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Seminário sobre o Cadastro Ambiental Rural 
no Centro Ambiental Jardim das Florestas

Centro Ambiental Jardim das Florestas

Educação Ambiental com crianças mirante do 
Centro Ambiental Jardim das Florestas

Vista de trás do Centro Ambiental Jardim das 
Florestas e de parte do viveiro de mudas

Curso para Prefeitos no Centro Ambiental 
Jardim das Florestas



Q1: Título do projeto ambiental participante: Centro Ambiental Jardim das Florestas - 
Capacitando pessoas rumo à sustentabilidade

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Associação de Preservação do Meio

Ambiente e da Vida
Nome fantasia: Apremavi
Setor de atuação: Defesa, preservação e recuperação do

meio ambiente
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 09/07/1987
Número de colaboradores: 27

Q4: Informações de contato:
Endereço: Estrada Geral
Bairro: Alto Dona Luiza
Cidade: Atalanta
Estado: SC
CEP: 88410-000
Telefone com DDD: 47-3521.0326

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Maria Luiza Schmitt Francisco
Cargo: Coordenadora Administrativa
E-mail: administrativo@apremavi.org.br
Telefone com DDD: 47-3521.0326

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  segunda-feira, 27 de outubro de 2014 08:19:37segunda-feira, 27 de outubro de 2014 08:19:37
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 27 de outubro de 2014 08:27:32segunda-feira, 27 de outubro de 2014 08:27:32
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:07:5400:07:54
Endereço IP:Endereço IP:  187.52.153.41187.52.153.41

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#43
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Miriam Prochnow
Cargo: Coordenadora de Políticas Públicas
E-mail: miriam@apremavi.org.br
Telefone com DDD: 47-3535.0119

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 10/04/2012

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 15
Remuneradas 27

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 2500

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Manutenção do Centro Ambiental Jardim das Florestas:
Riomed 
Metalúrgica Riosulense

Construção do Centro Ambiental Jardim das Florestas:
Pessoas Jurídicas 
Prefeitura de Altalanta 
ONG BUND, de Heidelberg, Alemanha 
Adami Madeiras 
Agrocomercial Sandri 
Albany Internacional 
Arduino Nardelli 
Atacados Juriel 
Bento Materiais de Construção 
Boa Vida Serviços Póstumos 
Boxtop Elevadores 
Bravo Ambiental 
Casa do Agricultor Atalantense 
Celesc Distribuição S/A 

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Celesc Distribuição S/A 
Cerâmica Princesa 
Cerâmica Zepê 
CFC Motocar 
Comcal Ltda 
Comercial Cebola Sul 
Comercial F Tomio 
Confederação Nacional das Revendas Ambev e das Empresas de Logística da Distribuição 
Curt Schroeder S.A 
D Concretos 
Das Bier Cervejaria 
DB Telecom 
Delsoft Sistemas 
Dresch Tratorvale 
EMX Empreendimentos Imobiliários 
Engecass - Tecnologia em Equipamentos 
Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal 
Flasch Pack Embalagens 
Frahm Caixas Acústicas e Amplificadores 
Frigorífico El'Golli 
Gráfica Tambosi 
Grupo D'Arruda 
H Bremer e Filhos Ltda 
Hotel e Resort Água de Palmas 
Imobiliária Dalfovo 
Irani Papel e Celulose 
Irmãos Lippel & Cia Ltda 
Kaizenmach Serv. De Solda e Usinagem 
Klabin Papel e Celulose S.A 
Lorenzetti S.A 
Luxpoli Tintas 
Madeiras Venturi 
Malwee Malhas 
Manturi Concretos 
Melchioretto Engenharia 
Mercedes Benz do Brasil 
Metal Técnica Bovenau 
Nardelli Materiais de Construção 
Pinheiro Neto Advogados Associados 
Renar Móveis 
Revestir Tintas 
Rioar Automação Industrial 
Riomed Distribuição 
Rohden Lignea 
Scheller Madeiras 
Schulle Contabilidade 
Sigabem Filtros e Lubrificantes 
Supermercado Archer 
Supermercado Volmar 
Taschibra 
Telhas Hobus 
To Bale Embalagens 

Pessoas Físicas 
Cairo Piske 
Germano Purnhagen 
Miriam Prochnow 
Nara Guichon 
Ney Stolf 3 / 10
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Ney Stolf 
Rubens Scheller 
Valmor Chiquetti 
Wigold Schäffer

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

O Alto Vale do Itajaí era carente de um espaço apropriado e diversificado onde se pudesse aliar teoria e 
prática nas atividades de educação e capacitação ambiental. Ao mesmo tempo a Apremavi carecia de uma 
sede onde pudesse abrigar e difundir as experiências dos seus projetos e também atender melhor a demanda 
anual de estágios e de visitantes interessados em conhecer ações ambientais práticas. Por isso, em abril de 
2012, deu início a um ousado projeto de construção de um espaço que pudesse abrigar todas essas 
necessidades: o Centro Ambiental Jardim das Florestas, localizado na comunidade de Alto Dona Luiza, em 
Atalanta (SC).

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A solução encontrada foi construir e implantar o Centro Ambiental Jardim das Florestas, visando o 
desenvolvimento de atividades de educação e capacitação ambiental. Um local que oferece todas as 
condições necessárias para promover a integração de bases teóricas com as práticas ambientais 
contribuindo de forma ímpar na capacitação e formação de uma sociedade crítica e voltada a questões de 
sustentabilidade.
A educação ambiental é entendida como toda ação educativa que gera uma consciência ecológica em cada 
ser humano, preocupada com as decisões coletivas sobre questões ambientais, necessárias para o 
desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Ela vem se destacando cada vez mais como função 
transformadora que tem como objetivo essencial promover um novo tipo de desenvolvimento: o 
desenvolvimento sustentável. 
Os professores são atores fundamentais no processo de conscientização da sociedade sobre os problemas 
ambientais e devem buscar desenvolver em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental, 
transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do país. A educação ambiental se 
torna mais eficiente quando se consegue aliar a teoria à prática. 
A Apremavi é uma instituição pioneira em referência ambiental na região do Vale do Itajaí. A instituição 
sempre se pautou em soluções práticas no que se refere a tecnologias ambientais em restauração de áreas 
degradadas. Ter um centro de referência ambiental sempre foi uma meta da Apremavi para contribuir nas 
ações ambientais da instituição.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Construído com o apoio de 71 empresas e pessoas que acreditaram na sua importância para a região e para 
o Brasil, o espaço oferece contato direto com a natureza e está equipado com recepção, auditório, biblioteca, 
hospedaria e cozinha, abrigando também a sede da associação. Esta estrutura está preparada para oferecer 
cursos, seminários, palestras, dias de campo e eventos diversos, organizados pela Apremavi ou por 
instituições, prefeituras e empresas interessadas em utilizar o espaço para suas atividades. A construção do 
centro, que teve esse número expressivo de apoios, também mostrou a importância das parcerias na 
execução de projetos ambientais.
Desde a sua inauguração, em 14 de setembro de 2013, o centro já foi palco de inúmeros eventos, entre 
cursos, seminários, palestras e dia-de-campo e esta é uma agenda que a Apremavi pretende intensificar a 
cada dia, convidando a todos para conhecer de perto o Centro Ambiental Jardim das Florestas e se tornar um 
parceiro da Apremavi. 
O centro também serve de apoio para o programa de estágios da Apremavi. Anualmente a associação recebe 
dezenas de solicitações de estágio de estudantes universitários, colegiais e técnicos de várias regiões do 
Brasil e também do exterior e, a cada ano que passa, essa demanda vem aumentando. Desde a sua 
fundação, a Apremavi já recebeu mais de 700 estagiários do Brasil e do exterior.
Prioritariamente a Apremavi recebe estudantes de ensino médio de escolas agrotécnicas e técnicas, 
estudantes de ensino superior das áreas de biologia, engenharia florestal, ambiental e afins, para estágios 
curriculares, obrigatórios ou não.
A realização de estágios durante a graduação além de proporcionar a relação teoria e prática, possibilita o 
exercício do trabalho em grupo, criatividade, capacidade de lidar com imprevistos e oportunidade para crescer 
pessoal e profissionalmente. Além disso, toda a equipe técnica da Apremavi acompanha o estagiário em seu 
dia-dia, ensinando-lhe modalidades práticas e mostrando em campo como os trabalhos são realizados e 
executados.

O Centro Ambiental jardim das Florestas conta com uma ampla estrutura capaz de atender variadas 
demandas de capacitação ambiental. O edifício com três andares abriga um auditório para 80 pessoas, 
escritório de apoio, sala de reunião, refeitório, hospedaria para 30 pessoas, biblioteca e espaço para 
exposições. Esta estrutura está disponível para a realização de
atividades de Educação Ambiental, eventos, cursos, seminários, dias de campo, estágios, pesquisas e 
turismo ecológico.
O local conta ainda com um elevador panorâmico que garante a acessibilidade de pessoas com deficiência e 
um mirante do qual pode ser avistada a bela paisagem rural de Atalanta e a majestosa Serra do Pitoco.

Além da estrutura física em si, o Centro Ambiental conta com outros espaços disponíveis para
capacitações, tais como: o viveiro de mudas de árvores nativas, projetos de restauração ambiental, trilhas 
ecológicas, áreas de Mata Atlântica e áreas protegidas.

Dentre os temas abordados nos eventos que já foram realizados e também nos que ainda estão por vir, 
destacam-se: questões ambientais em geral, a Mata Atlântica, produção de mudas de árvores nativas, 
conservação da biodiversidade, restauração florestal, recuperação de áreas degradadas, planejamento de 
propriedades e paisagens, mudanças climáticas, fomento florestal, unidades de conservação, sistemas 
agroflorestais, legislação ambiental, agricultura orgânica, Planos Municipais da Mata Atlântica e elaboração 
de projetos ambientais.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

No seu primeiro ano de funcionamento, o Centro Ambiental Jardim das Florestas já recebeu a visita de 32 
escolas e universidades. Ao todo, foram 11 cursos e seminários oferecidos principalmente a agricultores, 
autoridades, prefeitos, professores, estudantes e técnicos da região do Alto Vale do Itajaí e de todo o estado 
de Santa Catarina. No total, mais de 2.500 pessoas visitaram o local e participaram de alguma atividade 
desde setembro de 2013.
Os cursos, seminários e palestras abordaram temas variados como técnicas de produção de mudas nativas 
da Mata Atlântica, implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), agricultura orgânica, biodiversidade 
catarinense, sistemas agroflorestais, restauração florestal, legislação ambiental, serviços ambientais, a 
importância da Mata Atlântica, entre outros.
O espaço também já abrigou eventos importantes como o Encontro Nacional do Diálogo Florestal, reuniões 
do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, reunião da Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí 
(Amavi), reunião da Rede de Gestores de Unidades de Conservação (REGE), além de abrigar eventos de 
capacitação interna da Apremavi, como a oficina de comunicação e a reunião de planejamento estratégico da 
associação.
A Apremavi também recebe inúmeras visitas de intercâmbio com o objetivo de conhecer iniciativas e formas 
de condução de sistemas agroflorestais e produção orgânica, ações práticas de recuperação de áreas 
degradadas e conservação de áreas de floresta nativa. Estas visitas nas áreas demonstrativas da Apremavi 
são de extrema importância para a troca de experiência entre diferentes regiões, a visualização de aspectos 
importantes da propriedade como o paisagismo, o vislumbre de novas oportunidades de renda, etc. Com isso, 
conseguimos despertar ainda mais o interesse de quem passou pelo centro, seja para visitar ou estudar, para 
as causas ambientais e respeito à natureza. 
O público de visitantes é bastante variado, entre estudantes, professores, técnicos, agricultores, empresários, 
representantes de órgãos públicos, pessoas da comunidade, pessoas com necessidades especiais e 
jornalistas, que procuram a Apremavi para se inteirar dos mais variados assuntos ambientais.
O centro tem sido destaque em vários veículos de comunicação da região e inclusive da imprensa 
internacional, como a Deutsche Welle (DW), que fez uma matéria sobre os trabalhos da Apremavi na Floresta 
com Araucárias.
O Centro Ambiental Jardim das Florestas está de portas abertas para receber turistas, visitantes e pessoas 
que queiram usufruir de um ambiente agradável e que proporciona um intenso contato com a natureza. O 
visitante também tem a oportunidade de conhecer o viveiro de mudas da instituição. Atualmente o viveiro tem 
capacidade para produzir 1 milhão de mudas por ano, de cerca de 120 diferentes espécies da Mata Atlântica. 
A Apremavi se consolidou como uma forte referência nacional e certamente agora com o Centro Ambiental 
Jardim das Florestas, muitas outras iniciativas surgirão, encontrando agora o apoio logístico de uma estrutura 
moderna e funcional, auxiliando para o sucesso da operacionalização das ações.
O Centro Ambiental fornece meios para que mais e mais pessoas possam conhecer, se integrar e usufruir 
dos trabalhos que a Apremavi desenvolve na busca da construção de um mundo melhor para todos, e ele só 
existe porque 71 empresas e pessoas físicas acreditaram na sua importância para a região e para o Brasil.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Parceria com 71 empresas e pessoas

físicas para a construção do Centro
Ambiental e 03 empresas para a
manutenção

Resultado 2 Mais de 300 pessoas presentes à
inauguração do Centro Ambiental

Resultado 3 11 cursos e seminários realizados
Resultado 4 Visita de 32 escolas e universidades
Resultado 5 Mais de 2.500 visitantes recebidos
Resultado 6 80 pessoas capacitadas em Agricultura

Orgânica
Resultado 7 42 pessoas capacitadas em Produção de

Mudas de Árvores Nativas
Resultado 8 40 pessoas capacitadas em Cadastro

Ambiental Rural
Resultado 9 28 pessoas capacitadas em Conservação

da Biodiversidade

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A missão da Apremavi é “trabalhar pela defesa, preservação e recuperação do meio ambiente e dos valores 
culturais, buscando a qualidade de vida na Mata Atlântica e em outros Biomas”.

Os valores da Apremavi são:
O profundo respeito ao meio ambiente e a todas as formas de vida, visando o seu bem estar;
A coragem e a ousadia para denunciar as agressões ao meio ambiente e seus agressores;
A defesa e a busca do aperfeiçoamento e a aplicação da legislação ambiental;
A crença no diálogo como meio de abordar e resolver problemas e diferenças;
A combinação de profissionalismo, responsabilidade  e criatividade  nas ações que realiza;
A busca do dinamismo, da eficiência e da transparência institucionais;
A preocupação permanente com a divulgação e reprodução do conhecimento adquirido;
O enaltecimento da beleza da natureza e sua tradução nas atividades que executa;
A busca da agilidade e persistência na execução das ações.

As principais ações da Apremavi estão relacionadas com: recuperação de áreas degradadas e matas ciliares, 
enriquecimento de florestas secundárias, educação ambiental e capacitação, produção de materiais, 
denúncias, ações judiciais e intercâmbios.

As atividades da Apremavi estão organizadas nos seguintes programas:

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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I - Planejamento de Propriedades e Paisagens
Integra um conjunto de atividades cujo objetivo é desenvolver e oferecer know-how na recuperação de 
florestas e promover alternativas econômicas ambientalmente sustentáveis junto a proprietários rurais, 
prefeituras e empresas de Santa Catarina.

II - Conservação da Biodiversidade
Tem como objetivo ampliar a conservação in situ dos remanescentes florestais de Mata Atlântica existentes 
em Santa Catarina.

III – Clima Legal
Promove a implantação de projetos que retirem carbono da atmosfera por meio da conservação e da 
recuperação da Mata Atlântica no Estado de Santa Catarina.

IV – Educação Ambiental e Informação
As atividades de Informação e Educação Ambiental são realizadas permanentemente pela APREMAVI como 
recurso complementar visando dar maior consistência às ações e projetos que desenvolve. A maioria dos 
materiais educativos (cartilhas, livros e vídeos) utilizados nos cursos que promove foram produzidos pela 
própria Associação, obtendo reconhecimento local e nacional, com premiações importantes. 

V – Políticas Públicas
Este programa tem por objetivo auxiliar e “cobrar” do poder público a criação de políticas que incentivem a 
conservação da biodiversidade. A Apremavi contribuiu para a aprovação da Lei da Mata Atlântica, a Lei de 
Educação Ambiental e a Lei do ICMS Ecológico. Além disso continua fazendo suas denúncias de 
desmatamento e poluição. 

VI – Desenvolvimento Institucional
É o programa voltado para o crescimento da instituição, visando o seu fortalecimento. Inspiradas em sua 
bem-sucedida trajetória, essas ações estão orientadas para: a ampliação e a qualificação de seu quadro de 
recursos humanos, com o consequente aprimoramento da gestão institucional; a ampliação de sua 
sustentabilidade financeira, especialmente por meio da gestão de recursos próprios; e a instalação de uma 
sede própria, a fim de consolidar e multiplicar suas experiências.

Em 27 anos de atividades já foram produzidos 20 publicações, incluindo livros, cartilhas, folders e 10 vídeos; 
Promovidas 12 campanhas de mobilização;
Atendidos 25 mil visitantes no Parque Natural Municipal da Mata Atlântica e no Viveiro Jardim das Florestas, 
em Atalanta;
Plantadas 6 milhões de mudas;
Realizados ou em andamento 37 projetos;
Efetivadas 76 parcerias, sendo 23 com instituições de ensino e universidades;
Passaram mais de 700 estagiários do Brasil e do exterior.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta
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Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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