
 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 
CIEA MG SUL 
 
 
 
 
REDE PESQUISAS 
26/06/2007 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

1. PREFÁCIOS 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

3. QUESTIONÁRIO 

 

 

4. RELATÓRIO ANALÍTICO 

 

4.1.1. PREFEITURAS – CIEA MG SUL 

 

4.1.2. ATRATIVOS AMBIENTAIS 

 

4.1.3. PRINCIPAIS PROBEMAS AMBIENTAIS 

 

4.1.4. PARTICIPAÇÃO AGENDA 21 

 

4.1.5. VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL 

 

4.1.6. ESTRUTURA AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS 

 

4.1.7. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

5. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal, ser um instrumento auxiliar balizador 

na implementação de políticas públicas de Educação Ambiental.  

O universo pesquisado foi composto pelos 174 municípios (anexo A) que 

compõem a área de atuação do CIEA MG Sul - Comissão Interinstitucional de 

Educação Ambiental da Mesorregião Sul/Sudeste e Campos das Vertentes.  A 

fonte principal de informação foram as Prefeituras. Algumas Organizações Não 

Governamentais também foram pesquisadas, porém este universo ficou 

incompleto neste trabalho. Em um segundo momento, poder-se-á prosseguir a 

pesquisa, pois, fica evidente neste trabalho a importância destas organizações 

para a educação ambiental.  

O período da coleta de dados foram os meses de abril e maio de 2007. 

O questionário aplicado segue o que preconiza o Plano Integrado de 

Mapeamento – PIM - (1), sugestão metodológica do Ministério do Meio 

Ambiente que propõe um questionário padrão para coleta de informações 

referentes à Educação Ambiental. Portanto, o CIEA MG SUL, passa a ser uma 

das primeiras entidades que apresenta um conjunto de informações sobre 

Educação Ambiental compatíveis com o que sugere o Ministério do Meio 

Ambiente. 

Os trabalhos de preparação para a elaboração dos questionários iniciaram-se 

com a consulta a outros documentos já publicados, que deverão ser utilizados 

como fonte de informações complementares. Entre estes, destacamos a 

Pesquisa Ambiental realizada pelo IBGE em 2002 (2) onde encontraremos um 

amplo leque de informações ambientais de todos os municípios brasileiros 

(anexo D). Apesar de a pesquisa ter sido realizada em 2002, dado ao seu 

ineditismo e amplitude, certamente poderá ser utilizada com muita eficácia por 

todos. 

No decorrer do trabalho de aplicação dos questionários percebeu-se o grau de 

dificuldade para se obter as informações requeridas. Entre estas dificuldades 

estão a falta de sistematização das informações geradas pelas fontes; a 

fragmentação destas informações através da estrutura administrativa das 

Prefeituras; a demora na definição de um responsável por respondê-las; a 

dificuldade de estabelecer o contato telefônico;  o desinteresse em preencher o 

questionário;  além do baixo grau de relevância que a questão ambiental e, em 

específico, a Educação ambiental, se apresentam para as políticas públicas 

municipais. Estas dificuldades encontradas não querem dizer que sejam 

preponderantes ao esforço da maioria em colaborar. Boa parte dos municípios 



 
 

 

pesquisados demonstrou-se disposta a participar, tão logo eram informados da 

importância deste trabalho para a melhoria da qualidade de vida de sua 

população. Alguns municípios já tinham estas informações disponíveis de 

imediato e outros até mesmo enviaram as informações logo que foram 

informados do inicio da pesquisa. Nestes casos, quase sempre ocorre uma 

íntima correlação entre a qualidade das informações fornecidas e a motivação 

para respondê-las com o nível de desenvolvimento das políticas ambientais 

implementadas e, por pressuposto, o seu grau de importância política. 

O Ato de pesquisar, ou seja, o contato, o diálogo entre pesquisados e 

pesquisadores, e o esforço dos pesquisados em providenciar as informações, 

não deixaram de ser um momento de sensibilização para a importância do 

tema. Portanto, é interessante ressaltar que a realização da pesquisa foi em si, 

um ato de educação ambiental. Para além do simples preenchimento do 

questionário, foram surgindo ao longo deste processo, críticas, sugestões, 

desabafos, reivindicações e motivações. O fato dos municípios descobrirem 

que outras instâncias de governo e da sociedade estão interessadas em 

aprender e conhecer sobre a sua realidade local, muitas destas cidades de 

pequeno porte e de pouco acesso as políticas públicas mais visíveis aos 

grandes municípios, gerou uma expectativa positiva e ao mesmo tempo uma 

responsabilidade maior em todos os responsáveis por dar respostas às 

demandas e problemas enfrentados nestas localidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

O QUESTIONÁRIO 

 

O questionário (anexo B) é composto por 17 questões abertas e 07 fechadas, 

que buscam levantar os dados mais importantes segundo os critérios do CIEA, 

Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMAD) e Ministério do Meio 

Ambiente.  

Para melhor orientação dos entrevistados, uma Carta de Apresentação (anexo 

C) foi enviada pelo CIEA a todos os 174 municípios, convidando-os a 

colaborarem com a pesquisa e orientando-os como melhor respondê-la. 

As informações enviadas são de responsabilidade dos pesquisados. Para 

tanto, o CIEA registrou na pesquisa o nome, cargo, função, e quantidades de 

ligações realizadas entre os pesquisadores e os pesquisados. Os questionários 

que foram respondidos por e-mail ou pelo serviço postal (60 %) também foram 

impressos e estão arquivados para eventuais conferências.  

Quando respondido por telefone, em média, a duração da entrevista foi de 40 

minutos. Quando respondido e enviado por e-mail ou serviço postal, a média 

de retorno foi de 5 dias úteis. 
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Em geral, os responsáveis por responder os questionários demonstraram 

disposição em fazê-lo e, na maioria dos casos, aproveitaram a oportunidade 

para comentar sobre sua cidade e as questões relativas ao tema, extrapolando 

dos itens contidos no questionário em si. Esta disposição em refletir sobre sua 

realidade local, a pretexto do questionário, indica o quanto a questão ambiental 

está latente nas demandas municipais, ainda que tenha sido registrado 

também que o mesmo tema não esteja formulado enquanto política pública 

consolidada em boa parte dos municípios, portanto não sendo disposto 

enquanto prioridade política dos mesmos. De qualquer maneira, fica a 

constatação da grande potencialidade que o tema tem para ser melhor 

explorado e desenvolvido, se colocado o desafio de desenvolvê-lo na 

perspectiva da necessidade de melhoria da qualidade de vida de sua 

população e meio de desenvolvimento sustentável municipal. 

As sugestões, comentários e criticas de 50 cidades que os fizeram, foram 

registradas na última parte dos questionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RELATÓRIO ANALÍTICO 

 

A partir de agora acreditamos que temos um conjunto de informações 

atualizadas que nos permitirão melhor entender e trabalhar para a implantação 

da Educação Ambiental em nossa região. O relatório faz uma leitura regional, 

no entanto o CIEA está colocando-o à disposição dos municípios que queiram 

o acesso aos seus questionários. 

Além das informações quantificadas, como: NÚMERO DE MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES DE AGENDAS 21, A EXISTÊNCIA DE ATERROS 

SANITÁRIOS E CONTROLADOS E SUA FASE DE IMPLANTAÇÃO; 

SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

RESIDENCIAIS, AÇÕES E PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ENTRE 

OUTRAS, a pesquisa apresenta também como resultado: INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DAS PREFEITURAS, ENTIDADES E MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO E SUAS RESPECTIVAS AUTORIDADES que muito 

agilizarão os contatos e a implementação regional e estadual destas políticas. 

Passamos a seguir, a apresentar estes resultados: 

 

PREFEITURAS – CIEA MG SUL 

 

Das 174 Prefeituras que pertencem à área de atuação do CIEA MG SUL (3), 

122 responderam os questionários, representando 70 % do total.  

         
 

      
         
     
         
         
                          
         

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                  
         
         



 
 

 

         
         ATRATIVOS AMBIENTAIS 

 

Quanto perguntados Se o município tem atrativo ambiental que mereça ser 

destacado,  93% afirmaram que sim e apenas 7 % que não.  

Esta informação pode, a princípio, parecer-nos óbvia. No entanto, podemos 

constatar a existência de um desejo de dar visibilidade e viabilidade as 

potencialidades turísticas do município.  É muito significativo constatar que, no 

entender da quase totalidade das cidades entrevistadas, estas avaliam que há 

uma ou mais atrações ambientais que mereçam ser destacadas, ou seja, 

mostradas e divulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TIPOS DE ATRATIVOS AMBIENTAIS 

 

Neste gráfico, vale ressaltar a diversidade dos atrativos citados: de recursos 

naturais como rios, grutas, matas e sítios arqueológicos aos atrativos 

construídos e ou preservados para gerar emprego e renda como: patrimônio 

histórico e cultural, hotéis e pousadas. Certamente, esta é uma das 

informações mais significativas, pois expressa concretamente a vocação da 

região para o desenvolvimento de uma política de preservação ambiental e de 

consolidação de uma economia alternativa baseada na exploração de um 

mercado promissor: o turismo ecológico e cultural. 

 

 

 

 

 



 
 

 

PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

Os problemas ambientais foram agrupados em seis categorias, como 

demonstra o Gráfico a seguir.  O Destaque fica para a Degradação das Águas 

(40%), representando pouco menos que a metade da totalidade dos 

problemas, seguido daqueles relacionados aos Resíduos Sólidos (23 %), 

Degradação do Solo (15 %) e Degradação da Fauna e Flora (12 %).  

 

 

Os municípios citaram até três principais problemas, totalizando 258 citações, 

não necessariamente por ordem de grandeza ou de importância (relatório 

descritivo em anexo). A leitura deste relatório descritivo, basicamente indicará 

que os maiores problemas estão relacionados ao tratamento do esgoto urbano 



 
 

 

e a falta de estrutura adequada para o destino do lixo produzido no espaço 

urbano. Dos 258 problemas citados, 134 estão diretamente relacionados ao 

problema sanitário ligados ao esgoto e ao lixo. Destes 134, aproximadamente 

61 estão relacionados à falta de tratamento adequado do esgoto. 

Se relacionarmos estes problemas ao levantamento da estrutura ambiental 

mostrada no quadro abaixo, poderemos facilmente constatar que, para a 

maioria dos municípios, as soluções aos seus principais problemas estão 

distantes de serem sanadas em curto prazo, na medida em que são poucas as 

cidades que já tem implantados algumas destas soluções e em menor 

quantidade ainda aquelas com projetos em fase de implantação ou mesmo em 

fase de elaboração. 

 

 

 

ITEM (1) Não 
(2) Sim, 

implantado 

(3) Em fase 

de 

implantação 

(4) Em 

fase de 

projeto 

Aterro sanitário/Aterro controlado 69 26 15 12 

Coleta seletiva de resíduos 

sólidos residenciais 
66 29 13 14 

Usina de compostagem 87 11 11 13 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA CONSTRUÇÃO DA AGENDA 21 

 

Poucos municípios têm Agendas 21 implantadas, como também ficou 

constatada a falta de informação sobre o que é a Agenda 21. É evidente a 

intima correlação entre a falta de informação sobre o que significa Agenda 21 e 



 
 

 

a sua inexistência nos municípios. Note-se que aqui queremos afirmar que, 

pelas outras informações levantadas na pesquisa, se for realizado um trabalho 

amplo e sistemático de divulgação do que se trata o processo de implantação 

da Agenda 21 Local, ocorrerá, provavelmente, uma adesão significativa da 

maioria dos municípios. Parece-nos evidente o interesse crescente pelo tema 

ambiental se levarmos em consideração outros itens do questionário que foram 

aferidos. Portanto, se torna claro a existência do potencial para melhor explorar 

a temática que envolve o processo de implantação da Agenda 21 nestes 

municípios, ainda que os mesmos não tenham domínio sobre os conceitos 

teóricos que a constitui. 

 

 

 

VEICULOS DE COMUNICAÇÃO LOCAIS 

 

A cada município foi solicitado responder sobre a existência de veículos de 

comunicação locais que possam auxiliar na divulgação de projetos e realização 

de educação sócio-ambiental. A nomeação destes veículos foi de livre iniciativa 



 
 

 

dos municípios, portanto este cadastro não pretende levantar a totalidade dos 

mesmos, mas apenas discriminá-los, segundo nossas fontes, sobre quais 

estariam dispostos a contribuir com o processo de educação ambiental. Em 

que pese este critério adotado, isto não significa que os meios de comunicação 

não citados não estejam dispostos a contribuir. Os pesquisados poderiam se 

assim o quisessem ou pudessem nomear quantos veículos desejassem. 

79 % dos municípios afirmaram ter pelo menos um veículo de comunicação 

local.  

 

 

 

 

TIPOS DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Quanto ao tipo de veículo de comunicação, dos municípios que responderam 

possuir algum, as rádios representam o principal. As emissoras de televisão só 

foram mencionadas somente quando tinham programação local. Isto explica 



 
 

 

porque as rádios lideram os veículos de comunicação local que podem auxiliar 

no processo de educação ambiental. Some-se a isto o fato destas rádios 

serem, em sua maioria, de pequeno porte, geralmente de proprietários locais e, 

portanto, de melhor  acessibilidade. 

Merece também registrar, que foram citados meios de comunicação locais 

inusitados para os dias de hoje como: os altos falantes das igrejas, 

normalmente utilizados nas cidades menores que ainda não possuem nenhum 

tipo de veículo de comunicação e até mesmo os jogos de futebol nos finais de 

semana. Nestes casos, ainda que possa ser visto como um recurso de 

comunicação antiquado para aqueles que residem em centros urbanos 

maiores, vale lembrar que estes meios de comunicação foram comuns em 

nosso passado recente e que assim funcionavam ou funcionam com relativo 

grau de eficácia, pois tanto as igrejas quando os tradicionais jogos de futebol 

nos fins de semana, sempre foram espaços de socialização e por 

conseqüência de propagação de informações. Ainda hoje, nas cidades 

maiores, apesar da existência de meios de comunicação mais modernos, estes 

espaços de socialização funcionam como “veículos de informação”. São as 

assim chamadas, por alguns, de “rádio peão”. De qualquer maneira, estes 

casos alternativos de formas de comunicação servem para lembrar-nos o 

quanto é diversificado o perfil sócio, econômico e cultural de nossas cidades e 

regiões.  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

ESTRUTURA AMBIENTAL 

 

Dos 16 itens que compõe a estrutura ambiental dos municípios apenas 2, a 

existência de Bibliotecas Municipais (111-122) e de CODEMAS (82-122)  

aparecem IMPLANTADOS na maioria dos municípios. Seguidos depois por 

Entidades ou Instituições que trabalham na área ambiental (51-122), Política ou 

Projetos de educação ambiental (49-122) e Viveiros ou Horto Florestal.  

Dos itens EM FASE DE IMPLANTAÇÃO destacam-se: Aterro Sanitário (15-

122) e Coleta Seletiva (13-122), mas em uma proporção bem menor.  

É notória a deficiência em termos gerais da estrutura ambiental existente em 

toda a região pesquisada. Se então, analisarmos as colunas EM FASE DE 

IMPLANTAÇÃO e EM FASE DE PROJETO, estas confirmam também que os 

municípios não trabalham com esta possibilidade a curto e médio prazos. 

O destaque fica por conta mesmo da existência significativa de: CODEMAS 

(82-122), Entidades ou Instituições que trabalham na área ambiental (51-122), 

Política ou Projetos de educação ambiental (49-122) e Viveiro ou Horto 

Florestal (50-122) em contradição com a existência de Secretarias de Meio 

Ambiente (29-122) e de Política Municipal de Meio Ambiente (26-122). A 

contradição aqui revelada pode nos sugerir que a sociedade civil tem tomado 

iniciativas ambientais antes mesmo do que o as entidades governamentais, 

ainda que boa parte destas iniciativas tenha o apoio dos governos, como é de 

fato constatado pela pesquisa. Pelos menos em termos de criação de 

estruturas administrativas governamentais esta constatação fica evidente 

  



 
 

 

 



 
 

 

ITEM (1) Não 
(2) Sim, 

implantado 

(3) Em fase 
de 

implantação 

(4) Em fase 
de projeto 

Aterro sanitário/Aterro controlado 69 26 15 12 

Coleta seletiva de resíduos sólidos 
residenciais 

66 29 13 14 

Usina de compostagem 87 11 11 13 

Tratamento de esgoto 85 15 7 15 

Centro ou núcleo de educação 
ambiental 

104 12 2 4 

Museu ou exposição permanente 
de educação ambiental 

115 6 
 

1 

Viveiro ou horto florestal 60 50 5 7 

Trilha de Educação Ambiental 89 23 4 6 

Biblioteca pública municipal 8 111 3 
 

Política Municipal de Meio 
Ambiente (legislação) 

76 26 10 10 

Unidade de Conservação 
Municipais 

90 24 2 5 

Unidades de Conservação 
Estaduais ou Federais total ou 

parcialmente em área municipal 
97 23 1 1 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

89 29 
 

5 

CODEMA - Conselho de Meio 
Ambiente 

31 82 7 2 

Entidades ou instituições que 
trabalham na área ambiental 

67 51 3 1 

Política ou projetos de educação 
ambiental 

53 49 9 11 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Dos municípios pesquisados, a maioria tem algum tipo de prática educativa 

ambiental implementada através de organizações não governamentais ou da 

própria Prefeitura. No relatório em anexo, poderemos perceber a diversidade 

dos enfoques que tratam tanto dos temas gerais como também dos 

específicos. 

O importante é destacar a relevância destes dados, não só pelo seu aspecto 

quantitativo, já que é maior o número de ações educacionais na área 

ambientais implantadas em relação ao número de projetos de infra-estrutura 

(como nos indica o quadro comparativo abaixo), mas também, porque eles 

revelam que a ação educacional, em geral, precede a implantação de projetos 

indicados para solucionar os problemas ambientais, como nos mostra a tabela 

anterior (Infra-Estrutura Ambiental). Poderemos afirmar que as ações 

educacionais demandam menos recursos humanos, jurídicos e financeiros, o 

que é verdade. Porém, podemos igualmente afirmar, a princípio, que os 

projetos educacionais são a vanguarda das ações ambientais, pois são 

exatamente estas ações que muitas vezes mobilizam e conscientizam a 

população e seus governos a proporem e agirem na solução de seus 

problemas mais graves. 

É interessante constatar esta aparente contradição revelada entre os dados 

precários da Estrutura Ambiental, tanto a existente quanto os projetos de curto 

e médio prazo, e a variedade e a quantidade superior de ações de educação 

ambiental. Se estas ações atingem o grau de eficácia desejada, este é um 

estudo que ainda deve ser realizado. De qualquer maneira, a existência 

significativa destas ações na maioria dos municípios e sua diversidade 

temática, indicam a vontade política destas comunidades em equacionar estas 

questões.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENTIDADES OU INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM NA ÁREA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

POLÍTICA OU PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 



 
 

 

 

ACÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO A 

RELAÇÃO DAS CIDADES PERTENCENTES À REGIÃO DE INTERFERÊNCIA DA 

CIEA MG SUL (REGIÃO OBSERVADA CONFORME O MAPA CONSTANTE DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

COM ACRÉSCIMO DE 28 CIDADES CUJOS NOMES NÃO CONSTAM) 

 

1. AIURUOCA 
2. ALAGOA 
3. ALBERTINA 
4. ALFENAS 
5. ALFREDO VASCONCELOS 
6. ALPINÓPOLIS 
7. ALTEROSA (Divino Espírito Santo – Distrito de Alterosa) 
8. ANDRADAS 
9. ANDRELÂNDIA 
10. ANTÔNIO CARLOS 
11. ARANTINA 
12. ARCEBURGO 
13. AREADO 
14. BAEPENDI 
15. BANDEIRA DO SUL 
16. BARBACENA 
17. BOA ESPERANÇA 
18. BOCAINA DE MINAS 
19. BOM JARDIM DE MINAS 
20. BOM JESUS DA PENHA 
21. BOM REPOUSO 
22. BORDA DA MATA 
23. BOTELHOS 
24. BRASÓPOLIS 
25. BUENO BRANDÃO 
26. CABO VERDE 
27. CACHOEIRA DE MINAS 
28. CALDAS 
29. CAMANDUCAIA 
30. CAMBUÍ 
31. CAMBUQUIRA 
32. CAMPANHA 
33. CAMPESTRE 
34. CAMPO DO MEIO 
35. CAMPOS GERAIS 
36. CAPELA NOVA  
37. CAPETINGA 
38. CAPITÓLIO 
39. CARANAÍBA 
40. CARANDAÍ 
41. CAREAÇU 
42. CARMO DA CACHOEIRA 
43. CARMO DE MINAS 
44. CARMO DO RIO CLARO 
45. CARRANCAS 
46. CARVALHÓPOLIS 



 
 

 

47. CARVALHOS 
48. CÁSSIA 
49. CAXAMBU 
50. CLARAVAL 
51. CONCEIÇÃO DA APARECIDA 
52. CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS 
53. CONCEIÇÃO DAS PEDRAS 
54. CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 
55. CONCEIÇÃO DOS OUROS 
56. CONGONHAL 
57. CONSOLAÇÃO 
58. COQUEIRAL 
59. CORONEL XAVIER CHAVES 
60. CÓRREGO DO BOM JESUS 
61. CRISTINA 
62. CRUZÍLIA 
63. DELFIM MOREIRA 
64. DELFINÓPOLIS 
65. DIVISA NOVA 
66. DORES DO CAMPO 
67. ELOI MENDES 
68. ESPÍRITO SANTO DO DOURADO 
69. ESTIVA 
70. EXTREMA 
71. FAMA 
72. FORTALEZA DE MINAS 
73. GONÇALVES 
74. GUAPÉ 
75. GUARANÉSIA 
76. GUAXUPÉ 
77. HELIODORA 
78. IBERTIOGA 
79. IBIRACI 
80. IBITIURA DE MINAS 
81. ILICÍNIA 
82. INCONFIDENTES 
83. INGAÍ 
84. IPUIÚNA 
85. ITAJUBÁ 
86. ITAMOJI 
87. ITAMONTE 
88. ITANHANDU 
89. ITAPEVA 
90. ITAÚ DE MINAS 
91. ITUMIRIM 
92. ITUTINGA 
93. JACUÍ 
94. JACUTINGA 
95. JESUÂNIA 
96. JURUAIA 
97. LAGOA DOURADA 
98. LAMBARI 
99. LAVRAS 
100. LIBERDADE 
101. LUMINÁRIAS 



 
 

 

102. MACHADO 
103. MADRE DE DEUS DE MINAS 
104. MAMELÓPOLIS 
105. MARIA DA FÉ 
106. MINDURI 
107. MONSENHOR PAULO 
108. MONTE BELO 
109. MONTE SANTO DE MINAS 
110. MONTE SIÃO 
111. MUNHOZ 
112. MUZAMBINHO 
113. NATÉRCIA 
114. NAZARENO 
115. NEPOMUCENO 
116. NOVA RESENDE 
117. OLÍMPIO NORONHA 
118. OURO FINO 
119. PARAGUAÇU 
120. PARAISÓPOLIS 
121. PASSA QUATRO 
122. PASSA VINTE 
123. PASSOS 
124. PEDRALVA 
125. PIEDADE DO RIO GRANDE 
126. PIRANGUÇU 
127. PIRANGUINHO 
128. POÇO FUNDO 
129. POÇOS DE CALDAS 
130. POUSO ALEGRE 
131. POUSO ALTO (Santana do Capivari  - Distrito de Pouso Alto) 
132. PRADOS 
133. PRATÁPOLIS 
134. RESENDE COSTA 
135. RESSAQUINHA 
136. RIBEIRÃO VERMELHO 
137. RITÁPOLIS 
138. SANTA BÁRBARA DO TURGÚRIO 
139. SANTA CRUZ DE MINAS 
140. SANTA RITA DE CALDAS 
141. SANTA RITA DO SAPUCAÍ 
142. SANTANA DA VARGEM 
143. SANTANA DO GARAMBÉU 
144. SÃO BENTO ABADE 
145. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ 
146. SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA 
147. SÃO JOÃO DA MATA 
148. SÃO JOÃO DEL REI 
149. SÃO JOSÉ DA BARRA 
150. SÃO JOSÉ DO ALEGRE 
151. SÃO LOURENÇO 
152. SÃO PEDRO DA UNIÃO 
153. SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 
154. SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO 
155. SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 
156. SÃO TIAGO 



 
 

 

157. SÃO TOMAZ DE AQUINO 
158. SÃO TOMÉ DAS LETRAS 
159. SAPUCAÍ MIRIM 
160. SENADOR AMARAL 
161. SERITINGA 
162. SERRANIA 
163. SERRANOS 
164. SILVIANÓPOLIS 
165. SOLEDADE DE MINAS 
166. TIRADENTES 
167. TOCOS DO MOGI 
168. TOLEDO 
169. TRÊS CORAÇÕES 
170. TRÊS PONTAS 
171. TURVOLÂNDIA 
172. VARGINHA 
173. VIRGÍNIA 
174. WENCESLÁU BRAZ 



 
 

 

ANEXO B 

 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA 

MESOREGIÃO SUL/ SUDOESTE E CAMPOS DAS VERTENTES 

CIEA MG SUL 

 

Questionário 

Apresentação: 

 

FORMULÁRIO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO: 

(DEVE SER RESPONDIDO PELA PESSOA DO DEPARTAMENTO OU SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, PLANEJAMENTO OU CHEFIA DE GABINETE – 

se houver esta pessoa. Do contrário, pelo Prefeito.).  

 

Bloco A – Identificação da Prefeitura 

Nome do município:  _____________________________________________________  

Nome do prefeito:  _______________________________________________________  

Nome do vice:  __________________________________________________________  

Nome do responsável pela entrevista:  _______________________________________  

Cargo:  ________________________________________________________________  

 

Endereço da prefeitura para correspondência (rua, número, bairro, cidade, CEP): 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Telefone e fax:  _________________________________________________________  

Site: __________________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

 

 

 



 
 

 

 

 

Bloco B – Perfil ambiental geral 

1. O município tem atrativo ambiental que mereça ser destacado? 

(1) Não 

(2) Sim. Quais?  _________________________________________________________  

1.  ____________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________  

 

2. Quais são os três principais problemas ambientais do município? 

a. ____________________________________________________________________  

b. ____________________________________________________________________  

c. ____________________________________________________________________  

 

3. O município participa da Construção de Agenda 21? 

(1) Não (2) sim, local (3) Sim, escolar (4) Sim, regional (DEFINIR A REGIÃO)  ________  

(4) outros (ESPECIFIQUE):  _______________________________________________  

 

 

4. O município conta com veículos de comunicação locais (que possam auxiliar na 

divulgação de projetos e realização de educação socioambiental?).  

 

(1) Não, não tem nenhum veículo de comunicação local 

(2) Sim (PREENCHA ABAIXO): 

 

Nome do veículo: ________________________________________________________  

Tipo (PERMITE RESPOSTA MÚLTIPLA):  

(a) emissoras de rádio comercial ou comunitária, carros de som e outros  



 
 

 

(b) jornais, revistas e outras publicações 

(c) veiculação publicitária por out doors ou cartazes 

(d) televisão com programação local 

(e) mídia eletrônica (portais ou páginas na internet, etc.) 

 

(PREENCHER PARA CADA VEICULO DE COMUNICAÇÃO CITADO ACIMA) 

Endereço do veículo: _____________________________________________________  

Responsável:  __________________________________________________________  

Tel/fax: ________________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

Site: __________________________________________________________________  

 

Endereço do veículo: _____________________________________________________  

Responsável:  __________________________________________________________  

Tel/fax: ________________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

Site: __________________________________________________________________  

 

Endereço do veículo: _____________________________________________________  

Responsável:  __________________________________________________________  

Tel/fax: ________________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

Site: __________________________________________________________________  

Obs.: caso haja interesse no envio de fotos ou material relativos às informações do 

município (inclusive de belezas naturais, cenários culturais, artísticos e educacionais 

etc.), favor encaminhá-los para: 

quantupesquisas@uol.com.br 



 
 

 

ITEM (1) Não (2) Sim, 

implantado 

(3) Em fase 

de 

implantação 

(4) Em fase 

de projeto 

Aterro sanitário     

Coleta seletiva de resíduos sólidos 

residenciais 

    

Usina de compostagem     

Tratamento de esgoto     

Centro ou núcleo de educação ambiental     

Museu ou exposição permanente de 

educação ambiental 

    

Viveiro ou horto florestal     

Trilha de Educação Ambiental     

Biblioteca pública municipal     

Política Municipal de Meio Ambiente 

(legislação) 

    

Unidades de Conservação Municipais     Nome da UC:  

 

Unidades de Conservação Estaduais ou     Nome da UC: 



 
 

 

Federais total ou parcialmente em área 

municipal 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente     CASO AFIRMATIVO, PREENCHA 

PRÓXIMA FOLHA 

CODEMA - Conselho de Meio Ambiente     CASO AFIRMATIVO, PREENCHA 

PRÓXIMA FOLHA 

Entidades ou instituições que trabalham na 

área ambiental 

    CASO AFIRMATIVO, PREENCHA 

PRÓXIMA FOLHA 

Política ou projetos de educação ambiental     CASO AFIRMATIVO, INICIE 

FORMULÁRIO 2 

 



 
 

 

Bloco C – Entidades e projetos ambientais existentes (PREENCHER PARA OS 

ASSINALADOS POSITIVAMENTE NA TABELA ANTERIOR) 

 

Secretaria ou departamento Municipal de Meio Ambiente 

Nome do órgão: _________________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: ()  _________________________________________________  

 

CODEMA - Conselho de Meio Ambiente 

Nome do órgão: _________________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

Entidades ou instituições que trabalham na área ambiental 

1. Nome da entidade: ____________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

2. Nome da entidade: ____________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

3. Nome da entidade: ____________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  



 
 

 

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

Política ou projetos de educação ambiental 

 

1. Nome do projeto: ______________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

2. Nome do projeto: ______________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

3. Nome do projeto: ______________________________________________________  

Responsável: ___________________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Telefone para contato: (   ) ________________________________________________  

 

FORMULÁRIO 2 – INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS E ENTIDADES: 

(PREENCHER UM FORMULÁRIO DESSES PARA CADA ENTIDADE OU PROJETO 

LISTADO NA PÁGINA ANTERIOR.)  

 

Bloco D – Identificação da entidade ou projeto 

 

1. Nome da Instituição, entidade ou projeto:  __________________________________  

 ______________________________________________________________________  

2. Nome do responsável pela instituição: _____________________________________  

3. Cargo: ______________________________________________________________  



 
 

 

4. Endereço da entidade para correspondência (rua, número, bairro, cidade, CEP): 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

5. Telefone e fax:  _______________________________________________________  

6. Site: ________________________________________________________________  

7. E-mail: ______________________________________________________________  

8. CNPJ (quando houver):  ________________________________________________  

 

9. Natureza da instituição, entidade ou projeto: 

(1) Pública – federal    (2) Pública – Estadual   (3) Pública – Municipal 

(4) Privada sem fins lucrativos (ongs) (5) Privada com fins lucrativos (empresas) 

 

10. Missão ou objetivos estatutários da instituição ou entidade: ____________________  

 

 

11. Principais ações realizadas pela instituição / entidade:  _______________________  

12. Marque com x os locais ou fóruns dos quais a instituição ou projeto participa:  

(  ) Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(  ) Agenda 21 (especifique abrangência) 1.( ) local 2. ( ) escolar 3 ( ) regional 

(  ) Comitê de Bacia Hidrográfica (especificar) _________________________________  

(  ) Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 

(  ) Outro (especificar)  ____________________________________________________  

 

Bloco E – Projetos na área de educação ambiental 

 

13. A instituição / entidade presta alguma serviço ou desenvolve ação na área 

educacional? 

(1) Não    

(2) Sim (especifique):  



 
 

 

(a) Educação infantil 

(b) Ensino fundamental 

(c) Ensino médio 

(d) Ensino superior 

(e) Educação não-formal (detalhar):  _________________________________________  

 

14. A instituição / entidade desenvolve algum projeto ou ação na área da educação 

ambiental? 

(1) Não (VÁ PARA A P. 15) 

(2) Sim (VÁ PARA A P. 16)  

 

15. APENAS PARA OS QUE RESPONDERAM NÃO NA P. 14 

A instituição / entidade identifica no município alguma necessidade de 

desenvolvimento de projeto ou ação na área da educação ambiental? 

(1) Não (AGRADEÇA E ENCERRE O QUESTIONÁRIO) 

(2) Sim - Em que áreas?  __________________________________________________  

16. APENAS PARA OS QUE RESPONDERAM SIM NA P. 14 

Vou fazer algumas perguntas para entender melhor o projeto de educação ambiental 

desenvolvido pela instituição / entidade. 

 

Nome do projeto: ________________________________________________________  

 

Nome do local onde é desenvolvido (parque, escola, centro de educação ambiental, 

etc.):  _________________________________________________________________  

 

Enfoque de atuação (Problematização): ______________________________________  

 

Principais objetivos do projeto:  _____________________________________________  

 

 



 
 

 

 Situação atual do projeto: 

(1) Em andamento  

(2) A ser implementado 

(3) Interrompido (descrever o motivo):  _______________________________________  

Liste três facilidades e três dificuldades para a implantação do projeto. 

 

Público–Alvo do projeto: 

(1) Faixa etária: de ___ a ___ anos 

(2) Local de moradia:  ____________________________________________________  

(3) Escolaridade:  ________________________________________________________  

(4) Características definidoras especiais do público-alvo (relatar, ser for o caso. Ex: 

terceira idade, professores, grupos indígenas, produtores rurais, etc.):  _____________  

 

Área de influência do projeto: 

(1) bairro ou localidade específica (qual?):  ____________________________________  

(2) Sede municipal 

(3) distritos ou localidades rurais (quais?)  ____________________________________  

(4) outra (especifique):  ___________________________________________________  

 

Custo anual estimado do projeto: ___________________________________________  

 

Fonte financiadora principal para realização do projeto de educação ambiental: _______  

Parceria (s) para implementação do projeto de educação ambiental (citar parceiros e 

formas de contribuição): 

 

Nome do parceiro / 

instituição 

Forma de contribuição para 

o projeto 

Valores / quantidades 

aportadas ao projeto 

(anual) 

   

   



 
 

 

   

   

   

 

Cronograma previsto para realização do projeto:  

Início:  ________________________________________________________________  Término:  

 

Equipe do projeto de Educação Ambiental:  

Número de integrantes:  __________________________________________________  

Coordenadores:______Docentes:______Estudantes:_______ Funcionários:_____ 

Voluntários:______ 

 

Obs.: Caso sua instituição desenvolva mais de um (01) projeto em educação 

ambiental, favor preencher a Pergunta 16, quantas vezes for necessário (uma para 

cada projeto desenvolvido). 

Bloco F – Informações complementares 

17. Você conhece outras entidades que desenvolvam projetos em educação ambiental 

no município? Em caso positivo, poderia nos dar os dados delas para contato? 

Instituição: _____________________________________________________________  

Nome do projeto: ________________________________________________________  

Responsável pelo projeto: _________________________________________________  

Endereço: _____________________________________________________________  

Tel/ fax: _______________________________________________________________  

E-mail: ________________________________________________________________  

Site: __________________________________________________________________  

 

18. Você gostaria de acrescentar algum comentário ou informação a respeito da 

entidade, do município, do projeto de educação ambiental ou outro assunto que não 

abordamos?  

 



 
 

 

ANEXO C 

 

Prezado (a) Prefeito (a), 

Prezado (a) Secretário (a) de Educação 

A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de  Minas 

Gerais - CIEA-MG tem como finalidade implementar as atividades de educação 

ambiental no estado. 

 A CIEA é diretamente vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e à Secretaria de Estado de Educação – SEE. 

Na sua estrutura possui as CIEA´s Regionais visando facilitar as discussões e 

proposições de ações regionais, dentre outros aspectos.   

A CIEA-MG para a Mesorregião Sul, Sudoeste e Campos das Vertentes, denominada 

CIEA -MG Sul, está atualmente sediada no Município de Pouso Alegre-MG, 

representando cerca de 150 municípios das respectivas regiões. 

 A CIEA MG - Sul é composto por representantes de diversos setores públicos, 

privados e organizações sociais. 

Nesta ocasião, está desenvolvendo um trabalho de pesquisa informativa sobre a 

atual situação educacional, em termos ambientais, na sua região de abrangência, em 

todos os segmentos, visando obter informações que possam dar subsídios para a 

elaboração do plano de ações. 

Para a realização da pesquisa, foi elaborado um questionário para ser respondido por 

representantes das instituições na sua cidade. Nos próximos dias um (a) pesquisador 

(a) entrará em contato por telefone solicitando informações relativas às questões 

ambientais de seu município. O mesmo questionário (enviado anexo a esta 

correspondência) poderá ser previamente preenchido, caso assim o desejar, visando 

agilizar o levantamento das informações, tornando-as mais precisas. 

Também solicitamos os nomes das pessoas mais capacitadas para fornecer estas 

informações aos nossos pesquisadores que as contatarão nos próximos dias. Estes 

nomes devem ser informados através do endereço eletrônico: 

quantupesquisas@uol.com.br.Para mais informações, favor utilizar o mesmo 

endereço eletrônico. 

Ao final do trabalho, as informações estarão disponíveis a todos os interessados, o 

que certamente contribuirá para o melhor desenvolvimento das políticas públicas de 

toda nossa região. 

Sua Participação é imprescindível para o sucesso deste trabalho.  

Desde já agradecidos, 

___________________________ 

 

Comissão Organizadora CIEA MG SUL                Pouso Alegre, 9 de abril de 2007 

 



 
 

 

ANEXO D 

Perfil dos Municípios Brasileiros - Meio Ambiente 2002 - IBGE 
www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/default.shtm 

 

Tabela 1 - Municípios, total e com estrutura na área de meio ambiente, por tipo 

de órgão e existência de serviços terceirizados na área ambiental, segundo 

classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

– 2002 

Tabela 2 - Servidores ativos na estrutura de meio ambiente em 31.12, com ou 

sem vínculo empregatício, por nível do cargo ocupado, segundo classes de 

tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 3 - Municípios, total e com existência de conselhos municipais de meio 

ambiente, por características dos conselhos municipais de meio ambiente, 

segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação – 2002 

Tabela 4 - Municípios, total e com conselhos municipais de meio ambiente, por 

tipo de entidade participante, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 5 - Municípios, total e que implementaram ou não convênio ou 

cooperação técnica com vistas a desenvolver ações na área ambiental, por tipo 

de parceria implementada, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 6 - Municípios, total e com ou sem existência de acordo administrativo 

ou protocolo com órgão de meio ambiente do estado, por tipo de atribuição 

transferida para a Prefeitura, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 7 - Municípios, total, com participação ou não em consórcio 

intermunicipal ou outra forma de associação de municípios na área ambiental e 

com ou sem participação em Comitê de Bacia Hidrográfica, por tipo de tema 

abordado no referido consórcio, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 8 - Municípios, total e com existência de Agenda 21 local, com 

indicação de algumas características e temas abordados na Agenda 21 local, 

segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação – 2002 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/default.shtm


 
 

 

Tabela 9 - Municípios, total, com fontes de recursos financeiros específicos 

para o meio ambiente, com recebimento de ICMS ecológico, com benefícios 

provenientes da compensação ambiental e com existência de Fundo Municipal 

de Meio Ambiente, segundo classes de tamanho da população, Grandes 

Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 10 - Municípios, total e com ou sem existência de legislação ambiental, 

por tipo de legislação ambiental, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 11 - Municípios, total e com ou sem ocorrência de alteração ambiental 

que tenha afetado as condições de vida da população, por tipo de alteração 

observada, segundo as classes de tamanho da população, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação – 2002 

Tabela 12 - Municípios, total e com ou sem ocorrência de poluição do ar, por 

causas apontadas, segundo classes de tamanho da população, Grandes 

Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 13 - Municípios, total e com ou sem ocorrência de poluição do recurso 

água, por causas apontadas, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 14 - Municípios, total e com ou sem ocorrência de assoreamento em 

algum corpo d'água, por causas apontadas, segundo classes de tamanho da 

população, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 15 - Municípios, total e com ou sem ocorrência de contaminação do 

solo, por causas apontadas, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 16 - Municípios, total e com ocorrência ou não de redução da 

quantidade/diversidade ou perda da qualidade do pescado, por causas 

apontadas, segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação – 2002 

Tabela 17 - Municípios, total e com ou sem prejuízo na atividade agrícola, 

proveniente de problemas ambientais, por causas apontadas, segundo classes 

de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 18 - Municípios, total e com ou sem prejuízo na atividade pecuária, 

proveniente de problemas ambientais, por causas apontadas, segundo classes 

de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 19 - Municípios, total e com ou sem ocorrência de alteração prejudicial 

a paisagem, por causas apontadas, segundo classes de tamanho da 

população, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 



 
 

 

Tabela 20 - Municípios, total, e com ou sem ocorrência  de degradação de 

áreas legalmente protegidas, por causas apontadas, segundo classes de 

tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 21 - Municípios, total e com ação de caráter ambiental, efetivamente 

praticada pela Prefeitura para controle da poluição, por tipo de ação, segundo 

as classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação – 2002 

Tabela 22 - Municípios, total e com ação de caráter ambiental, efetivamente 

praticada pela Prefeitura para gestão dos recursos hídricos, por tipo de ação, 

segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação – 2002 

Tabela 23 - Municípios, total e com ação de caráter ambiental, efetivamente 

praticada pela Prefeitura para gestão de recursos florestais ou de unidades de 

conservação, por tipo de ação, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 24 - Municípios, total e com ação de caráter ambiental, efetivamente 

praticada pela Prefeitura para gestão do recurso solo, por tipo de ação, 

segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação – 2002 

Tabela 25 - Municípios, total e com ação de caráter ambiental, efetivamente 

praticada pela Prefeitura para gestão da atividade pesqueira e outras, por tipo 

de ação, segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões e 

Unidades da Federação – 2002 

Tabela 26 - Municípios, total e com existência ou não de uma central ou posto 

de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, por tipo de destino dado 

às embalagens, segundo classes de tamanho da população, Grandes Regiões 

e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 27 - Municípios, total e com existência ou não de aterro industrial para 

disposição de resíduos tóxicos ou perigosos, por tipo de destino dado aos 

resíduos tóxicos ou perigosos, segundo classes de tamanho da população, 

Grandes Regiões e Unidades da Federação – 2002 

Tabela 28 - Municípios, total e com existência ou não de Unidades Municipais 

de Conservação da Natureza, por número de unidades existentes, segundo 

classes de tamanho da população, Grandes Regiões e Unidades da Federação 

– 2002 
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CENTRO OU NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MUSEU 

VIVEIRO OU HORTO FLORESTAL 

TRILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

BIBILIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS OU FEDERAIS TOTAL OU 

PARCIALMENTE EM AÉREA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CODEMA – CONSELHO DE MEIO AMBIENTE 

ENTIDADES OU INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM NA ÁREA AMBIENTAL 

POLÍTICA OU PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DETALHAMENTO SOBRE PROJETOS E ENTIDADES  

AÇÕES DE EDUCACÃO AMBIENTAL 



 
 

 

FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 

DADOS PARA CONTATOS SOBRE PROJETOS E ENTIDADES 

COMENTÁRIOS 

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS ENTREVISTAS 

LISTAGEM DE LIGAÇÕES REALIZADAS 

CÓPIA DOS DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA 

 

 

 


