esses projetos dependem de grande 
motivação, uma vez que não tem uma instituição bancando suas 
atividades. Uma análise mais aprofundada deve ser conduzida no futuro 
para delinear estratégias que possam suprir a deficiência de fundos. 

Figura 5b - Percentual de fontes de apoio que cada instituição recebe 
para desenvolver o projeto e/ou atividade de educação 
ambiental. N= 138 
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~ Nível de Escolaridade dos Executores 

O nível de escolaridade dos executores em projetos de educação 
ambiental pode ser visto na Figura 6. O maior número de profissionais 
envolvidos completou o primeiro grau, o segundo grau ou licenciatura. 
Este número pode ser influenciado pelo fato de alguns projetos 
envolverem um grande número de professores da rede pública de 
ensino em escolas municipais ou estaduais. Apenas dois projetos no 
estado do Amazonas desenvolvidos na rede de ensino contam com 
apoio de 2.31 o profissionais. Este número representa quase um terço de 
todos os demais envolvidos nos seis estados levantados. 

É importante notar que não está claro o grau de envolvimento dos 
profissionais que desenvolvem os projetos de educação ambiental. 
Numa futura etapa essa questão deverá ser modificada no questionário, 
para que possa haver um esclarecimento e uma definição maior do 
papel desses profissionais na área. 

Obs.: Baseado nos dados levantados, o número total de profissionais 
mencionados pelos projetos de educação ambiental é de 4.829. A 
grande maioria destes projetos, entretanto, só colocou o nível de 
escolaridade para parte de seus profissionais. Daí a razão do número 
total da Figura 6 ser o de 1 .999. 
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~ Público Alvo 

Os cinco gráficos a seguir referem-se ao público alvo, público a quem as 
atividades e/ou projetos de educação ambiental são dirigidos (Fig. 7, 7a, 
8, 9 e 9a). A Figura 7 mostra o local onde o público alvo reside. O gráfico 
seguinte mostraquantos projetos dirigem-se a um, dois ou três desses 
locais de residência (capitais, outras cidades e meio rural) (Fig. 7a). O 
setor produtivo está representado na Figura 8. Na Figura 9 está 
demarcada a faixa etária do público alvo e na Figura sa, a incidência de 
projetos que se concentram em uma faixa etária, em duas ou nas três 
(crianças, adolescentes e/ou adultos). 

-' ii Público Alvo - Local de Residência 

O maior percentual das pessoas atingidas por projetos de educação 
ambiental encontra-se no meio rural, seguido por capitais e por último 
por outras cidades (Fig. 7). É importante notar que uma mesma atividade 
pode dirigir-se a várias regiões e atingir públicos diversos. Daí a razão da 
frequência mencionada ultrapassar 138, que é o número total de 
projetos levantados. A Figura 7a, entretanto, mostra que mais da metade 
dos projetos dirigem-se a uma só região alvo (capital, outras cidades ou 
meio rural). 

Obs.: O questionário respondido por parte do Estado do Amazonas não 
tinha a opção "outras cidades". O número total de projetos que 
mencionam "outras cidades", portanto, poderia ter tido mais 35 menções. 
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Figura 7 - Localidades atingidas pelos projetos. N= 138 
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1 t { t Público Alvo .. Setor Produtivo 
De acordo com os dados levantados, o setor de produção do público 
alvo mostrou ter uma grande influência sobre a temática e as 
características dos projetos de educação ambiental na região da 
Amazônia brasileira. O setor de produção influencia os temas, a faixa 
etária e as metodologias aplicadas. 

A maior parte dos programas educativos estão voltados a atividades de 
produção como extrativismo e agricultura (Fig. 8). Pecuária, comércio e 
mineração têm números aproximados, seguido de turismo e, por último. 
do setor industrial. Quarenta projetos assinalaram "outros" e 
especificaram da seguinte forma: escolas (professores e alunos); público 
em geral; setor informal; artesanato; associações; menores de rua; 
cultura (arte e museu); população indígena; medicina popular/saúde; 
seringueiros; produtores rurais; pescadores; bancários e grupos 
organizados. 

Figura 8 ~ Setor produtivo do público alvo. N=138 
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1 t it t Público Alvo - Faixa Etária 
A faixa etária mais frequente do público alvo é a de adolescentes e 
adultos e, por último, a de crianças (Fig. 9). Uma vez que os projetos de 
educação ambiental desenvolvidos na região da Amazônia brasileira 
estão ligados ao setor de produção, a faixa etária do público alvo 
concentra-se na população não infantil. O Estado do Acre, por exemplo, 
contém vários projetos que podem servir de exemplo: Assessoria do 
Homem do Campo, Projeto Seringueiro, Sistema Agroflorestal para o 
Controle de Queimadas e Recuperação de Áreas Degradadas, entre 
muitos outros. Baseado no conceito de educação ambiental adotado 
para este levantamento(página 8), o resultado da faixa etária menos 
numerosa ser a de crianças condiz com a abordagem ampla onde as 
atividades desenvolvidas pelos projetos e/ou instituições responsáveis 
estão ligados a públicos e temas diversos. 

,-. 

Figura 9 - Faixa etária do público alvo. N= 138 
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Um segundo gráfico foi elaborado a fim de esclarecer qual o percentual 
das atividades de educação ambiental que se dirigem a uma única faixa 
etária, a duas ou a três (Fig. 9a). Levando em consideração que a maior 
parte dos projetos dirigem-se às três faixas etárias, uma lin;;juagem e 
abordagem adequadas deverão ser utilizadas em programas educativos 
para que possam contribuir para o enriquecimento desses projetos. 
Estratégias que se limitem a um único público, principalmente se esse for 
o infantil (Fig. 9}, poderão estar deixando de atingir a maior porção da 
população alvo dos projetos em andamento na Amazônia brasileira. 
Esse dado, portanto, é de grande importância para que futuras 
iniciativas possam obter maior rendimento. 

Figura 9a - Percentual de atividades e/ou projetos de educação 
ambiental que dlriqem-se a uma faixa etária do público alvo, 
a duas ou a três, sendo elas, crianças, adolescentes e 
adultos. N=138. 
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r 
~ Expectativas dos Projetos 

r 
i As expectativas dos projetos de educação ambiental podem ser 

analisadas nas Figuras 1 o e 1 Oa. Aumento de conhecimentos, mudança 
de valores e mudança de comportamento foram as caracterf sticas 
utilizadas. Estas resumem princípios básicos aceitos internacionalmente 
como objetivos a serem alcançados por programas de educação 
ambiental (Mager, 1975; Hungerford & Volk, 1990). 

r 

Os dados levantados mostram que uma grande parte dos projetos não 
considerou mudança de valores como expectativa a ser alcançada. 
Mudança de comportamento, entretanto, foi a expectativa mais 
mencionada (Fig. 10). A Figura 10a confirma que a maior parte dos 
projetos reconheceu que os três elementos estão intimamente ligados, 
um levando ao outro. Aproximadamente 50 projetos mencionaram os 
três elementos como expectativas almejadas e 18 mencionaram apenas 
um (Fig. 1 Oa). 

Obs.: Uma mesma atividade e/ou projeto pode ter apontado um ou mais 
elementos, como pode ser observado na Fig. 1 oa. Parte do Estado do 
Amazonas respondeu a uma versão do questionário em que não 
constava esta questão. 
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Figura 1 O - Expectativas das atividades e/ou projetos de educação 
ambiental com relação a mudanças do público alvo. N= 103 
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Figura 1 Oa - Número de elementos assinalados como expectativas dos 
projetos com relação ao público alvo. N=103 r 
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Sucessos, Insucessos e Dificuldades dos Projetos 

As Figuras 11 e 12 podem ser comparadas. Ambas são baseadas em 
perguntas abertas e lidam com os sucessos obtidos ou as dificuldades 
encontradas. Os gráficos listam somente características apontados por 
mais de cinco projetos. 

Na Figura 11 podem ser analisados os sucessos obtidos pelos projetos 
levantados. Um grande número deixou esta pergunta em branco sem 
dar indicações do porquê não respondeu. As perguntas com maiores 
incidências incluem o envolvimento de pessoas (comunidades e 
escolas), assim como o crescimento do próprio programa. Entre os 
outros indicadores de sucesso estão a formação de pessoal, a 
conscientização do público alvo e a implantação de novos métodos pelo 
público alvo. Com cinco menções ou menos estão a implantação de 
áreas de proteção ambiental e recuperação de áreas verdes, 
organização comunitária, implantação de trabalhos educativos e/ou 
formação de equipe em educação ambiental, reciclagem de lixo urbano, 
arborização urbana, melhorias na área da saúde, maiores 
conhecimentos, alfabetização bilingue (povos indígenas) e envolvimento 
de jovens. 
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Figura 11 - Sucessos apontados pelas atividades e/ou projetos de· 
educação ambiental. N= 138 r 
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- 
Entre os insucessos ou dificuldades encontradas, quase 50o/o apontou a 
falta de recursos financeiros como o maior entrave às atividades 
desenvolvidas. A falta de material disponível e pessoal especializado é o 
segundo maior problema. seguido da falta de apoio institucional e da 
falta de conscientização do público alvo. Com cinco ou menos menções 
estão a carência de meios de comunicação e transporte, a política 
vigente, a resistência a mudanças, a falta de conhecimentos, a 
descontinuidade dos programas e a dificuldade de comunicação 
decorrente da língua (indígena). Uma mesma atividade pode ter 
apontado mais de uma dificuldade ou insucesso. 

..J 

Figura 12 - Insucessos e/ou dificuldades apontados pelas atividades 
e/ou projetos de educação ambiental. N= 1 38 
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Independentemente dos sucessos, insucessos e dificuldades apontados 
pelas instituições, a maioria dos que responderam considera a 
possibilidade de realizar seus projetos grande, média ou total. Apenas 12 
consideram pequena a possibilidade de realizá-los e um projeto 
considerou sem chance alguma. A maioria dos que consideram difícil ou 
mesmo impossível a realização de seus projetos justifica-se pela falta de 
recursos, materiais básicos, apoio institucional ou pessoal especializado. 

Obs. Parte do Estado do Amazonas respondeu a uma versão do 
questionário que não constava esta questão. N= 103 

Figura 13 - Possibilidades de realização das atividades e/ou projetos de 
educação ambiental pelas instituições responsáveis. 
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Educação Formal, Informal e Não Formal 

As formas de educação utilizadas pelos projetos de educação ambiental 
podem ser observadas nas Figuras 14, 1 st 16 e 17. Essas dividem-se 
em educação formal (em escolas), informal (dirigido ao público em geral) 
e não formal (fora do sistema formal de ensino, mas visando atingir a um 
público ou objetivo específico). Uma mesma atividade pode ter apontado 
uma, duas ou as três formas indicadas. O gráfico abaixo representa o 
percentual médio das formas de educação utilizadas em educação 
ambiental (Fig. 14). As Figuras 15, 16 e 17 mostram a frequência de 
cada estratégia específica adotada pelos projetos, de acordo com a , 
forma de educação. Nenhuma das formas é muito mais numerosa que 
as outras, mas educação não formal aparece com 5°/o mais do que a 
educação informal. A educação formal foi menos utilizada nos projetos 
levantados. A maioria dos projetos contempla as várias modalidades de 
educação ambiental, muitas vezes uma implicando nas outras. 

Figura 14 - Percentual médio das estratégias de educação formal, 
informal e não formal adotadas pelas atividades e/oo 
projetos de educação ambiental. N= 138 
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,-- 1 B. Educação Formal 

As estratégias adotadas na educação formal podem ser analisadas na 
Figura 15. A produção de materiais didáticos é a metodologia mais 
utilizada nessa área. Vários projetos anexaram aos questionários os 
materiais produzidos. Alguns desses materiais estão relacionados na 
lista de projetos sob o tópico "documentos disponíveis" (Anexo 2). Ensino 
de 1g grau, treinamento de professores e ensino de o~ grau estão entre 
as estratégias mais empregadas. 

r 

Figura 15 - Estratégias de educação formal adotadas pelos projetos de 
educação ambiental. N= 138 
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lll Educação Informal 

A Figura 16 contém as estratégias utilizadas na educação informal. A 
produção de impressos é a mais empregada. A elaboração de materiais 
didáticos na educação formal é a segunda com maior número de 
menções de sua área (Fig. 15) . A produção de materiais, portanto, 
parece ser uma estrat gia dominante, variando de acordo com a 
metodologia (ver também a Fig. 18). Uma vez que os projetos de 
educação ambiental na Amazônia brasileira estão muito ligados aos 
setores de produção e atividades comunitárias, os impressos podem 
servir para divulgar informações com o propósito de aumentar a 
efetividade dessas atividades. Uma averiguação dos tipos de materiais 
utilizados ( cartazes, folhetos, folders, cartilhas, planos de aula, entre 
outros) seria de grande utilidade para futuras iniciativas na área. 

Outras estratégias que receberam um grande número de menções são a 
produção de audiovisuais, artigos para jornais, elaboração de eventos e 
exposições (Fig. 16). Os meios de comunicação de rádio e televisão 
foram mencionados por aproximadamente 40 projetos. Filmes, revistas, 
e teatro por um número um pouco menor. Seria interessante obter 
informações de como a população da Amazônia brasileira recebe esses 
meios de comunicação. É possível que a transmissão de televisão, por 
exemplo, seja bastante precária; dificultando a divulgação de 
informações por esse meio. O rádio, entretanto, é notoriamente o meio 
de comunicação de maior penetração e poderia ser utilizado para a 
transmissão de programas de educação ambiental. Algumas iniciativas 
já estão utilizando o rádio para disseminar informações educativas. 
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Figura 16 - Estratégias de educação informal adotadas pelos projetos 
de educação ambiental. N=138 
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- Educação Não Formal 

As estratégias de educação não formal mais adotadas pelos projetos de 
educação ambiental incluem atividades com líderes comunitários, 
grupos de jovens, famílias, trabalhadores rurais, ação comunitária, 
extensão rural, associações, cooperativas e sindicatos, igrejas, grupos 
indígenas e unidades de conservação, todas parecendo estar ligadas às 
comunidades locais. Uma vez que educação ambiental na Amazônia 
brasileira está bastante envolvida com meios de produção e a melhoria 
da qualidade de vida, a conservação dos recursos naturais parece ser 
importante na medida em que esses fatores dependem da natureza 
local (ex.: extrativismo, extensionismo rural, mineração, entre outros).' 
Projetos de educação ambiental em unidades de conservação foram 
apontados por menos de 25°/o das atividades totais, o que parece 
bastante surpreendente devido à diversidade biológica pela qual a 
Amazônia é conhecida e a quantidade de áreas naturais presentes na 
região. Deve ser considerado que o acesso às unidades de conservação 
é muitas vezes precário, e que a maioria dessas áreas não estão 
implantadas devidamente, com infra-estrutura e pessoal especializado 
para receber visitantes. Outras estratégias podem ser analisadas no 
gráfico a seguir. 

Figura 17 - Estratégias de educação não formal adotadas pelas 
atividades e/ou projetos de educação ambientaJ. N= 138. 
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Materiais Produzidos i 

i - 
A relação de materiais didáticos produzidos pelos projetos de educação 
ambiental levantados na Amazônia brasileira pode ser vista na Figura 18. 
Dentre os mais produzidos estão os impressos. Textos, exposições, 
áudio visuais e vídeos foram mencionados entre 40 e 60 vezes pelos 138 
projetos. Os demais materiais foram menos citados. 

... 

Figura 18 - Materiais didáticos produzidos pelas atividades e/ou 
projetos de educação ambiental. N=138 1 ...1 
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Métodos 

r 
Os métodos utilizados nos projetos de educação ambiental levantados 
encontram-se na Figura 19. Reuniões e palestras são os mais 
numerosos, seguidos de treinamento, exposições e campanhas. O uso 
desses métodos parece coincidir com o caráter comunitário da grande 
maioria dos projetos educativos. Aulas, estudos e ações para solucionar 
problemas obtiveram quase o mesmo número de menções. Imprensa, 
teatro e/ou música e gincanas vêm a seguir. A estratégia menos citada 
foi o uso de trilhas interpretativas, o que novamente indica um uso 
reduzido de áreas naturais para educação. 

Figura 19 - Métodos utilizados pelas atividades e/ou projetos de 
educação ambiental. N=138 

o 20 40 60 80 100 120 

Frequência Mencionada 
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Temas 

A Figura 20 contém os temas mais abordados pelas atividades de 
educação ambiental levantadas. Temas com mais de 70 menções 
incluem problemas gerais e desmatamento. Problemas específicos, 
solo, contexto escolar, uso sustentável da floresta e flora e fauna foram 
mencionados aproximadamente 60 vezes. A seguir estão: 
saúde/doença, ação comunitária, ambiente natural, conceitos 
ecológicos, ambiente urbano, legislação urbana, poluição de águas, 
arborização urbana, extrativismo, lixo/reciclagem e ervas medicinais. Os 
demais temas foram citados menos que 30 vezes, o que demonstra 
terem prioridades mais baixas a nível regional neste momento. Embora 
quase 60o/o dos projetos abordem problemas gerais e 54% abordem 
desmatamento, há uma grande incidência de temas específicos 
variados apontados pelos projetos, que talvez correspondam a 
problemas ambientais locais. · 

Figura 20 - Principais temas abordados pelas atividades e/ou projetos 
de educação ambiental. N= 138 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O levantamento de projetos de educação ambiental em seis estados da 
Amazônia brasileira resultou em informações valiosas sobre o que está 
acontecendo nessa área, quais os temas, o perfil do público alvo e dos 
profissionais, as expectativas, os sucessos e as dificuldades. Com base 
neste levantamento, pode-se planejar estratégias futuras como a 
realização de encontros, seminários, cursos, materiais didáticos ou 
mesmo algumas estratégias integradas na região como um todo ou ao 
nível estadual. A lista de programas em andamento possibilita a consulta 
aos responsáveis quanto ao interesse de participação em atividades que 
possam ocorrer. A comunicação entre os participantes poderá facilitar 
também a integração de interesses e esforços numa mesma região. Em 
se tratando de um processo inicial, programas e/ou atividades de 
educação ambiental podem ter sido excluídos deste primeiro 
levantamento. Recomenda-se, portanto, que haja futuras etapas para 
que modificações possam ser feitas e informações atualizadas. 

Consultas e análises dos dados obtidos poderão ser aprofundados num 
futuro estágio. A comparação das informações por estados é 
recomendável, assim como uma comparação entre a Amazônia 
brasileira e o restante do país. Com análises mais detalhadas poderão 
ser detectados aspectos como a diferença de expectativas e 
necessidades, públicos alvo e metodologias aplicadas. Desta forma 
iniciativas específicas poderão contribuir para a efetividade e o alcance 
dos resultados esperados pelos projetos de educação ambiental 
naquela região ou problemática específica. Os responsáveis pelas 
atividades poderão juntar-se por região, o que facilitará a locomoção dos 
educadores e diminuirá os custos de tais encontros. 

A repetição de um levantamento semelhante também poderá detectar 
quais os projetos que conseguiram sobreviver às dificuldades, ou quais 
aqueles que apresentaram resultados. Este será um dado importante, 
pois poderá contribuir para a compreensão das causas e efeitos dos 
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sucessos e insucessos dos projetos. Será útil também para fontes 
- financiadoras interessadas em apoiar iniciativas na área da educação 

ambiental na Amazônia brasileira. 

,,...... 

Aproximadamente 50°/o dos projetos de educação ambiental levantados 
estão sendo desenvolvidos por ONGs. O papel dessas instituições na 
região deve ser levado em conta no planejamento de estratégias futuras 
tanto quanto instituições governamentais. Os governos municipais, 
estaduais e federal também têm atuação significativa. As escolas do 
governo desenvolvem um grande número de atividades de educação 
ambiental, segundo os projetos levantados. A maioria das iniciativas do 
IBAMA são atividades de caráter pontual, como campanhas, não sendo 
desenhadas metodologias que resultem num produto concreto. Grandes 
esforços estão sendo feitos para reverter esse quadro através de 
programas de capacitação. As empresas privadas, com exceção das 
escolas particulares, têm uma participação muito baixa nesses projetos. 

Alguns aspectos gerais puderam ser observados neste levantamento. 
Um grande número de projetos está ligado ao setor de produção do 
meio rural (agricultura e extrativismo). Portanto, o público alvo mais 
numeroso é o de adultos e adolescentes, apesar do percentual mais alto 
dos projetos dirigir-se às três faixas etárias (adultos, adolescentes e 
crianças). Estratégias integradas direcionadas a um só público alvo 
{principalmente se esse for o infantil) e a um só meio (rural ou urbano) 
deixarão de atingir uma grande porção do público alvo dos projetos de 
educação ambiental em andamento da Amazônia brasileira. Embora a 
maior parte do público alvo resida no meio rural, os projetos estão 
também muito ligados ao público urbano. A grande variedade de 
estratégias utilizadas na educação não formal {forma de educação 
ambiental mais utilizada) e os temas mencionados pelos projetos 
levantados, sugerem uma gama diversificada de interesses, desde 
temas gerais até problemas ambientais locais. 

Grande parte dos projetos surgiram por demanda da comunidade e, 
portanto, o envolvimento comunitário e a preocupação com problemas 
locais são características destes projetos levantados. Por exemplo, os 
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dois setores de produção com os quais o público alvo está mais 
envolvido são o extrativismo e a agricultura, que parecem ser 
desenvolvidos por pessoas locais que têm interesse na sustentabilidade 
de suas atividades. Apesar do segundo tema que os projetos mais 
tratam ser o desmatamento, o setor da indústria madeireira está 
representado de forma insignificante no público alvo desses projetos. O 
mesmo se dá com o setor da pecuária. Esses setores provavelmente 
não desenvolveram projetos de educação ambiental como iniciativas 
próprias. 

Outro aspecto enfatiza a interação dos projetos com a comunidade. Os 
métodos mais mencionados pelos projetos são reuniões, palestras e 
treinamento, que dependem de um contato direto executor/público. Uma 
comparação com outras regiões do Brasil seria de grande valor, pois 
permitiria a elaboração de estratégias nacionais baseadas em dados 
concretos, buscando atingir um maior número de pessoas. 

Quase um terço dos projetos levantados reconhecem como seus 
maiores sucessos o envolvimento comunitário ou de escolas. Esse 
envolvimento, junto com outros sucessos mencionados (formação de 
pessoal, conscientização e implantação de novos métodos pelo público 
alvo) indicam que esses projetos estão conseguindo mudanças de 
comportamento nas comunidades locais. Mais investigação e 
documentação são recomendados para entender esse processo, a fim 
de contribuir para a metodologia de educação ambiental em geral. A 
divulgação de experiências bem e mal sucedidas poderia ajudar outros a 
aumentar a efetividade de seus projetos de educação ambiental na 
região Amazônica. 

Entre as expectativas de educação ambiental dos projetos levantados, o 
aumento de conhecimento e mudanças de comportamento foram mais 
assinalados do que a mudança de valores. Ficou claro, entretanto, que a 
maioria dos projetos considerou importante incluir os três elementos em 
suas atividades. 
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A falta de fundos, escassez de materiais adequados e de profissionais 
especializados foram dificuldades que muitos projetos apontaram como 
graves para a realização de suas atividades. É evidente que não há 
apoio financeiro suficiente para os projetos em andamento. Quase 50°/o 
apontaram que a maior dificuldade encontra-se na falta de recursos. A 
falta de material e pessoal especializado, também apontados como 
entraves, dependem grandemente de recursos para serem superados. 
É preocupante que os projetos em andamento tenham dificuldades em 
conseguir os recursos necessários. 

Quase a metade dos projetos depende de governos internacionais para 
a _realização de suas atividades. Aproximadamente 20o/o dos projetos 
recebem recursos de ONGs brasileiras. Como a origem desses recursos 
não foi especificada, existe a possibilidade de, na realidade esses 
recursos terem origem em governos ou ONGs internacionais. Neste 
caso, os projetos desenvolvidos atualmente dependeriam fortemente de 
recursos estrangeiros. Um pouco mais de 10°/o recebem apoio financeiro 
do governo brasileiro. O apoio obtido por empresas é praticamente nulo. 
Os projetos realizados pelos núcleos do IBAMA dependem diretamente 
de recursos financeiros do governo brasileiro. A questão da origem dos 
recursos financeiros no questionário aplicado pode não ter sido 
adequada aos projetos do governo, que de maneira geral não recebem 
verbas específicas para um determinado projeto. Poderia ter havido um 
detalhamento maior quanto à disponibilidade dos recursos destinados à 
área de educação ambiental. Numa futura etapa, deverá ser adicionada 
uma opção para melhor registrar informações sobre atividades sob 
responsabilidade do governo. 

Como a educação ambiental é um processo longo, a continuidade do 
apoio é importante para que os projetos atinjam seus objetivos. 
Felizmente, a maior parte dos recursos obtidos são contínuos, de acordo 
com os projetos que especificaram a assiduidade de seus 
financiamentos. Mais de 50%, entretanto, dependem de uma única fonte 
de recursos, o que torna a continuidade dos mesmos vulnerável. 
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Os projetos que assinalaram que dedicam a totalidade de suas 
atividades a educação ambiental poderiam dobrar em número, se 
tivessem meios para tal, baseado na importância que dão à área. O 
interesse parece ser bem maior que as atividades que conseguem 
desenvolver. Não está claro como foi interpretada a palavra 
"importância" ou outras palavras utilizadas no questionário deste 
levantamento. Uma discussão com um pequeno grupo dos profissionais 
que responderam a esse questionário poderia clarificar a interpretação 
de alguns dados obtidos. Seria recomendável que grupos locais 
participem da elaboração de futuros questionários. 

O nf vel de escolaridade declarado pela maioria dos profissionais que 
especificaram essa questão, completaram 1 º grau, 2Q grau ou 
licenciatura, com exceção dos profissionais ligados ao IBAMA, que têm 
nível universitário. É importante notar que uma parte dos recursos 
governamentais alocados à educação ambiental estão sendo investidos 
na capacitação de professores de 1º e 2º graus. Menos da metade dos 
projetos levantados, entretanto, especificaram o grau de escolaridade 
de seus profissionais, o que não torna claro o nível da maioria dos 
profissionais dessa área. Análises mais aprofundadas devem ser 
conduzidas para planejamento de iniciativas envolvendo esses 
profissionais, tais como treinamento de pessoal ou elaboração de 
material didático. - 

Apesar dos projetos terem assinalado a falta de material didático como 
um dos grandes entraves para a realização de suas atividades, eles 
próprios estão tentando suprir suas necessidades. Aproximadamente 
60o/c dos projetos estão produzindo impressos. Seria recomendável uma 
investigação para averiguar se esses materiais produzidos estão 
cumprindo suas necessidades. Os resultados poderiam proporcionar 
recomendações para a produção unificada de materiais, aumentando a 
relação custo/benefício. 
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WWF 

Enuevis~do:.~-~~----~------ 
Local:,--- ~----- 
Enlnwist.ador: _ __,__,_,.... 
Instituição responsaw! pela 
entrevista _ 

""',' •.. ~ 1. 
. .• . . 
MMA 

LEVANTAMENTO DE PBQJETOSIATIYIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NA AMAZONIA 

(Preencher um questionário para cada projeto e/ou atividade principal) 

i 1. Nome do Projeto/Programa: 

2. Nome da Instituição responsável pelo projeto/programa: 

a. Indique a natureza Jurfdlca da lnstltulçto colocando um X nos a abaixo: 
a governo municipal (marque o setor): 

educação, melo ambiente, outros - especifique: -------------- ª governo estadual (marque o setor): 
educação, meio ambiente, outros - especifique: --------------- ª governo fedecaJ (indique o órgão): 
IBAMA (divisão _, 
MEC (divisão _, 
outros - especifique: ------,--------------------- ª organização não-governamentaVfundação 

a universidadelinstituiçao de pesquisa 
a empresa estatal 
a empresa privada 
a esoola particular 
a escola pública 
a clube de serviço (Lions, Rotary, etc.) 
a cooperativa agr1cola 
a instituição internacional - especifique:. _ 
a outros - especifique: ------------------------ 

b. A educação ambiental constitui qual porção das atividades atuais de sua Instituição? 
o total O a maior parte o a metade o uase nada o nada 

e. Qual lmportancla que a sua lnstttu1çao dé à educação ambiental? 
a total o a maior parte o a metade o uase nada o nada 

d. OUtras Instituições que panlclpam no projeto (especifique): 

e. Fonte(s) de apolo financeiro para o projeto (marque todas as que se aplicam): 
a apoio governamental nacional - especifique: --------------- 

CJ apoio contínuo CJ apoio por um ano e:, apolo único 
a apoio governamental internacional - especifique: ,........,....-------------- 

0 apoio contínuo CJ apoio por um ano a apolo único 
a apoio não-governamental nacional - especifique: -------------- 

. O apoio contínuo O apoio por um ano CJ apoio único 

a apoio na.o-governamental internacional - especifique: ------------- º apoio contínuo CJ apoio por um ano CJ apoio único 

a outros - especifique: ----------------------- ª apoio contínuo O apoio por um ano CJ apoio único 
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f. Aproximadamente quantos Jndlvtduos (pagos e/ou voluntérlos) estão envolvidos na 
execução do projeto de educação ambiental (Incluindo administração)? Indique quantos 
lndMduos em cada categoria. 

Indique o número total: _ 
i 

J 
_pagos voluntários outros - especifique: --------------------- 

1 

1 - g. Qual é o grau de estudo acadêmico completo dos executores do projeto (coloque o NMERO 
de Individuas em cada categoria)? Na Unha correspondente, descreva aérea de experiência 
que capacitou os executores a participarem do projeto. 

sem estudo formal--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
qu arta série -------------------------------------------------------------------------------------- 

__primeiro grau .------....,......---------------------------------------------------------------------------------- 
-segundo grau/normal ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-ªsco la técnica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

licenciatura ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -bacharel -mestrado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

doutorado 
_outros - especifique ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h. Os executores do projeto já receberem algum treinamento (em qualquer érea) que ajudou no 
desenvolvlmento do seu programa/projeto de educação ambiental? 
CJNÃO 
a SIM. Local, tipo de treinamento, e dado por quem ------------------------------------------------ 

3. Area de aplicação do projeto (Estados e municípios onde o programa atua): 
Caso o projeto atue em mais de um Estado, liste os municípios ao lado dos Estados correspondentes. 

- 
- 
- 

! 
! 

~ 

- 
- 

4. Público alvo do projeto (marque todos os que se aplicam): 
a. Local de residência do públlco alvo: 
o capitais CJ cidades menores a rural 
b. Setor produtivo do públlco alvo: 

CJ indústria a extrativismo (produtos da floresta, pesca, etc.) 
o agricultura a comércio 
o pecuária a turismo 
o minério/garimpo a outros - especifique:--------------------------------------- 
0 madeireiro - 

5. 

e. Faixa etária do pllbllco alvo: 
CJ crianças CJ adolescentes a adultos a todas a outros (especifique ------ 

o projeto pretende que seu público alvo ... (marque todos que se apllcam) 
o aumente seus conhecimentos. 
o mude seus valores. 
CJ rrude seu componamento. 

Expllque de que forma: 

- 
J 

6. Sobre o projeto: 

a. Ano em que se Iniciou o projeto: 19 __ 

1 

.J 

b. Por que o projeto se Iniciou? 

1 - 
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e. O projeto está em andamento agora? 
CJSIM 
CJ NÃO. Explique o porquê: 

d. Resuttado(s}/sucessos principais até agora: 

e. Insucessos até agora; por quê? 

f. Prlnclpal dlflculdade que Impede que o objetivo seja atingido: 

g. Qual a Iniciativa (em relação ao problema/solução ou atividade) que sua Instituição acha 
mais Importante reallzar no futuro? 

Qual a posslbllldade de sua lnstltulçlo reallzar essa Iniciativa? 
CJ total a grande CJ média CJ pequena CJ nenhuma 
o que seria necessário para tal? _ 

h. Os executores usam alguma forma de avallaçAo no projeto? O SIM.Como? _ 

Para que sãe usados os resultados? _ 

CJ NÃO. 
Haveria Interesse em avaliar seu projeto? 

CJNÃO. o SIM. Para que? _ 

7. Descrição do Projeto (atuação, o que faz; 3 frases no méxlmo): 

8. caracterização prlnclpal do projeto: 
a. Marque todas as atividades executadas no projeto e todos os meios utlllzados na execução: 

educação formal (escolas ou universidades): 
e, ensino do primeiro grau e, treinamento de professores 
e, ensino do segundo grau e, produção de material didático 
e, ensino superior e:, outros - especifique: --------------- 
e, currículo 
educação Informal (conscientização do público em geral, através dos meios de comunicação de 
massa): 
o revistas a áudio visual 
e:, jornais a materiais impressos (cartazes, boletins, etc.) 
o rádio a exposições 
a televisão e, eventos públicos (concursos, gincanas, festivais, etc.) e, filmes a outros ~ especifique: _ 
a teatro 
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educação não fonnal (extra escolar): 
o atividades em unidades de conservaçáo 
o atividades em jardim zoológicolbotânico 
o atividades em museus 
o atividades com turistas 
o atividades com associações diversas (de bairro, ong, etc.) 
o atividades para lideres da comunidade 
o atividades nos meios políticos 
o atividades com trabalhadores rurais 
CJ atividades de extensão rural com pequenos produtores 
o atividades com proprietários rurais 
CJ atividades con\lem cooperativas, sindicatos 
CJ atividades oom/em e"1)resas 
a atividades com grupos de jovens 
o atividades com mulheres 
a atividades com homens 
a atividades com famffias 
o atividades com igrejas 
o ação comunitária 
CJ programa de aHabetização de adultos 
o programas de saúde e prevenção de doenças 
o atividades com indígenas 
o outros - especifique: ------------------------ 

b. Qual a área em que seu projeto mais atua? Marque aproximadamente a porcentagem que o 
projeto dedica a cada categoria: 

_% educação formal (escolas ou universidades} 
_% ectucaçao não formal (extra escolar) 
_% educação informal (conscientilação do público em geral, através dos meios de comunicação de 

massa) 

~- 

- 
- 
- 

- 
9. Materiais didáticos/educativos produzidos pelo projeto (marque todos utlllzados): 

Obs.: Se passivei, fornecer cópia de materiais educativos produzidos por esse projeto. 
o materiais impressos (apostilas, canilhas/livros de colorir, cartazes, revistas) 
CJtextos 
o planos e manuais de cursos/aulas 
o audiovisual (programas de slides e audio) 
o programas de vídeo/televisão 
a peça de teatro ou música 
o programas de rádio 
o exposições 
o currículo escolar 
o outros - especifique: _ 

10. Principais métodos utlllzados no projeto (marque todos os utlllzados): 
· a reuniões CJ exposições 

o gincanas o imprensa 
CJ aulas o apresentações de teatro e música 
o palestras a desenvolvimento de ações ligadas a problemas ambientais 
CJ estudos do meio ambiente o cursos de treinamento 
CJ trilhas interpretativas 
CJ carreannas (arborização, reciclagem, prevenção de fogo.etc.) 
o outros - especifique: _ 

- 

1 .... 

- 
- 
- 
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11. Temas principais abordados no projeto (marque todos os penlnentes com X e circule os três 
Itens que mais se apllcam): 
a problemas da realidade local em geral 
a problemas específicos da realidade local em geral 
a educação ambiental no contexto escolar 
a coleta seletiva de lixo/reciciagem 
o arborização urbana 
o poluição do ar 
a saúde/doença 
o desmatamento 
CJ solo: conservação e uso apropriado (erosão, falta de água, enchentes, fogo, desmatamento, 

reflorestamento) 
CJ agrotóxicos 
CJ agricultura alternativa 
CJ mermrio 
a poluição e/ou tratamento de água 
o uso sustentável da floresta {manejo de caça e de outros produtos da floresta) 
CJ praias/mangues/conservação de área costeira e/ou marinha 
o flora e fauna da região (espécies ameaçadas de extinção) 
o áreas úmidas 
o unidades de conservação 
a ações comunitárias 
a energia 
a fontes alternativas de energia 
o legislação ambiental 
a bacias hidrográficas, mananciais 
a conceitos básicos de eoologia 
a meio ambiente urbano 
o ambiente natural local 
a ervas medicinais 
a vida/cultura de povos indígenas 
a vida/cuttura de extrativistas a outros • especifique:. _ 

12. Documentação dlsponfvel para lnfonnaçOes complementares sobre o projeto (citar tlpoSCI 
relatórios, vídeos, fotos, publicações etc., e como conseguir): 

Tipgs de oocumenta~o ,Como conseguir 

13. Contato para maiores lnfonnações sobre o projeto (para ser lncluldo no cadastro final): 
Responsavel pelo projeto: 
Relação com o projeto: 
Instituição: 
Endereço: 
Caixa Postal: CEP: 
Cidade: UF: 
Telefone(s): DOO_ N Fax: DOO_ N. _ 
Endereço Eletrônico: Rede Electrõnica: 
Tem acesso a colll)Utador'?O Sim o Não Tem computador próprio?O Sim a Não 
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14. Endereço completo do entrevistado (a pessoa que prestou as lnformaçóes)t se for 
diferente do Item anterior: 
Nome: 
Relação com o projeto: 
Instituição: 
Endereço: 
Caixa Postal: CEP: 
Cidade: UF: 
Telefone(s}: DOO_ N Fax: DDD_ N _ 
Endereço Eletrónico: Rede Electrõnica: 
Tem acesso a computador'?CJ Sim CJ Nao Tem computador próprio?CJ Sim CJ Na.o 

15. Outros projetos/contatos de educação ambiental na Amazõnla, favor fornecer todos os 
contatos: (anexar outra folha se for necessário) 

Nome: 
Relação com o projeto: 
Instituição: 
Endereço: 
caixa Postal: 
Bairro: 
Cidade: 
Telefone(s): DDD_ N. _ 
Endereço eletrõnlco: 

i - 
CEP: 
UF: 
Fax: DDD N 
Rede eletrônica-: -- 

J 

Nome: 
Relação com o projeto: 
Instituição: 
Endereço: 
Cab<a Postal: 
Bairro: 
Cidade: 
Telefone(s): DDD_ N. _ 
Endereço eletrónico: 

Nome: 
Relação com o projeto: 
Jnstitu ição: 
Endereço: 
Cab<a Postal: 
Bairro: 
Cidade: 
Telefone(s): DDD_ N _ 
Endereço eletrónico: 

- 
CEP: 
UF: 
Fax: DOO N. _ 
Rede eletrônica: 

i - 
CEP: 
UF: 
Fax: DOO N _ 
Rede eletrônica: 

16. Observações, sugestões do entreyjstago (Itens ou explicações que não couberam nas 
perguntas): i ...• 

17. ObservaÇões, comentários do emrevlstado_r: 

i - 
FIM. Multo obrigado pela colaboraçêo. : ...i 

1 - 
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ANEXO 2. Relação dos Projetos de Educação Amblentál na 
Amazônia Brasileira 
(em ordem alfabética) 
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PROJETO: Abertura de Trilhas em Área Verde 
RESPONSÁVEL: João do Socorro Pereira 
RELAÇÃO 90M PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: IBAMA/AC 
ENDEREÇO: Rua Veterano Manuel de Barros, 320 • Abraão Aladi 

69.807-150 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-3571 

PROJETO: Ação Educativa Junto às Escolas de segundo Grau de Rio 
Branco 

RESPONSÁVEL: Valdemir Nicácio Lima 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Fundação SOS Amazônia 
ENDEREÇO: Rua Pará, 51 

Caixa Postal : 434 
69.900-400 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-0866 
FAX: (068) 224-0866 

PROJETO: Apoio Básico de Tratamento Médico para o Povo Indígena 
no Estado de Roraima - Brasil 

RESPONSÁVEL: Juliana Voicu 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Medicina sem Fronteira 
ENDEREÇO: Major Manuel Correia, 954 - São Francisco 

69.305-100 Boa Vista AR 
TELEFONE: (095) 224-7367 
FAX: (095) 224-7756 

PROJETO: :4prendendo com a Natureza 
RESPONSAVEL: Heloisa Helena dos S. Sousa 
INSTITUIÇÃO: Colégio Objetivo Einstein 
ENDEREÇO: Rua Frei Loureno, 33 - Centro 

69.015 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 234-7172 

; 
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PROJETO: :4prendendo com a Natureza e Ensino Técnico em Turismo 
RESPONSAVEL: Erandir Silva Mota 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Autor 
INSTITUIÇAO: Instituto de Ensino e Pesquisa Visão Amazônica 
ENDEREÇO: Rua Visconde de Laguna, 04 - P. Laranjeiras 

69.093 Manaus AM 
TELEFONE: {092) 642-2419 

' J 
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PROJETO: :4,ssessorla ao Homem do Campo 
RESPO_NSAVEL: Márcio Rogério Dagnoni 
REL.AÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Comissão Pastoral da Terra 
ENDEREÇO: Travessa Amapá, S/N 

Caixa Postal : 522 
69.908·970 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-2193 
FAX: (068) 224·2193 

PROJETO: Associação de SIives pela Preservação Ambiental e Cultural - 
ASPAC 

RESPONSÁVEL: Ary José de Souza Assis 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Presidente 
INSTITUIÇAO: AS PAC 
ENDEREÇO: Av. Castelo Branco, 355 

Silves AM 
TELEFONE: 528·2124 

PROJETO: ,Atividades E$iucatlvas de Educação Ambiental 
RESPONSAVEL: Maria Aurea Pinheiro Almeida 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Fundação Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Alexandre Guimarães , 1188 

Porto Velho RO 
TELEFONE: • (069) 22,1 -1466 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatórios e fotos 

PROJETO: Atividades da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental - ABES - RR 

RESPO!'JSÁVEL: Lucely de Oliveira Gonçalves 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Gerente . 
INSTITUIÇAO: ABES - RR 
ENDEREÇO: Rua L - 15 N. 400 

69.307-270 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-9890 
UF: FAX: _ (095) 22~-9890 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: apostilas e livros 

PROJETO: Atividades da Organização dos Professores Indígenas de 
Roraima· OPIR 

RESPONSÁVEL: Fausto da Silva Mandulão 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Conselho Indígena de Roraima/OPIA 
ENDEREÇO: Av. Sebastião Diniz, 1672-W São Vicente 

Caixa Postal : 323 
69.303-120 Boa Vista RR 

TELEFONE: _ (095) 22;4-5761 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: cartilhas, relatórios e fotos\ 
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PROJETO: Atividades-de Educação Ambiental através do Programa 
~ Rádio "Forró do Seringai •• 

RESPONSAVEL: Manoel Teofilo da Silva 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: Organização do Seringueiros de Rondônia 
ENDEREÇO: Rua João Goulart, 826 

78.915-450 Porto Velho RO 
TELEFONE: _ {069) 22~-1898 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: recortes de jornal 

PROJETO: Avaliação de Sistemas Agroflorestals para Pequenos 
Produtores do Estado do Acre 

RESPOtJSÁVEL: Celso Luiz Bergo 
REL.AÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Grupo de Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do 

Acre - PESACRE 
ENDEREÇO: Br 364 - Km 14 

Caixa Postal : 392 
69.908-970 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-3931 
FAX: _ (068) 22~ 4035 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatórios, fotos e slides 

PROJETO: Beiral - O Resgate da Cidadania através de suas Origens 
RESPONSÁVEL: Josane Franco de Oliveira Xaud 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITU IÇAO: IBAMA/Roraima 
ENDEREÇO: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1332 

69.304-650 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-4011 

..,j 
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PROJETO: ,Campanha Educativa através de Placas Informativas 
RESPONSAVEL: João do Socorro Pereira 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: IBAMA/AC 
ENDEREÇO: Rua Veterano Manuel de Barros, 320 - Abraão Aladi 

69.807~150 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-3571 

PROJETO: Çampanha de Conscientização do Lixo 
RESPONSAVEL: Pedro 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado 
ENDEREÇO: Rua Ouro Pedra, 513 

69.080-430 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 644-4135 
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PROJETO: campanha de Informação Popular "Melo Ambiente e 
Cidadania" 

RESPONSÁVEL: Antonio Vieira 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Fase Amazônia - Inserção Manaus 
ENDEREÇO: Rua São Paulo 

69.025-140 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 233-5020 

PROJETO: C&rtllha do Melo Ambiente 
RESPONSÁVEL: Rosilene Oliveira Maia 

, RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Elaboradora 
INSTITUIÇAO: SEMAIJUS 
ENDEREÇO: Campus do Paricarana S/N 

69.304-650 Boa Vista AR 
TELEFONE: (095) 224-6093 
FAX: (095) 224-0995 

PROJETO: pentro de Educação Ambiental 
RESPONSAVEL: Noe Von Apzingen 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Fundação Casa da Cultura 
ENDEREÇO: Folha 31 - a. Especial - L.01 

Caixa Postal: 172 
68.508-970 Nova Marabá PA 

TELEFONE: • (091) 32~-2315 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: fotos, jornais, slides e vídeos 

.- 

PROJETO: Centro de Educação Ambiental do GEM (Grupo de 
Espeleologia de Marabá) 

RESPONSÁVEL: Nilton da Silva Santos 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Fundação Casa da Cultura 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 172 

68.580-970 Marabá PA 
TELEFONE: _ (091) 32~·2315 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: artigos, publicações, jornais, vídeos e fotos 

PROJETO:~ntro de Educação e Consclentlzação Ambiental 
RESPONSAVEL: Perron Friaes 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Grupo de Estudos e Defesa dos Ecosistemas do Baixo e Médio 

Amazonas - GEDEBAM 
ENDEREÇO: Rua Raimundo Ulhoa, 190 

68.220-000 Monte Alegre PA 
TELEFONE: (091) 533-1437 
FAX: (091) 533-1437 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: cartilhas, folder, fotos, vídeos e slides 
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PROJETO: Çlube do Pequeno Cientista - CPC 
RESPONSAVEL: Clube do Futuro Cientista _ 
INSTITUIÇÃO: Centro de Estudos Integrados Professora Marta Falcão - CEIPMF 
ENDEREÇO: Rua Natal, 300 

69.050 Manaus AM 
TELEFONE: {092) 232-9505 

PROJETO: .Coleta, Conservação e Estudo de Frutíferas Nativas 
RESPONSAVEL: Evandro José Unhares 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA 
ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, 3195 -Aeroporto Velho 

69.900 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-3792 
FAX: _ (068) 22~-3842 
DOCUMENT AÇAO DISPONIVEL: relatórios, fotos e slides 

PROJETO: Coleta, Seleção e Reciclagem dos Resíduos Sólidos no 
• Conjunto Habitacional Xavier Mala 

RESPO!'JSAVEL: Cleneida de Souza Belo Nogueira 
RELAÇAO yOM PROJETO: Chefe de Planejamento Geral 
INSTITUIÇAO: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR 

PROJETO: ~onselho lndlgenlsta Missionário 
RESPO!'JSAVEL: Miguel Ferney 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Conselho lndigenista Missionário - CIMI 
ENDEREÇO: Rua Tapajós. 54 

Caixa Postal : 984 
69.025-750 Manaus AM 

TELEFONE: (092) 233-5020 
FAX: (092) 232-7347 

PROJETO:.Conservação e Preservação dos Recursos Naturais 
RESPONSAVEL: Elaine Correia de Andrade Lima 
INSTITUIÇÃO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900-120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224-5694 
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PROJETO: Coordenação das Organizações Indígenas da Amazõnla 
Brasileira - COIAB 

RESPONSÁVEL: Benjamin Castro 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Setor Cultural 
INSTITUIÇAO: COIAB 
ENDEREÇO: Av. Areião, 235 

Caixa Postal : 3264 
69.025-290 Manaus AM 

TELEFONE: (092) 233-0209 
FAX: (092) 233-0209 
DOCUMENTAÇÃO DISPON[VEL: fotos, relatórios, publicações, boletins e cartazes 

PROJETO: Coordenadoria de Vlgllêncla Sanitária - COVISA 
Informação Incompleta 

PROJETO: ~riação do Parque Ecológico da Vila Acre 
RESPONSAVEL: João do Socorro Pereira 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: IBAMA/AC 
ENDEREÇO: Rua Veterano Manuel de Barros, 320 - Abraão Aladi 

69.807-150 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-3571 

PROJETO: ,Criança • Uma Esperança para o Resgate da Natureza 
RESPO!'JSAVEL: Soheil Sabety 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Associação Desenvolvimento Coesivo da Amazônia - ADECAN 
ENDEREÇO: Rua Leonora Armstrong, 09 - São José IV 

Caixa Postal : 867 
69.011-970 Manaus AM 

TELEFONE: (092) 644-2505 

PROJETO: ,Curso de Especialização em Planejamento e Melo Ambiente 
RESPONSAVEL: Elvira Maia dos Santos Thomé 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900-120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224-5694 

PROJETO: .Demonstrativo A .• Educação Ambiental 
RESPONSAVEL: Ana Maria da Silva Mota 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Assessora 
INSTITUIÇAO: Forum de Debates • MEB 
ENDEREÇO: Praça Santa Tereza, 23 

TeféAM 
TELEFONE: (812) 743-2640 
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PROJETO: ,Direitos Humanos e Resgate da Cidadania 
RESPO_r,.JSAVEL: Ruscelino Araujo Barbosa · 
RELAÇAO ,ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Diocese - CDDHD 
ENDEREÇO: Praça da Catedral, s/n Centro 

Caixa Postal : 4 73 
69.900-000 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-5739 
FAX: _ (068) 22;4-9101 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: dossiê de violência, cartilha de direitos humanos, 

fotos e relatórios 

PROJETO: Disciplina Educação Ambiental/Programa de Interiorização da 
Universidade Federal do Acre · 

RESPONSÁVEL: Edson F. Carvalho 
RELAÇÃO ,POM PROJETO: Professor da Disciplina 
INSTITUIÇAO: Universidade Federal do Acre 
ENDEREÇO: Campus Universitário 

69.915-900 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-1422 

PROJETO: ~cologia 
RESPONSAVEL: Antonio Adevaldo Dias da Costa 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: FASE - MEB - Manaus 
ENDEREÇO: Rua Miguel Serafim S/N - Casa Paroquial 

69.500-000 Carauarí AM 
TELEFONE: 491-1206 

PROJETO: ,Educação Ambiental 
RESPONSAVEL: João de Castro Ribeiro 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Grupo Ecológico do Xingú - GEX 
ENDEREÇO: Caixa Postal : 676 

66.000-000 Belém PA 
TELEFONE: (091) 222-1589 
FAX: ~ (091) 22,?-1589 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: folhetos e apostilas 

PROJETO: ,Educação Ambiental 
RESPONSAVEL: Antonio Gomes de Matos 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Gerenciador 
INSTITUIÇAO: Universidade Federal do Amapá 
ENDEREÇO: Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km. 02 

68.902-280 Macapá 
TELEFONE: (096) 241-1515 
FAX: (096) 241-2582 
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PROJETO: J:ducação Ambiental 
RESPONSAVEL: Antonio Carlos da Silva Farias 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Gerenciador 
INSTITUIÇAO: Coordenadoria do Estado do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Av. Mendonça Furtado, 53 

68.906-350 Macapá 
TELEFONE: (096) 223-5771 
FAX: (096) 223-5731 

PROJETO: Educação Ambiental (Introdução) 
RESPONSÁVEL: Maria Aparecida de Souza 
RELAÇÃO poM PROJETO: Assessora 
INSTITUIÇAO: Prefeitura Municipal de Nova Brasilãndia D'Osste 
ENDEREÇO: Rua Riachuelo, s/n 

78.970-000 Nova Brasilândia D'Oeste AO 
TELEFONE: _ (069) 44~·1217 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: textos, apostilas e cartazes 

PROJETO: J:ducação Ambiental da Serra das Andorinhas 
RESPOJ'ISAVEL: Noe Von Apzingen 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Fundação Serra das Andorinhas - FSA 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 172 

68.508-970 Nova Marabá PA 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: vídeos, slides, cartilhas e periódicos 

PROJETO: .Educação Ambiental de Roraima 
RESPONSAVEL: Escola de Formação de Professores de Boa Vista 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executores 
INSTITUIÇAO: Centro de Ciências de Roraima· SJ=DUC 
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, 1853 

69.300 Boa Vista AR 
TELEFONE: (095) 224-6646 

PROJETO: .Educação Ambiental em ltuplranga 
RESPONSAVEL: Mário Rodrigues da Silva Filho 
RELAÇÃO COM PROJETO: Presidente GEi 
INSTITUIÇÃO: Grupo Ecológico de ltupiranga - GEi 
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia - Centro Comunitário 

_ 68.580-0.00 ltupiranga PA 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatórios e boletins 
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PROJETO: ,Educação Ambiental em Santa Rosa Vigia, Pará 
RESPONSAVEL: Francisco de A. P. dos Santos 
RELAÇÃO pOM PROJETO: Coordenador 
\NSTITUIÇAO: Associação Cultural Santarosense - ACS 
ENDEREÇO: Caixa Postal : 861 O 

66.075-000 Vigia PA 
TELEFONE: (091) 721-2109 
FAX: ~ (091) 22?-1589 .. 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatónos 

PROJETO: ,Educação Ambiental em Unidades de Conservação do IBAMA 
RESPONSAVEL: Lucio de Souza Furtado 
INSTITUIÇÃO: IBAMA/AP 
ENDEREÇO: Rua Hamilton Silva, 1570 

68.902-01 O Macapá AP 
TELEFONE: (096) 223-2099 

PROJETO: ,Educação Ambiental na APA do Belmont - RO 
RESPO~SAVEL: Maria Aparecida Vieira Albano 
RELAÇAO pOM PROJETO: Coordenadora 
JNSTITUIÇAO: IND\A 
ENDEREÇO: Rua João Goulart, 826 

78.915-450 Porto Velho AO 
TELEFONE: (069) 223-1898 
FAX: (069) 223-1898 

PROJETO: Educação Ambiental na Comunidade de Pracuuba - Área de 
. Preservação dos Quelõnios 

RESPONSAVEL: Uriel Carlos Ferreira Oliveira 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental 
INSTITUIÇAO: IBAMA/AP 
ENDEREÇO: Rua Hamilton Silva, 1570 

68.902-010 Macapá 
TELEFONE: (096) 223-2099 

PROJETO: ~ducação Ambiental na República do Pequeno Vendedor 
RESPO!',ISAVEL: Francisco Conceição da Silva 
RELAÇAO ,ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Movimento República Emaús 
ENDEREÇO: Av. AI. Barroso - Conj. lmp. Amaz. BI. 11-B apt. 314 

66.000~000 Belém PA 
TELEFONE: (091) 222-244 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: cartilhas, fotos, slides e vídeos 
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PROJETO: .Educação Ambiental na RESEX "Chico Mendes" 
RESPONSAVEL: Francisco Missias da C. Lopes 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: IBAMA/AC 
ENDEREÇO: Rua Veterano Manuel de Barros, 320 - Abraão Aladi 

69.807-150 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-3571 

PROJETO: Educação Ambiental nas Praias de Belém 
RESPONSt\VEL: Divisão de Educação Ambiental 
INSTITUIÇAO: SESMA 
ENDEREÇO: 66.000-000 Belém PA 
TELEFONE: (091) 223-5445 
FAX: (091) 224-9691 

PROJETO: J:ducação Ambiental no Parque Natural dos Seringueiros 
RESPONSAVEL: Elaine Correia de Andrade Lima 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900-120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224-5694 

PROJETO: ~ducação para a Cidadania 
RESPO!'JSAVEL: Darickem Campos 
AELAÇAO ,90M PROJETO: Membro 
INSTITUIÇAO: Centro de Defesa e Direitos Humanos e Educação Popular - 

CDDHEP 
ENDEREÇO: Travessa Cabanelas, 40 

Caixa Postal: 539 
69.901-090 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-5772 
FAX: (068) 224-5772 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: cartilha sobre cólera e violência contra a mulher, 

vídeos sobre lixo, aliança dos povos da floresta e poluição urbana 

PROJETO: Educação Ambiental para a População Rural do Setor 
, Prosperidade - em cacoal 

RESPONSAVEL: Carlos Leonardo P. da Silva 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Proteção Ambiental Cacoalense - PACA 
ENDEREÇO: Rua Antonio de Paula Nunes, 1528 

78.975~000 Cacoal RO 
TELEFONE: _ (069) 44,1-2677 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatórios e vídeos 
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PROJETO: Educação Ambiental para as Escolas Municipais de Belém - 

, Escola-Bosque - Polo Irradiador 
RESPONSAVEL: Ivone Tupiassu 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 
ENDEREÇO: Av. Governador José Malcher, 1291 - Nazaré 

66.060-230 Belém PA 
TELEFONE: {091) 222-2165 
FAX: (091) 222-2165 

PROJETO: Educação Ambiental para o Controle de Desmatamento e 
_ Queimadas em Paragomlnas e Rondon do Pará 

INSTITUIÇAO: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Secretário, Pará (IBAMA) 

Informação Incompleta 

PROJETO: ,Educação Ambiental SOPREN 
RESPONSAVEL: Sônia Maria Viana 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Sociedade de Preservação dos Recursos Naturais e Culturais - 

SOPREN 
ENDEREÇO: AI. Luis Amaral, 193 - JD. Independência 

Belém PA 
TELEFONE: (091) 222-1589 
FAX: (091) 222-1589 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios, publicações, avaliações, recortes e fotos 

PROJETO: Escolas Urbanas e o Meio Ambiente 
RESPONSÁVEL: (IBAMA) 

Informação Incompleta 

PROJETO: J=xposlção Agro-Ecológica 
RESPONSAVEL: Elpidio José Nunes Ferreira 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: Fundação Bradesco 
ENDEREÇO: Rua 05 - Alvorado li 

69.000 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 238-7434 
FAX: (092) 238-4590 

PROJETO: ,Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN 
RESPONSAVEL: Gastem dos Santos Luciano 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Vice-Presidente 
INSTITUIÇAO: FOIRN 
ENDEREÇO: Av. Alvaro Maia, 79 

Caixa Postal : 31 
69.750-000 Manaus AM 

TELEFONE: (092} 471-1349 

1 - 
1 

1 

•••• 

i ....,i 

68 



PROJETO: feira de Produção Escolar - FPE 
RESPONSAVEL: lrlene dos Santos Matias 
INSTITUIÇÃO: Instituto Batista do Amazonas • IBA 
ENDEREÇO: Rua São Luiz, S/n 

69.000 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 232-1230 

PROJETO: formação de Mutirão Ambiental 
RESPONSAVEL: Elvira Maia dos Santos Thomé 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇÃO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900-120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224-5694 

PROJETO: Gente como a Gente: Encontro de Sociedades 
RESPONSÁVEL: Alberto Chirone 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Conselho Indígena de Roraima - CIR 
ENDEREÇO: Av. Sebastião Diniz, 1672 - W São Vicente 

Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-5761 

PROJETO: Grupo Ecológico Amigos da Natureza - GREAN 
RESPONSÁVEL: Marcelo Souza Silva 
RELAÇÃO.COM PROJETO: Coordenador 
NSTITUIÇAO: GREAN 
ENDEREÇO: Balbino Teixeira, S/N 

68.725-000 lgarapé-Acú PA 
TELEFONE: • (091) 84,1-1185 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: raíatõrtos, fotos e vídeos 

PROJETO: ~uias de Turismo Especlallzados em Roteiros Ecológicos 
RESPONSAVEL: Diretoria de Encontros e Fomento 
INSTITUIÇÃO: PARATUR 
ENDEREÇO: Praça Kennedy, s/n. 

Caixa Postal : 839 
66.010-040 Belém PA 

r- TELEFONE: (091) 224-9633 
FAX: (091) 223-6198 
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PROJETO: Identificação de Enterobactérla em Manipuladores de 
Alimentos e no Ambiente, nas Indústrias de Laticínios em Boa Vista 

RESPONSÁVEL: Ana Maria e. T. de Arruda 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executora 
INSTITUIÇAO: Ministério da Agricultura 
ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, 582 

69.300 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-1355 

PROJETO: Identificação do Teor Bacteriano e o Tratamento em Aguas 
Residuais na Usina de Latlcfnlos nas Diversas Estações 
Climáticas em Boa Vista 

RESPONSÁVEL: Ana Maria C. T. de Arruda 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executara 
INSTITUIÇAO: Ministério da Agricultura 
ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, 582 

69.300 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-1355 

PROJETO: Importância do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e de 
Reservas Naturais 

RESPONSÁVEL: Terezinha Edna M. Peixoto 
RELAÇÃO COM PROJETO: Diretora 
INSTITUIÇÃO: Associação ltacoatiarense de Residentes de Manaus - AIRMA 
ENDEREÇO: Rua Cassiano li, 04/16 

69.100-000 ltacoatiara AM 

PROJETO: Instituto Politécnico 
RESPONSÁVEL: Farramhang 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Instituto Politécnico Rural do Amazonas - IPRAM 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 867 

69.011 lrandura AM 
TELEFONE: (092) 367-1130 

PROJETO: ,nterdisciplinaridade da Educação Ambiental 
RESPONSAVEL: Cleide Monteiro Porto 
INSTITUIÇÃO: SEDUC 
ENDEREÇO: Av. Getúlio Varqas, S/N 

69.000 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 622·3383 
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PROJETO: J..ugar de Lixo é na Lixeira 
RESPONSAVEL: Pedro Fernando F. dos Santos 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Elaborador 
INSTITUIÇAO: SEMAIJUS 
ENDEREÇO: Campus do Paricarana S/N 

69.304-650 Boa Vista AR 
TELEFONE: (095) 224-6093 
FAX: (095) 224-0995 

PROJETO: ,Manuseio de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde 
RESPONSAVEL: Lucely O. Gonçalves e Hamilton F. 
RELAÇÃO ,POM PROJETO: Coordenadores 
INSTITUIÇAO: CEPEC 
ENDEREÇO: Av. Cap. Ene Garcez, 1636 - Segundo Andar 

69.304-000 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224- 7555 

PROJETO: Meio Ambiente 
RESPO!'JSÁVEL: ldaleci Nogueira Bortilho 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: MEB 
ENDEREÇO: Av. Amazonas, 2139 

69.151-000 Parintins AM 
TELEFONE: 533-2965 

PROJETO: Mude a Cara da Cidade 
RESPONSÁVEL: Elvira Thomé 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900-120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224-5694 

PROJETO: Murais Escolares 
RESPONSÁVEL: leda Celta 
RELAÇÃO poM PROJETO: Responsável 
INSTITUIÇAO: Ação Ecológica Vale do Guaporé - ECOPORE 
ENDEREÇO: · Av. Rio Branco, 4226 

78.987-000 Rolim de Moura AO 
TELEFONE: (069) 442-2477 
FAX: (069) 442-2477 
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PROJETO: ,o Amanhã Pertence às Crianças .• Etapa Ili 
RESPONSAVEL: Jairo Bensussan Decrtiar 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Responsavel 
INSTITUIÇAO: Comunidade Baha'i 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 999 

78.900-970 Porto Velho RO 
TELEFONE: (069) 221-7461 

PROJETO: O Real e o Imaginário dos Meninos e Meninas de Rua da 
Cidade de Rio Branco 

RESPONSÁVEL: Francisca Corina A. Feitosa 
INSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Acre 
ENDEREÇO: BR.364 - KM. 4 

Caixa Postal: 500 
69.900 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 226-1422 

PROJETO: ,Objetivos da ECOAMAZÔNIA 
RESPONSAVEL: Jaime de Agostinho 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Presidente 
INSTITUIÇAO: ECOAMAZONIA 
ENDEREÇO: Rua Alfredo Cruz, 942 - Centro 

69.300 Boa Vista RR 
TELEFONE: {095) 224-3957 
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PROJETO: ,Organização de As~ociações de Produtores 
RESPONSAVEL: Edson F. Carvalho 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
NSTITUIÇÃO: Universidade Federal do Acre 
ENDEREÇO: Campus Universitário 

69.915-300 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-1422 

- 
- 
- 

PROJETO: Palmeiras do Acre • Flora e Potencial Econõmico 
RESPONSÁVEL: Evandro José Unhares 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador . 
INSTITUIÇÃO: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA 
ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, 3195 - Aeroporto Velho 

69.900 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-3792 
FAX: (068) 224-3842 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios, fotos e slides 
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PROJETO: .Pesquisa Participativa em Sistemas Agroflorestals 
RESPONSAVEL: Francisco Ubiraci 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS e PESACRE 
ENDEREÇO: Rua Alexandre Fahrat 
CIDADE: Acre 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios, fotos e slides 

PROJETO: Plano de Ação Educativa para o Período de Piracema e 
Defesa em Roraima - 1993 

RESPONSÁVEL: Josane Franco de Oliveira Xaud 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇÃO: IBAMA/Roraima 
ENDEREÇO: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1332 

69.304-650 Boa Vista AR 
TELEFONE: (095) 224-4011 
FAX: (095) 224-484 7 

PROJETO: Plantas Medicinais da Comunidade de Produtores Rurais da 
VIia Califórnia 

RESPO!'JSÁVEL: Josefa Magna Alves de Souza 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: PESACRE/FUNTAC 
ENDEREÇO: Rua Camboriú Q4 - e.os - Vilage Valdemar Maciel 

Caixa Postal: 395 
69.914-620 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-001 O 
FAX: (068) 226-1667 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios, fotos e slides 

PROJETO: Prática Educativa de Conscientização Turística da 
. Comunidade Regional - PRECOTUR 

RESPONSAVEL: Dr. Fernando M. de Castro Jr. 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Diretor de Marketing 
INSTITUIÇAO: PARATUR 
ENDEREÇO: Praça Kennedy, s/n. 

Caixa Postai: 839 
66.010-040 Belém PA 

TELEFONE: (091 ) 224-9633 
FAX: (091) 223-6198 

PROJETO: .Preservação Ambiental e Pesqueiro 
RESPONSAVEL: Robinson Moss 
INSTITUIÇÃO: Câmara Municipal de Labrea - Associação dos Pescadores 
ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas 

69.830-000 Labrea AM 
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PROJETO: ,Preservação de Lagos 
RESPONSAVEL: Divino Azevedo Silva 
RELAÇÃO COM PROJETO: Assessor 
INSTITUIÇÃO: Colônia dos Pescadores de Tefé - CPT 
ENDEREÇO: Praça Santa Tereza, 23 

69.470-000 Tefé AM 
TELEFONE: (812) 742-2563 
FAX: (812) 743-2563 

PROJETO: ,Preservação do Melo Ambiente 
RESPONSAVEL: Cintia Simone Moura Filgueiras 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
1 NSTITUIÇÃO: Colégio Santa Dorotéia - CSD 
ENDEREÇO: Av Joaquim Nabuco, 1097 - Centro 

69.000 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 234-7874 

PROJETO: ,Preservação do Patrimônio Escolar 
RESPONSAVEL: Jorgete Daher de Andrade 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: SEC (IBAMA) 
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas 

69.900 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-2797 

PROJETO: ,Preservação dôs Lagos 
RESPONSAVEL: Pedro Maia dos Santos 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Presidente 
INSTITUIÇAO: Colônia de Pescadores de ltacoatiara - CPI 
ENDEREÇO: Av. Aquilino Barros, 791 

69.100-000 ltacoatiara AM 
TELEFONE: 521-1043 

PROJETO: ,Preservação dos Lagos 
RESPONSAVEL: Raimundo Nonato Maciel 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: Comissão Pastoral da Terra - CPT 
ENDEREÇO: Praça São Sebastião, 325 

69.460-000 Coari AM 
TELEFONE: 761-2177 
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PROJETO: .Preservaçao dos Lagos e Rios do Estado do Amazonas 
RESPONSAVEL: Pettazzoni M. Gabriella 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: 
INSTITUIÇAO: Comissão Pastoral da Terra· CPT - AM/RO 
ENDEREÇO: Rua Tapajós, 54 

Caixa Postal: 369 
69.011-970 Manaus AM 

TELEFONE: (092) 233-0322 
FAX: (092) 233-0322 

PROJETO: Preservação dos Lagos/Pesca/Criação de Gado/Grandes 
Queimadas das Florestas 

RESPO!'ISÂVEL: Escola Agrícola do CETRU - Centro de Treinamento Rural 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: CETRU 
ENDEREÇO: Estrada UR1 Q. 02 

69.130 Urucara AM 
TELEFONE: 571-1178 

r: 

PROJETO: _Preservação e Conservação do Melo Ambiente 
RESPONSAVEL: Maria Ferreira Reis 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Diretora 
INSTITUIÇAO: Centro da Desenvolvimento da Compensa - coe 
ENDEREÇO: Rua Belo Horizonte, 1000 

69.000 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 671-4743 

PROJETO: Pró - Educar 
RESPOt,JSÁVEL: Jorge Luis Garcez Teixeira 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Assessor Técnico 
INSTITUIÇAO: SEDE MA 
ENDEREÇO: . Rua Recite, S/N 

69.000 Manaus 
TELEFONE: (092) 236-4122 
FAX: {092) 236-2642 

PROJETO: _Produção de Multlmeios Educativos 
RESPONSAVEL: Elaine Andrade Correio Lima 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900-120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224-5694 
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PROJETO: ,Programa Bienal Para a Pastoral da Terra 
RESPO~SAVEL: José Felipe Sanches Bron 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Câmara Municipal de Labrea 
ENDEREÇO: Rua Pereira Sobrinho. 3192 

69.830-000 Labrea AM 
TELEFONE: 731-1112 

PROJETO: ,Programa Estadual de Educação Ambiental e Cidadania 
RESPONSAVEL: Maria Celia Ferreira Chagas 
RELAÇÃO ,POM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: SEDUC 
ENDEREÇO: Rod. Augusto Monteiro - KM 1 O S/N - lcoaraci 

Belém PA 
TELEFONE: (091) 248-2209 
FAX: (091) 248-2209 

PROJETO: Pr9grama Estadual de Vigilância e Controle de Qualidade da 
, Agua para Consumo Humano 

RESPO!-JSAVEL: Lucely O. Gonçalves e Hamilton Feitosa 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenadores 
INSTITUIÇAO: CEPEC 
ENDEREÇO: Av. Cap. Ene Garcez. 1636 - Segundo Andar 

69.304-000 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-7555 

PROJETO: ,Programa Saúde/Educação 
RESPONSAVEL: IBAMA 
INSTITUIÇÃO: IBAMA-NEA 

Informação Incompleta 

PROJETO:,Programa de Desenvolvimento de Áreas Ribeirinhas- PRODARI 
RESPONSAVEL: Luiz Heleno Barbosa de Castro 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Gerente 
INSTITUIÇAO: EMA TER-Pará 
ENDEREÇO: Rod. BR-316 KM 12 Marituba-Ananindeua 

67. 105-970 Ananindeua PA 
TELEFONE: (091) 255-2644 
FAX: (091) 255-051 O 
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PROJETO: Programa de Educação Ambiental do Parque zooboténico da 
Universidade Federal do Acre 

RESPONSÁVEL: Nivia Maria de Paula Fernandes 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Diretora 
INSTITUIÇAO: Universidade Federal do Acre 
ENDEREÇO: BR.364 KM.4 - Campus Universitário 

Caixa Postal: 500 
69.915-900 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 226-2641 
FAX: (068) 226-1162 

PROJETO: ,Programa de Educação Ambiental e Humanização Escolar 
RESPONSAVEL: Fátima Souza Moreira 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Supervisora 
INSTITUIÇAO: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, s/n 

78.908-140 Porto Velho RO 
TELEFONE: (069) 221-4935 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: textos. fotos, vídeos e teatro 

PROJETO: ,Programa de Educação Ambiental para Áreas Ribeirinhas 
RESPO.!\JSAVEL: Centro de Pesquisas Pop. Tradicionais - CPPT 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: Centro de Pesquisas Pop. Tradicionais - CPPT 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 1420 

78.900-970 Porto Velho AO 
TELEFONE: (069) 222-3450 

PROJETO: Programa de Educação Ambiental para o Município de Rio 
Branco 

RESPO!'JSÁVEL: Carlos Edgard de Deus 
RELAÇAO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Prefeitura Municipal 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 285 

69.900-901 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-7894 
FAX: (068) 224-4585 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: material educativo sobre lixo hospitalar e limpeza 
urbana, relatórios de cursos. vídeos, fotos e cartilhas 

PROJETO: ,Programa de Recuperação de Áreas Alteradas - PREA 
RESPONSAVEL: Celso da Penha Gibson 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Gerente 
INSTITUIÇAO: EMATER-PARA 
ENDEREÇO: Rod. BR-316 KM 12 Marituba-Ananindeua 

67.105-970 Ananindeua PA 
TELEFONE: (091) 255-2644 
FAX: (091) 255-051 O 
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PROJETO: .Programa de Saúde da UNI - União Nacional do Índio 
RESPONSAVEL: Antonio Ferreira da Silva 
RELAÇÃO ,90M PROJETO: ccordenacor 
INSTITU!ÇAO: União Nacional do lndio - UNI 
ENDEREÇO: Rua Amazonas, 158 

69.900-390 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5973 
FAX: _ (068) 22,4-5873 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: vídeos, fotos e relatórios 

PROJETO: projeto "Educar Pensando no Melo Ambiente" 
RESPO!'iSAVEL: Jorge Luiz Garcez Teixeira 
RELAÇAO COM PROJETO: Assessor Técnico 
INSTITUIÇÃO: Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente 

SEDE MA 
ENDEREÇO: Rua Recife, S/N 

69.000 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 236-4122 
FAX: (092) 236-2642 

PROJETO: Projeto Atividade de Educação Ambiental- Formal e 
Não Formal 

RESPONSÁVEL: Núcleo de Educação Ambiental 
INSTITUIÇÃO: IBAMA-NEA 
ENDEREÇO: Cons. Furtado, 1303 

Pará 
TELEFONE: 224-5899 

PROJETO: ~Projeto Bosques Escolares 
RESPONSAVEL: Francisco dos Chagas Carneiro 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇAO: Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI 
ENDEREÇO: Trav. do Chaco, 2232 

Caixa Postal: 1424 
66.090-120 Belém PA 

TELEFONE: (091) 226-1363 
FAX: (091) 226-4742 

PROJETO: projeto Cólera 
RESPOtJSAVEL: Lucely de Oliveira Gonçalves 
RELAÇAO COM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇÃO: Secretaria de Estado da Saúde - CEPC 
ENDEREÇO: Av. Cap. Ene Garcez, 1636 - Segundo Andar 

69.304-000 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-7555 

1 

J 

- 
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PROJETO: Projeto de Ação Educativa Ambiental/Reciclagem e 
, Reaproveitamento do Lixo na Cidade de Gulomard Santos-Qulnarl 

RESPONSAVEL: Miguel Scarcello 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador· 
INSTITUIÇAO: SOS Amazônia 
ENDEREÇO: Rua Pará, 51 

Caixa Postal: 434 
69.900-400 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-0866 
FAX: _ (068) 22.4-0866 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: Textos 

PROJETO: projeto de Educação Ambiental Ciência Kayapó 
RESPONSAVEL: Sandra Marta Machado 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
ENDEREÇO: Conj. Maguary - AI. 03 • Casa 01 

68.000-000 Belém PA 
TELEFONE: (091) 248-0153 
FAX: _ (091) 24~-0601 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: cartilhas e manuais 

PROJETO: projeto de Educação Ambiental Rio Curuaúna e Arapiuns 
RESPONSAVEL: Maria Fernanda Lopes Pimentel 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇÃO: Grupo de Defesa da Amazônia - GOA 
ENDEREÇO: Av. Tapajós, 1259 - Aldeia 

68.040-000 Santarém PA 
TELEFONE: (091) 523-2127 
FAX: (091) 522.6852 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: folders, cartilhas, vídeos e slides 

PROJETO: Projeto de Educação Amble.ntal da SOM (Sociedade dos 
, Orquidófilos de Marabá) 

RESPONSAVEL: Celia Moraes de Carvalho 
RELAÇÃO yOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Sociedade dos Orquidófilos de Marabá - SOM 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 172 

Marabá PA 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: fotos, vídeos e textos 
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PROJETO: Projeto de .Experimentação e Pesquisa de Agricultura de 
Subsistência, Alternativas de Produção, Infra-estrutura 

. Básica para Trabalhadores da Floresta 
RESPONSAVEL: Ronaldo Lima de Oliveira 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Vai Quem-Querzinho 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 43 

_ 69.930-0.00 Xapuri AC 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatórios e fotos 

PROJETO: Projeto de Fiscalização, Educação Ambiental e Reavlventação 
, de Picadas da Area Indígena Vale do Guaporé 

RESPONSAVEL: Marcelo dos Santos 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Comissão de Apoio lndigenista ao Povo Nambiquara -AWARU 
ENDEREÇO: Rua São Geraldo, 1226 

78.958-000 Ji-Paraná RO 
TELEFONE: (069) 422-1144 
FAX: (069) 422-1144 

PROJETO: ,Projeto de Interiorização do Turismo 
RESPO!'JSAVEL: Margarida M. Ribeiro Savares 
RELAÇAO poM PROJETO: Diretora de Economia e Fomento 
INSTITUIÇAO: PARATUR 
ENDEREÇO: Praça Kennedy, s/n. 

Caixa Postal: 839 
66.010-040 Belém PA 

TELEFONE: (091) 224-9633 
FAX: (091) 223-6198 

- 
-- 
- 
- 
- 

- 

PROJETO: ,Projeto de Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente 
RESPONSAVEL: José Cardoso de Menezes 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Prefeitura Municipal de Jarú 
ENDEREÇO: Rua Raimundo Catanhede, s/n 

78.941-000 Jarú RO 
TELEFONE: ~ (069) 52J-2674 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: projeto de arborização urbana 

PROJETO: Projeto de Reorganização e Modernização da Produção 
Artesanal 

RESPONSÁVEL: Margarida M. Ribeiro Savares 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Diretora de Economia e Fomento 
INSTITUIÇAO: PARATUR 
ENDEREÇO: Praça Kennedy, s/n. 

Caixa Postal: 839 
66.010-040 Belém PA 

TELEFONE: (091) 223-1932 
FAX: (091) 223-6198 

- 
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PROJETO: ,Projeto Educativo para o Aproveitamento do Lixo 
RESPONSAVEL: Maria Valdenia C. Saboia 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Instituto do Meio Ambiente 
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 450 

69.900·120 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-5497 
FAX: (068) 224·5694 

PROJETO: Projeto Experimental Integrado de Manejo Florestal sob 
, Regime de Rendimento Sustentado 

RESPONSAVEL: Alexandre Henklein Fonseca 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Fundação do Meio Ambiente e Tecnologia de Roraima 
ENDEREÇO: Av. Ville Roy, 1630 W • São Vicente 

69.300 Boa Vista AR 
TELEFONE: (095) 224-1 836 
FAX: (095) 224-2228 

PROJETO: ,Projeto Quelõnios da Amazõnla 
RESPONSAVEL: Maria de Fatima G. S. Soares 
RELAÇÃO COM PROJETO: Executor 
INSTITUIÇÃO: IBAMA 
ENDEREÇO: Av. Limoeiro, S/N 

78.971-000 Costa Marques AO 
TELEFONE: (069) 651-2315 
FAX: (069) 651-2315 

PROJETO: Projeto Sauim-de-Coleira de Educação para a Conservação 
RESPONSÁVEL: Domingos Rocha 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Fundação Vitória Amazônica 
ENDEREÇO: Quadra 02, casa 03 - Conj. Resid. Adrianápolis 

69.060-370 Manaus AM 
TELEFONE: (092) 642-1336 
FAX: _ (092) 23~-3257 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: relatórios, vídeos, publicações e jornais 

PROJETO: projeto Seringueiro 
RESPONSAVEL: Graciete Zaire lbanes 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇÃO: Centro de Trabalhadores da Amazônia - CTA 
ENDEREÇO: Av. Epaminondas Jacome, 1427 - Cadeia Velha 

Caixa Postal: 389 
69.908-420 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-8231 
FAX: (068) 22~-8231 
DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL: relatórios, cartilhas e fotos 
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PROJETO: ,Projeto Trabalhos Alternativos 
RESPONSAVEL: José Carlos Gadelha 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador · 
INSTITUIÇAO: Comissão Pastoral da Terra - CPT 
ENDEREÇO: Caixa Postal: 1051 

78.900-970 Porto Velho AO 
TELEFONE: (069) 221-2001 
FAX: (069) 223-1135 

PROJETO: Projeto "Vida Viva" • Laboratório Interdisciplinar de Educação 
Ambiental 

RESPONSÁVEL: Fernando da Costa Ribeiro 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Escola José Anchieta 
ENDEREÇO: Av. Cora de Carvalho - Bairro Santa Rita, S/N 

68.900-000 Macapá AP 
TELEFONE: (096) 223-3444 

PROJETO: ,Proteção do Meio Ambiente 
RESPONSAVEL: Justina Zanato 
RELAÇÃO COM PROJETO: Diretora 
INSTITUIÇÃO: CMM 
ENDEREÇO: Rua Penetração li, 27 - São José li 

Caixa Postal: 3909 
69.083-140 Manaus AM 

TELEFONE: (092) 244-2331 

- 
- 
-- 

PROJETO: .Reaproveitamento do Lixo Doméstico 
RESPONSAVEL: Miguel Scarcello 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Fundação SOS Amazônia 
ENDEREÇO: Rua Pará, 51 

Caixa Postal: 434 
69.900~440 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-0866 
FAX: (068) 224-0866 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios. filmes, vídeos, cartilhas e cartazes 

PROJETO: Recuperação Ambiental do Igarapé Pau-Cheiroso• Igarapé- 
, Açú 

RESPONSAVEL: Paulo de T. Eremita da Silva 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP 
ENDEREÇO: Av. Perimetral S/N 

66.000 Belém PA 

- 

- 
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PROJETO: Reforma Urbana 
RESPONSÁVEL: Benedita do Nascimento Pereira 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Assessora 
INSTITUIÇAO: Centro de Educação e Alfabetização Popular - CEAP 
ENDEREÇO: Rua Campos Sales, esquina de Carlos Gomes, 2749 sala 4 

Caixa Postal: 527 
Porto Velho AO 

TELEFONE: • (069) 22,1-7991 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: textos, relatórios, fotos e vídeos 

PROJETO: Resgate de Memória 
RESPONSÁVEL: Maria de Fátima M de Almeida 
RELAÇÃO ,ÇOM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇAO: Fundação Cultural 
ENDEREÇO: Av. Rio Grande do Sul, S/N - Aeroporto Velho 

Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-6890 

PROJETO: Secretaria Municipal de Presidente Figueiredo 
RESPONSÁVEL: Carlos Trusman 
RELAÇÃO poM PROJETO: Secretaria do Meio Ambiente 
INSTITUIÇAO: Prefeitura Municipal 
ENDEREÇO: Rua Candas, 05 

69.735-000 Presidente Figueiredo AM 
TELEFONE: (092) 324-1158 
FAX: (092) 324-1131 

PROJETO: Sistema Agroflores,al para Controle de Queimada e 
Recuperação de Area Degradada 

RESPONSÁVEL: lvandir Soares Campos 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: EMBRAPA 

_ ENDEREÇO: Caixa Postal: 392 
69.908-970 Rio Branco AC 

TELEFONE: (068) 224-3933 
FAX: _ (068) 229-3017 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: slides, fotos, relatórios e boletins 

PROJETO: Sociedade Paraense dos Direitos Humanos 
RESPONSÁVEL: José Heder Enati 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Sociedade Paraense dos Direitos Humanos - SPDH 
ENDEREÇO: Travessa Barão do Triunfo, 2129 

PA 
TELEFONE: (091) 225-4677 
FAX: _ (091) 25?-4677 
DOCUMENTAÇAO DISPONIVEL: folders e publicações 
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PROJETO: Sub Programa de Educação Ambiental do Projeto de 
, Implantação da Estação Experimental Mamirauá 

RESPONSAVEIS: Deborah Uma Ayres (Coordenadora do Sub Programa) 
Elizabeth Gama (Executara) 
Maria Cornélia Mergulhão (Coordenadora) 
Projeto Mamirauá 
Caixa Postal: 38 
69.470-000 Tefé AM 
(092) 7 43-2736 
(092) 7 43-2736 

- 
INSTITUIÇÃO: 
ENDEREÇO: 1 - 
TELEFONE: 
FAX: ' 

..J 
PROJETO: Tenha uma Horta em sua casa 
RESPONSÁVEL: Pedro Fernando F. dos Santos 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Elaborador 
INSTITUIÇAO: DMNSEMAIJUS/IBAMA 
ENDEREÇO: Campus do Paricarana S/N 

69.304-650 Boa Vista RR 
TELEFONE: (095) 224-6093 
FAX: (095) 224-0995 

PROJETO:Jreinamento de Agentes de Saúde Indígenas 
RESPONSAVEL: Irmã Carmem da Fonseca Leão 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenadora 
INSTITUIÇÃO:. Diocese de RR 
ENDEREÇO: Rua Antonio Rangel, 18 - Bairro 31 de Março 

Caixa Postal: 466 
69.305-430 Boa Vista RR 

TELEFONE: (095) 224-8576 
FAX: (095) 224-6976 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios e fotos 

PROJETO: Treinamento e Implantação de um Sistema Agroflorestal pelas 
, Associações de Agricultores e Seringueiros 

RESPONSAVEL: Edson F. Carvalho 
RELAÇÃO COM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇÃO: Comissão Pastoral da Terra- CPT 
ENDEREÇO: Conj. Universitário I, 044, C28 

69.915-300 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 226-4801 

PROJETO: ,Uma Experiência de Autoria dos Índios do Acre 
RESPONSAVEL: Vera Oliveira S. de Paiva 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: ccoroenaeora 
INSTITUIÇAO: Comissão Pró-lndio do Acre 
ENDEREÇO: Rua Manuela Cesário, 182 

69.910-020 Rio Branco AC 
TELEFONE: (068) 224-1426 
FAX: (068) 224-1426 
DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL: relatórios, vídeos, fotos, livros e cartilhas 
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PROJETO: Verde é Vida 
RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Ecologia e Maio Ambiente - SMEMA 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Executara 
INSTITUIÇAO: SMEMA 
ENDEREÇO: Conjunto Novo Horizonte - Rua 4 casa 120 

69.100-000 ltacoatiará AM 
TELEFONE: 521-1869 

PROJETO: Viva a Vida Verde 
RESPONSÁVEL: Raullyan Borja Lima e Silva 
RELAÇÃO ÇOM PROJETO: Coordenador 
INSTITUIÇAO: Instituto Estadual de Pesquisas do Amapá 
ENDEREÇO: Av. Feleciano Coelho, 1509 

68.900 Macapá AP 
TELEFONE: (096) 223-3967 
FAX: (096) 222-5365 
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ANEXO 3. Relação dos Projetos de 
Educação Ambiental por Estados da Amazõnia Brasileira 
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(em ordem alfabética) 
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~ ACRE 

• Abertura de Trilhas em Área Verde {N51 84) 
Descrição: Abertura de trilhas para evitar propagação do fogo na área; 
construção de chapéu-de-palha, mesas e bancos para o público; 
promover a educação ambiental não formal "in loco" . 

• Ação Educativa Junto às Escolas de Segundo Grau de Rio Branco (Ng 1) 
Descrição: Informar e esclarecer professores e alunos do segundo 
grau, bem como repassar dados sobre desmatamentos e queimadas da 
Amazônia e sobre áreas de proteção ambiental no Acre. 

• Assessoria ao Homem do Campo (N2 5) 
Descrição: Conhecimento da realidade; capacitação dos participantes 
- planejamento por objetivo; implantação/execução de projetos 
específicos . 

• Avaliação de Sistemas Agroflorestals para Pequenos Produtores 
do Estado do Acre (N2 17) 
Descrição: Orienta os produtores no aproveitamento de capoeiras 
com sistemas perenes. 

iif' Campanha Educativa através de Placas Informativas {N51 86) 
Descrição: Fixação de placas ao longo da rodovia BR364 para chamar 
atenção dos transeuntes . 

• Coleta, Conservação e Estudo de Frutíferas Nativas (N2 15) 
Descrição: Orientação para implantação de viveiros e adoção de tratos 
culturais para plantios de frutíferas regionais em áreas de capoeira . 

• Coleta, Seleção e Reciclagem dos Resíduos Sólidos no Conjunto 
Habitacional Xavier Mala (NQ 118) 

difl' Conservação e Preservação dos Recursos Naturais (NQ 123) 
Descrição: Organização de seminário sobre proteção, conservação e 
preservação dos recursos naturais. 

• Criação do Parque Ecológico da VIia Acre (N51 83) 
Descrição: Visa a conscientização dos valores naturais pela educação 
ambiental; proteção do patrimônio natural contra depredadores e 
invasores; proteção de exemplares de espécies da flora e da fauna 
ameaçadas de extinção. 
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• Curso de Especlallzação em Planetamento e Melo Ambiente 

(N2 121) 
Descrição: Visa capacitar tecnicamente profissionais das instituições 
governamentais e não governamentais que atuam na área de 
planejamento. 

• Direitos Humanos e Resgate da Cidadania (N2 8) 
Descrição: Movimento de formação sobre os direitos do cidadão; 
acompanhamento jurídico de casos gritantes de direitos humanos; 
assessoria do movimento social. 

i - 
• Disciplina Educação Ambiental/Programa de Interiorização da 

Universidade Federal do Acre (Nfl 129) 
Descrição: Interiorização das atividades da UFAC, organização de 
cursos parcelados e inclusão de educação ambiental como disciplina . 

• Educação Ambiental na RESEX "Chico Mendes" (N; 85) 
Descrição: Levantamento da estrutura da RESEX; produção de 
material didático e capacitação de pessoal na RESEX. 

• Educação Ambiental no Parque Natural dos Seringueiros 
(N2 125) 
Descrição: Inclui a elaboração de plano de manejo e execução de 
atividades de educação ambiental no Parque focal, cursos de guias 
rnírtns, preservação de brota e proporcionar pesquisas e recreação e 
lazer. 

- 
- 

1 
1 - 

- 
if' Educação para a Cidadania {N2 9) 

Descrição: Qualificação da atuação do movimento por uma visão 
integral de cidade; sensibilização da comunidade para o 
desenvolvimento e valorização do espaço público; desenvolvimento de 
ações contra a violência. 

- 
- 

ift Formação de Mutirão Ambiental (N2 122) 
Descrição: Treinamento de sete seringueiros, moradores na floresta 
Estadual do Antimary, para atuarem como auxiliares de fiscalização, 
com lavradores de autos de constatação. 

1 - 
- 

• Mude a cara da Cidade (N2 119) 
Descrição: A campanha foi desenvolvida no centro da cidade, 
considerando que este ambiente apresentava uma paisagem 
desagradável (poluição sonora, visual, lixo e outros) causada por 
lojistas, camelôs, vendedores ambulantes de alimentos (trailers, 
fruteiros, raspadinhas e outros). 

• O Real e o Imaginário dos Meninos e Meninas de Rua da Cidade de Rio 
Branco (Nsz 130) 

l - 
- 
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• Organização de Associações de Produtores (N11 127) 
Descrição: lnciui a conscientização da necessidade de se organizar; 
atividades de educação ambiental e saúde. 

• Palmeiras do Acre. Flora e Potencial Econõmlco (N2 14) 
Descrição: Informar a comunidade sobre o uso das palmeiras; orientar 
para a implantação de viveiros e para o uso das palmeiras existentes. 

• Pesquisa Participativa em Sistemas Agroflorestals (NSt 13) 
Descrição: Conscientização da comunidade para o uso intensivo de 
áreas degradadas e diversificação de produção. 

• Plantas Medicinais da Comunidade de Produtores Rurais da VIia 
C&llfórnla (NII 16) 
Descrição: Orientação das famílias na identificação, cultivo e uso de 
plantas medicinais. 

• Preservação do Patrimõnio Escolar (N11 131 ) 
Descrição: Inclui o treinamento de coordenadores, a elaboração do 
plano de trabalho/escola e o acompanhamento das atividades . 

• Produção de Multlmelos Educativos (N11 120) 
Descrição: Visa produzir material educativo (folders, vídeos, álbum 
seriado, slides e programa radiofónico) para subsidiar as atividades de 
educação ambiental, tanto no ensino formal como no não formal. 

• Programa de Educação Ambiental do Parque Zoobotênico da 
Universidade Federal do Acre (Ng 132) 
Descrição: Visa o monitoramento de áreas de conservação e pesquisa 
(100 ha); palestras em escolas seguida de arborização; realização de 
cursos de estudantes, técnicos, produtores, etc . 

• Programa de Educação Ambiental para o Município de Rio Branco (Ng 4) 
Descrição: Trabalho junto às escolas municipais; trabalho com 
escolares no Horto Florestal; trabalho educativo junto à população nos 
programas de limpeza urbana. 

ãf9 Programa de Saúde da UNI (Ng 7) 
Descrição: Fonnação de agentes de saúde; ações preventivas e 
curativas das doenças; resgate da medicina tradicional. 

• Projeto Seringueiro (Ng 1 O) 
Descrição: Projeto de alfabetização de adultos e crianças; formação 
de professores seringueiros; apoio 'a consolidação das reservas 
extrativistas. 
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• Projeto de Ação Educativa Ambiental/Reciclagem e 

Reaproveitamento do Lixo na Cidade de Guiomard Santos 
Quinari (Nll3) 
Descrição: Fará a capacitação de professores e alunos na reciclagem 
e reaproveitamento do lixo escolar e doméstico; estudará junto aos 
professores a adequação do currículo escolar para as questões 
ambientais. 

- 

• Projeto Educativo para o Aproveitamento do Lixo (N2 124) 
Descrição: Trata-se de um projeto piloto de coleta de lixo, visando uma 
conscientização da comunidade sobre os problemas relativos ao lixo . 

• Projeto de Experimentação e Pesquisa de Agricultura de 
Subsistência, Alternativas de Produção, Infra-estrutura 
Básica para Trabalhadores da Floresta (N2 12) 
Descrição: Desenvolvimento de técnicas para recuperação de áreas 
degradadas; implantação de sistemas agro-florestais múltiplos. 

1111 Reaproveitamento do Lixo Doméstico (Ng 6) 
Descrição: Acompanhamento pedagógico a professores; 
reaproveitamento do lixo doméstico (coleta seletiva de lixo em conjuntos 
habitacionais); experiências com oficina de papel, viveiro de mudas e 
composteira. 

- 
1 - 
- 
- 

• Resgate da Memória (N2 126) 

ili Sist~ma Agroflorestal para Controle de Queimada e Recuperação de 
Area Degradada (N!l2) 
Descrição: Pesquisa e extensão participativa junto a comunidade 
indígena e produtores rurais, visando orientar rotação de culturas, 
implantação de viveiros e agricultura alternativa. 

• Treinamento e Implantação de um Sistema Agroflorestal pela 
Associações de Agricultores e Seringueiros (Ng 128) 
Descrição: Visa incentivar a associação dos agricultores e 
seringueiros, implantar sistemas agro-florestais e realizar treinamentos . 

• Uma Experiência de Autoria dos Índios do Acre (N2 11) 
Descrição: Ministra cursos anuais de formação de professores; 
assessora e acompanha as escolas nas áreas indígenas; elabora 
currículo escolar indígena. 
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AMAZONAS 

• A Importância do Patrlmõnlo Histórico, Artístico, Cultural e de 
Reservas Naturais (Ng 79) 
Descrição: Inclui a atualização da situação ambiental da cidade; 
coleção de documentos (informativos e fotos) e visitas ao Centro Cultural 
para informar-se sobre a "evolução" da cidade. 

• A lnterdtsclpllnarldade da Educação Ambiental (N2 50) 
Descrição: Inclui a interdisciplinalidade da educação amblentaí: 
treinamento dos professores da rede Estadual; encontros com 
professores de outros municípios . 

• Aprendendo com a Natureza (Ng 63) 

• Aprendendo com a Natureza e Ensino Técnico em Turismo 
(N2 61) 
Descrição: Preparação da criança a partir da pré-escola na 
preservação e estudo sobre meio ambiente; incentivo ao plantio de 
árvores e hortaliças e fruticulturas; arborização de áreas degradadas . 

• Associação de SIives pela Preservação Ambiental e Cultural • 
ASPAC (Ni:i 72) 
Descrição: Visa determinar áreas e lagos para garantir a reprodução 
natural. 

• Campanha de Conscientlzação do Lixo (Nsi 52) 
Descrição: Visa a orientação da comunidade e a conscientização dos 
moradores . 

• Campanha de Informação Popular 11Melo Ambiente e Cidadania" (N11 65) 
Descrição: Visa produzir textos científicos pertinentes, decodificá-los 
para linguagem popular, ilustrar com desenhos e providenciar 
impressão . 

• Clube do Pequeno Cientista - CPC (N11 51) 
Descrição: Envolve professores de todas as disciplinas em educação 
ambiental; participação no clube do Futuro Cientista. 
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• Conselho lndlgenlsta Missionário (Ng 66) 

Descrição: Visa dar apoio às organizações indígenas e a luta pela sua 
autonomia, demarcação e garantia dos territórios, respeito cultural e 
cumprimento dos seus direitos assegurados pela constituição; denúncia 
dos casos de agressão e violação dos direitos dos povos indígenas; 
conscientização da sociedade envolvente. 

• Coordenadoria de Vigilêncla Sanitária- COVISA (N51 64) 

• Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(N51 48) 
Descrição: Visa formação; centro de documentação: venda de 
artesanato e amostra de material de cultura. 

i - 

- 
• Criança - Uma Esperança para o Resgate da Natureza (Nsi 53) 

Descrição: Visa a conscientização dos participantes, valorização e 
cultivo . - 

• Demonstrativo A - Educação Ambiental (N51 71) 
Descrição: Promove encontros e reuniões com a comunidade; 
fiscalização e demarcação da área. 

- 
• Ecologia (N2 82) 

Descrição: Busca o conhecimento da população, a interação e a 
problemática com o meio ambiente . 

- 
• Exposição Agro-Ecológica (N2 59) 

Descrição: Organiza exposições das atividades agrícolas da escola e 
dá explanações de assuntos educativos em relação ao meio ambiente 
outras atividades. 

ifl Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (N2 67) 
Descrição: Oferece educação preventiva a novas formas de vida sem 
criar situações duvidosas principalmente no campo econômico . 

• Feira de Produção Escolar - FPE (N11 56) 
Descrição: Dar enfoque relacionados a atividades de ecologia, 
preservação da natureza e atividades com hortas . - 

• Instituto Politécnico (N2 80) 
Descrição: nclue programas supletivos e normais (FUNDEC); 
desenvolvimento de currículo voltados para o meio rural. 

• Meio Ambiente (N2 7 4) 
Descrição: Visa fomentar práticas agrícolas e agrárias para a região; 
capacitar os agentes de base; manter intercâmbio com entidades que 
executam trabalhos com meio ambiente. - 

- 
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,P Preservação Ambiental e Pesqueiro (Nll 75) 
Descrição: Preocupa-se com pesquisa; conscientização e 
preservação. 

• Preservação de Lagos (N9 81) 
Descrição: Visa a organização de grupos através de encontros. 

• Preservação do Melo Ambiente (Nll 60) 
Descrição: As atividades se desenvolvem através de gincanas 
culturais. 

,- 
' 

• Preservação dos Lagos (Ng 70) 
Descrição: Visa a preservação de lagos juntos aos ribeirinhos e 

. contato com os pescadores . 

• Preservação dos Lagos (N2 77) 
Descrição: Inclui direitos sociais; conscientização da preservação dos 
lagos e como trabalhar o pescado . 

• Preservação dos Lagos e Rios do Estado do Amazonas (N51 62) 
Descrição: Articular a luta pela demarcação e preservação de lagos 
no Estado (lagos de procriação e lagos de manutenção) . 

• Preservação dos Lagos/Pesca/Criação de gado/Grandes Queimadas 
das Florestas (N2 68) 
Descrição: Enfoca problemas com a pesca e preservação dos lagos. 

• Preservação e Conservação do Melo Ambiente (N2 54) 
Descrição: Inclui a preservação do meio ambiente; vigilantes da 
natureza; reciclagem de lixo; campanhas de alerta sobre AIDS, drogas e 
doenças sexualmente transmissíveis. 

r- 

• Programa Bienal para a Pastoral da Terra (Nll 76) 
Descrição: Inclui um trabalho de conscientização com os agricultores 
e sindicatos; atendimento do interior; desenvolvimento do interior; 
desenvolvimento de programas sócio-econômicos . 

• Projeto "Educar Pensando no Meio Ambiente" (N2 58) 
Descrição: Aborda educação ambiental como ecologia humana e 
inclui reciclagem de lixo e hortas comunitárias. 

• Projeto Saulm-<te-Colelra de Educação para a Conservação 
(Ng 49) 
Descrição: Inclui show áudio visual com projeção de slides; 
caminhada didática nas trilhas interpretativas do Parque com atividade 
lúdico-teatrais; aplicação da cartilha de educação ambiental nas 
escolas. 

,-- 
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• Proteção do Meio Ambiente (N~ 55) 
Descrição: Visa atuação ambiental; descoberta da medicina caseira e 
acompanhamento das meninas na área ambiental. 

• Pró-Educar (N2 57) 
Descrição: Capacitação de recursos humanos em educação ambiental 
{treinamentos, desenvolvimento de material educativo). 

• Secretaria Munlclpal de Presidente Figueiredo (Nsi 73) 
Descrição: Aborda a preservação das áreas naturais; conservação das 
trilhas; desmatamento desordenados . 

• Sub Programa de Educação Ambiental do Projeto de Implantação da 
Estação Ecológica Mamlrauá (Nsi 69) 
Descrição: Desenvolve atividades de educação ambiental nas 
comunidades de usuários da EEM, com o objetivo de divulgar, 
inicialmente, as pesquisas realizadas na estação. Promove a 
participação comunitária na elaboração do plano de manejo e divulga 
as técnicas de manejo recomendadas pelo plano elaborado. 

~ Verde é Vida (NSt 78) , 
Descrição: Inclui a distribuição de mudas para população; educação 
ambiental e orientação escolar. 
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AMAPÁ 

• Educação Ambiental (Ng 134) 

• Educação Ambiental (N2 135) 
Descrição: Organização de seminário sobre meio ambiente; 
levantamento da flora existente no campus da Universidade; elaboração 
de folhetos de orientação. 

• Educação Ambiental na Comunidade de Pracuuba - Área de 
Preservação dos Quelõnlos (N2 137) 
Descrição: Visa a sistematização e interpretação de dados visando 
conhecer a realidade local; acompanhar junto às lideranças 
comunitárias a postura dos ovos dos quelônios; acompanhar a soltura 
dos filhotes dos quelônios junto à comunidade. 

àJ' Educação Ambiental na Unidades de Conservação do IBAMA 
(N2 136) 
Descrição: Promover a conscientização comunitária para a 
importância da preservação da Biosfera como único meio de assegurar 
a existência das espécies vivas . 

• Projeto ºVida Viva" - Laboratório Interdisciplinar de Educação 
Ambiental (N51 133) 
Descrição: Visa desenvolver ações de educação ambiental no sentido 
de tornar uma consciência crítico-ecológica, de formar e despertar nos 
alunos seus interesses e aptidões para aumentar seus conhecimentos, 
mudar seus valores e comportamento através de uma relação 
harmônica e de equilíbrio com a natureza . 

• Viva a Vida Verde (N2 138) 
Descrição: Busca promover a educação ambiental em escolas da rede 
estadual e municipal para desenvolver na clientela uma consciência 
critica sobre as questões ambientais e concomitantemente será 
realizado um processo de produção de mudas para o programa de 
arborização. 

,-- 
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PARÁ 

~ Centro de Educação Ambiental {Ng 37) 
Descrição: Visa atingir todas as camadas da população com o fim de 
esclarecer sobre os males causados pela destruição e mal uso da 
natureza. 

• Centro de Educação Ambiental do Grupo de Espeleologia de 
Marabá - GEM (N2 38) 
Descrição: Projeto de educação ambiental que usa como "chamariz" 
as cavernas do município de Marabá e São João do Araguaia, no sul do 
Pará. 

• Centro de Educação e Consclentlzação Ambiental (Nº 39) 
Descrição: Projeto piloto para formações de professores de educação 
ambiental para as áreas rurais, ribeirinhas do baixo e médio Tapajós. 

• Educação Ambiental (N2 45) 

• Educação Ambiental - Sociedade de Preservação dos Recursos 
Naturais e Culturais da Amazõnla-SOPREN (Nll 46) 
Descrição: Tem como objetivo fundamental a melhoria da qualidade 
de vida do homem Amazônico, buscando alternativas para o manejo do 
ambiente, recompor o ecossistema danificado por projetos de mineração 
de alumínio e outros . 

• Educação Ambiental da Serra das Andorinhas (N1136) 
Descrição: Visa transformar a maneira de viver das pessoas a fim de 
conservar os recursos naturais locais, levando em consideração a 
cultura dos povos e a melhoria da quali.dade de vida. · 

• Educação Ambiental em ltuplranga (N2 47) 
Descrição: Visa a melhoria das condições de vida; valorização da 
cultura local e produção de alimentos . 

• Educação Ambiental em Santa Rosa Vfgla, Pará (N2 44) 
Descrição: Visa a melhoria das condições de vida; produção de 
alimentos; criação da escola de música para jovens. 

• Educação Ambiental na República do Pequeno Vendedor (NQ 34) 
Descrição: Através da reciclagem do lixo urbano (papel, latas e vidro), 
o projeto visa ao mesmo tempo que faz educação ambiental, conseguir 
subsídios para manter uma escola alternativa na periferia de Belém. 
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• Educação Ambiental nas Praias de Belém (N5199) 
Descrição: Atuação total em praias na questão ambiental; distribuição 
de material educativo e informativo e atendimento de primeiros socorros . 

• Educação Ambiental para as Escolas Municipais de Belém - 
Escola-Bosque. Polo Irradiador (N2 98) 
Descrição: Pesquisa de práticas de educação ambiental na rede de 
ensino municipal; capacitação de recursos humanos em educação 
ambiental para atuar nas 43 escolas e para atividades específicas na 
Escola Bosque do Outeiro; construção da Escola Bosque, no Outeiro, 
Distrito de lcoarac . 

• Educação Ambiental para o Controle de Desmatamento e Queimadas 
em Paragomlnas e Rondon do Pará (N51 97) 
Descrição: Integra todos os segmentos do ensino; enfoca de forma 
interdisciplinar as questões ambientais dentro do currículo; conscientiza 
o cidadão da sua atuação crítica no meio ambiente . 

-,-_ • Escolas Urbanas e o Meio Ambiente (N51 91) 

ip Grupo Ecológico Amigos da Natureza - GREAN (N51 40) 
Descrição: Visa esclarecer a população local e os jovens sobre a 
importância de um ambiente bem conservado, para a sobrevivência do 
homem/natureza . 

• Guias de Turismo Especializados em Roteiros Ecológicos (N11 93) 
Descrição: Especialização de mão-de-obra na área de turismo 
ecológico. 

• Prática Educativa de Conscientlzação Turística da Comunidade · 
Regional - PRECOTUR (N51 92) 
Descrição: Atua nas escolas da rede Estadual de Ensino; informa a 
comunidade estudantil sobre noções básicas de turismo e a importância 
da preservação para o meio ambiente. 

- 1 
1 

~ Programa Estadual de Educação Ambiental e Cidadania 
Descrição: 

• Programa Saúde/Educação (N5189) 

• Programa de Desenvolvimento de Áreas Ribeirinhas - PRODARI 
{N51 88) 
Descrição: Visa o aproveitamento das potencialidades locais; 
enriquecimento das várzeas; melhores condições de vida das 
populações ribeirinhas. 
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• Programa de Recuperação de Áreas Alteradas - PREA (N!l 87) 
Descrição: Viabilizar a reincorporação de áreas degradadas ao 
processo produtivo; reduzir os índices de queimadas; introduzir culturas 
permanentes em áreas desmatadas ou de cultivo temporário, com vistas 
a redução do êxodo rural. 

• Projeto Atividade de Educação Ambiental - Formal e Não Formal {N2 90) 

• Projeto de Educação Ambiental Ciência Kayapó (N2 41) 
Descrição: Busca o resgate dos métodos tradicionais de manejo do 
meio ambiente e a aplicação destes métodos, de maneira adaptada a 
cada caso . 

-l 
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• ProJeto de Educação Ambiental Rio Curuaúna e Arapiuns (N" 42) 
Descrição: Visa esclarecer a comunidade no uso racional dos 
recursos ambientais locais; visa tornar a população em agentes de 
conservação de seu meio ambiente a fim de melhorar a qualidade de 
vida local . 

• Projeto de Educação Ambiental da Sociedade dos Orquidófilos de 
Marabá .. SOM (N2 35) 
Descrição: O projeto usa as orquídeas como "gancho" para estimular a 
conservação do ambiente de mata nos arredores da cidade de Marabá e 
outras pequenas cidades do município. 

• Projeto de Interiorização do Turismo {N2 94) 

• Projeto de Reorganização e Modernização da Produção Artesanal 
(N2 95) 
Descrição: Oferece apoio técnico gerencial/instalação das oficinas 
artesanais; treinamento; promoção à busca da demanda para 
escoamento da produção . 

• Projetos Bosques Escolares (Nll 101} 
Descrição: Produção de mudas e plantio de espécies nativas na 
Amazônia; ação pedagógica conjugada à ação técnica integralizando 
conhecimentos gerados pelos bosques; capacitação de recursos 
humanos das unidades evoluídas . 

1 
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• Recuperação Ambiental do Igarapé Pau-Cheiroso - lgarapé-Açú 
(N2 100) 
Descrição: Recuperação ambiental do Igarapé Pau-Cheiroso; 
envolvimento com a comunidade. 

- 
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• Sociedade Paraense dos Direitos Humanos (N2 43) 
Descrição: Trabalha principalmente com legislação ambiental 
orientando o público alvo em seus direitos na preservação do seu 
ambiente. 
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RONDÔNIA· 

• Atividades Educativas de Educação Ambiental (N2 25) 
Descrição: O projeto atua na área do Parque Natural Municipal de 
Porto Velho, atingindo principalmente as escolas da capital, turistas, 
grupos organizados, mostrando ao natural aspectos da fauna e flora 
regionais . 

• Atividades de Educação Ambiental através do Programa da Rádio 
"Forró do Seringai" (N12 29) 
Descrição: O programa de rádio atua nas reservas extativistas e nas 
associações de seringueiros, levando uma conscientização da luta dos 
trabalhadores extrativistas, incentivando-os a participarem do 
movimento social, lutando por seus direitos . 

• Educação Ambiental (Introdução) (NR 26) 
Descrição: Visa dar conhecimento à comunidade da importância de 
saber usar os recursos naturais que existem e os desastres que podem 
acontecer com a destruição do meio ambiente e do próprio ser humano . 

.: 
• Educação Ambiental na APA do Belmont-RO (NR 113) 

Descrição: Visa contribuir para o desenvolvimento da consciência 
crítica das comunidades envolvidas, instrumentalizando-as para 
intervenção juntos aos orgãos públicos responsáveis pelo comprimento 
da legislação ambiental no Estado de Roraima. 

• Educação Ambiental para a População Rural do Setor Prosperidade - 
em cacoal (NR 32) 
Descrição: Introdução do cultivo consorciado de culturas agro 
florestais, exploração integrada da explorações alternativas. 
Desestimulo ao desmatamento através do aproveitamento de áreas 
degradadas. 

• Murais Escolares (N12 28) 
Descrição: Veicula materiais ambientais nos murais dos principais 

· colégios urbanos e no campus da Universidade Federal de Rondônia, 
com propósito de colocar professores e alunos a par de problemas 
ambientais locais e regionais . 

,-- 

• O Amanhã Pertence as Crianças - Etapa Ili (N11 31) 
Descrição: O projeto vai atuar junto a professores através de cursos 
sobre educação ambiental e com alunos através de uma peça teatral. A 
implantação do programa será através dos professores que serão 
treinados. 

1 ' 
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• Programa de Educação Ambiental e Humanização Escolar {N51 33) 
Descrição: Está atuando nas escolas municipais, urbanas e rurais, 
promovendo cursos e reciclagem, reproduzindo textos, dando palestras, 
organizando gincanas sobre educação ambiental. 

- 
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• Programa de Educação Ambiental para Áreas Ribeirinhas (Nº 114) 
Descrição: Visa a análise da relação das populações ribeirinhas com 
o meio ambiente e a elaboração de material didático voltado para a 
preservação do meio ambiente. 

• Proleto Quelõnlos da Amazõnla (Ng 1 17) 
Descrição: O projeto trabalha principalmente com proteção das 
tartarugas e tracajás, além de pesquisas no município de Costa 
Marques. 

• Projeto de Fis~llzação, Educação Ambiental e Reaviventação de 
Picadas da Area Indígena Vale do Guaporé {N2116) 
Descrição: O projeto está parado por falta de recursos financeiros. 

• Projeto de Proteção e Desenvolvimento do Meio Ambiente (N2 27) 
Descrição: Atua na área rural, junto aos trabalhadores rurais para 
ampliar seus conhecimentos sobre melhoramento e controle de erosão 
no solo, aumentar seu interesse com a ecologia. Na área urbana visa 
arborizar a cidade, e trabalhar na área de higiene ambiental. 

• Projeto Trabalhos Alternativos (Nº 1 15) 
Descrição: Na área técnica inclua formas sociais de organização; na 
área agronômica inclue técnicas adequadas à região, melhoria da 
produção existente e culturas regionais . 
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• Reforma Urbana (N2 30) 
Descrição: Prestar assessoria ao movimento popular, especificamente 
realizando atividades com o movimento de mulheres, comunitário, 
reforma urbana e moradia. - 
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RORAIMA 

• Apolo Básico de Tratamento Médico para o Povo Indígena no Estado de 
Roraima (N9 23) · 
Descrição: Assistência médica; treinamento de microscopistas 
indígenas (malária) e de pessoal de saúde local; vigilância 
epidemiológica . 

• Atividades da Associação Brasileira de Engenharia sanitária e 
Ambiental • ABES • RR (N9 21) 
Descrição: Procurar através da capacitação, maior conscientização da 
população; manter reciclados os gerentes das instituições; formar 
consciência política. 

• Atividades da Organização dos Professores Indígenas de Roraima • 
OPIR (N2 22) 
Descrição: Visa congregar todos os professores que trabalham em 
escolas indígenas de Roraima e promover e difundir a cultura, língua, 
usos e costumes dos povos indígenas, inserindo-os essencialmente 
dentro do sistema educacional . 

• Beiral • O Resgate da Cidadania através de suas Origens (N2 105) 
Descrição: Visa a sensibilização da comunidade para uma tomada de 
consciência no que diz respeito a melhoria da qualidade de vida . 

• Cartilha do Melo Ambiente (Nº 103) 
Descrição: Visa a conscientização da comunidade escolar . 

• Educação Ambiental de Roraima (Nº 109) 
Descrição: Visa instrumentalizar educadores e alunos para pesquisa . 

• Gente como a Gente: Encontro de Sociedades (N2 20) 
Descrição: Realizar em três malocas (aldeias) centros de cultura, com 
o objetivo de resgatar a história e tradições da comunidade, incluindo 
publicações, filmes e fotos além de viagens de intercâmbio entre 
membros das entidades envolvidas. 

• Identificação de Enterobactérta em Manipuladores de Alimentos e no 
Ambiente, nas Indústrias de Latlcf nlos em Boa Vista (Nº 107) 
Descrição: Pesquisa de entero-bactérías em manipuladores de 
alimentos e no ambiente industrial; conscientização da importância dos 
cuidados higiênicos·sanitários na contaminação industrial. 

,.- 
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• Identificação do Teor Bacteriano e o Tratamento em Águas Residuais 

na Usina de Laticínios nas Diversas Estações Climáticas em Boa 
Vista (N2 108) 
Descrição: Identificação do teor bacteriano em águas residuais na 
indústria de laticínios, nas principais estações climáticas; tratamento nas 
lagoas de estabilização com criações de peixes e despoluição . 

• Lugar de Lixo é na Lixeira (Nsi , 04) 
Descrição: Inclua visita às escolas (conscientização através de vídeo e 
slides educativos); distribuição de folders educativos à comunidade em 
geral; multirão de limpeza nos bairros mais afastados . 

• Manuseio de Resíduos Sólidos em Serviços de Saúde (NR 1 1 1 ) 
Descrição: Inclua a coleta interna e externa do lixo, seu 
acondicionamento e destino final. 

• Objetivos da ECOAMAZÔNIA (N2 19) 
Descrição: O projeto visa trabalhar para a melhoria de vida dos 
garimpeiros; jovens de baixa renda; eco turismo e eco desenvolvimento 
ligando os recursos naturais 'a vida social tocai. 

• Plano de Ação Educativa para o Período de Piracema e Defesa em 
Roraima- 1993 (N2 , 06) 
Descrição: Disseminar informações sobre a exploração mais racional 
da ictiofauna . 

• Programa Estadual de Vigilância e Controle de Qualidade da Água para 
Consumo Humano (N2 11 O) 
Descrição: Visa o controle de qualidade da água para consumo .. 

• Projeto Cólera (N2 112) 
Descrição: Visa a prevenção (educação ambiental e saneamento) e o 
tratamento. - 

• Projeto Experimental Integrado de Manejo Florestal sob Regime de 
Rendimento Sustentado (N11 24) 
Descrição: Pesquisa de manejo florestal; estudo e viabilidade técnica 
e econômica para implantação de uma floresta de rendimento 
auto sustentado. 

i 
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• Tenha uma Horta em sua Casa (N11 102) 

Descrição: Ensinar como fazer uma horta. 
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dlfl Treinamento de Agentes de Saúde Indígenas (NR 18) 
Descrição: Treinamento de agentes de saúde comunitários 
{indígenas); conscientização da comunidade em geral e agentes sobre o 
valor da preservação dos seus usos e costumes; atendimento básico de 
saúde, orientação e implantação de hortas com plantas medicinais e 
promoção da mulher índia. 
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