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Q1: Título do projeto ambiental participante: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
ENCOSTA DE MATA ATLÂNTICA

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS

HIDROLOGICOS E AMBIENTAIS RIO
VERMELHO LTDA – CEPHARV Estrada
Rio Natal, 3777 – Bairro Rio Natal 89290-
000 - São Bento do Sul – SC CNPJ nº.
16.573.317/0001-57

Nome fantasia: CEPHARV
Setor de atuação: Pesquisa e Educação Ambiental
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 02/07/2012
Número de colaboradores: 4

Q4: Informações de contato:
Endereço: Estrada Rio Natal, 3710 – Bairro Rio Natal

89280-970 – São Bento do Sul – SC
CORRESPONDÊNCIA: 89.280-970 - Caixa
Postal: 341

Bairro: Rio Natal
Cidade: São Bento do Sul
Estado: SC
CEP: 89280-970
Telefone com DDD: 47 3631 5245

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  segunda-feira, 27 de outubro de 2014 06:13:49segunda-feira, 27 de outubro de 2014 06:13:49
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 27 de outubro de 2014 06:22:41segunda-feira, 27 de outubro de 2014 06:22:41
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:08:5200:08:52
Endereço IP:Endereço IP:  187.103.117.116187.103.117.116

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#51
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Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Marcelo Hübel
Cargo: Biólogo
E-mail: marcelo.hubel@tuper.com.br
Telefone com DDD: 047 3631 5245

Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Frank Bollmann
Cargo: Proprietário/Diretor da URVE
E-mail: frank@tuper.com.br
Telefone com DDD: 047 3631 5081

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) 20/06/2013

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 2
Remuneradas 2

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 1474

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA LTDA - URVE
Estrada Rio Natal, 3710 – Bairro Rio Natal 
89280-970 – São Bento do Sul – SC
CNPJ nº 07.206.715/0001-44
I.E. nº  255.095.791
I. Municipal nº 13879

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Quando iniciou o programa foram feitas parcerias com a Prefeitura de São Bento do Sul pela Secretaria de 
Educação e o SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto). O Programa de Educação Ambiental 
avançou sem nenhuma exigência de órgão regulamentador. Entretanto com a emissão das Licenças 
Ambientais Prévias para a Usina Rio Vermelho de Energia teve a exigência de programas relacionados as 
práticas exercidas, tendo um aproveitamento das ações já desenvolvidas em parceria.

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

A demanda do processo de produção de energia elétrica vem crescendo rapidamente nas últimas décadas. A 
energia elétrica de origem hidráulica é uma das fontes de energia renováveis mais utilizadas em todo mundo, 
principalmente no Brasil que apresenta uma das maiores redes hidroelétricas do mundo, o que lhe confere 
grande potencial de geração de energia elétrica. O Planalto Norte Catarinense, com a implantação da Usina 
Rio Vermelho de Energia Ltda na Bacia do Itapocu ofereceu uma nova atividade regional na produção de 
energia limpa, produzida com aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, utilizando os desníveis 
naturais do rio, favorecido pela rápida declividade da serra do mar, sem a necessidade de grandes áreas 
alagadas, proporcionado grande rendimento elétrico com baixo impacto ambiental. Contudo a atividade e 
ações ambientais estavam distantes como forma de informação e conhecimento da comunidade.

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

A criação do CEPHARV (Centro de Estudos e Pesquisas Hidrológicos e Ambientais Rio Vermelho) e a 
elaboração do programa de Educação Ambiental oportunizou o ingresso de estudantes do ensino 
fundamental, ensino médio, técnico e universitário para conhecer a atividade hidroelétrica e aprender na 
forma prática e de convivências os aspectos relacionados ao meio ambiente, as práticas socioambientais e a 
característica local. O ensino aprendizado é repassado pelas dinâmicas em grupo, palestra, confraternização, 
trilha ecológica e visitas nas estruturas da Pequena Central Hidrelétrica Rio Vermelho. 
O CEPHARV é uma entidade de utilidade pública, instituída com o objetivo de promover ações de 
planejamento e gestão de recursos hídricos e monitoramento da qualidade da água e clima. Desenvolvendo a 
Educação Ambiental e ações de preservação da Fauna e Flora.  

Decreto n° 1243 de 06 de dezembro de 2005. 
Declara de utilidade pública o Rio Vermelho

Decreto n° 1341 de 12 de dezembro de 2012. 
Declara de utilidade pública o CEPHARV.

Termo de Parceria que entre si celebram a SAMAE e o Centro de Estudos e Pesquisas Hidrológicos e 
Ambientais Rio Vermelho Ltda de 23 de abril de 2013

Termo de Parceria que entre si celebram o Município de São Bento do Sul e o Centro de Estudos E Pesquisas 
Hidrológicos e Ambientais Rio Vermelho Ltda de 23 de abril de 2013.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CEPHARV
O Programa de Educação Ambiental apresenta as características estruturais do CEPHARV e URVE, 
direcionados para a Pesquisa e Educação Ambiental com: palestras, atividades, dinâmicas, estudos, visita na 
barragem, trilha ecológica, e interpretação e contemplação do entorno. As estruturas físicas são 
complementares para o estudo e processo ensino aprendizado.                        
O Projeto CEPHARV, além de ser disponibilizado para as escolas da rede de ensino pública também pode 
atingir os estudantes das escolas particulares, apresentando o projeto como uma ferramenta de inclusão no 
processo de ensino pedagógico, interligando o ensino e aprendizado. Estando aberto para cursos técnicos e 
universitários. 
A URVE/CEPHARV é um excelente local para complementação e enriquecimento dos conceitos 
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A URVE/CEPHARV é um excelente local para complementação e enriquecimento dos conceitos 
apresentados em sala de aula. A disponibilidade do projeto demonstra para o educador, não somente a trilha 
ecológica proposto neste trabalho, mas apresenta o perfil da Usina, suas características, e quais são os 
outros núcleos de ensino disponíveis para exploração, tanto em relação ao ambiente como pelas as 
atividades didáticas disciplinares.

Finalidades da Educação Ambiental:

 Ajudar a fazer compreender, claramente, a existência e a importância da interdependência econômica, 
social, política e ecológica, nas zonas urbanas e rurais;
 Proporcionar, a todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os conhecimentos, o sentido dos valores, o 
interesse ativo e as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente;
 Induzir novas formas de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, a 
respeito do meio ambiente.
 

Categorias de Objetivos:
 Consciência: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem consciência do meio ambiente global e 
ajudar-lhes a sensibilizarem-se por essas questões;
 Conhecimento: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem diversidade de experiências e 
compreensão fundamental do meio ambiente e dos problemas anexos;
 Comportamento: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a comprometerem-se com uma série de valores, 
e a sentirem interesse e preocupação pelo meio ambiente, motivando-os de tal modo que possam participar 
ativamente da melhoria e da proteção do meio ambiente;
 Habilidades: ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem as habilidades necessárias para 
determinar e resolver os problemas ambientais;
 Participação: proporcionar aos grupos sociais e aos indivíduos a possibilidade de participarem ativamente 
nas tarefas que têm por objetivo resolver os problemas ambientais.
 
Características:
 Processo dinâmico integrativo: pela sua própria definição, educação ambiental é “um processo 
permanente no qual os indivíduos e a comunidade toma consciência do seu meio ambiente e adquirem o 
conhecimento, os valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os torna aptos a agir, 
individual e coletivamente, e resolver problemas ambientais” (Declaração sobre a Educação Ambiental, 
Tbilisi, 1977) 
 Transformadora: a educação ambiental possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades capazes de 
induzir mudanças de atitudes. Objetiva a construção de uma nova visão das relações do homem com o seu 
meio e a adoção de novas posturas individuais e coletivas em relação ao ambiente. A consolidação de novos 
valores, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes refletirá na implantação de uma nova ordem 
ambientalmente sustentável.
 Participativa: a educação ambiental atua na sensibilização e conscientização do cidadão, estimulando a 
participação individual nos processos coletivos.
 Abrangente: a importância da educação ambiental extrapola as atividades internas da escola tradicional; 
deve ser oferecida continuamente em todas as fases do ensino formal, envolvendo ainda a família e a 
coletividade. A eficácia virá na medida em que sua abrangência vai atingindo a totalidade dos grupos sociais.
 Globalizadora: a educação ambiental deve considerar o ambiente em seus múltiplos aspectos e atuar com 
visão ampla de alcance local, regional e global.
 Permanente: a educação ambiental tem um caráter permanente, pois a evolução do senso crítico e a 
compreensão da complexidade dos aspectos que envolvem as questões ambientais se dão de modo 
crescente e continuado, não se justificando sua interrupção. Despertada a consciência, ganha-se um aliado 
para a melhoria das condições de vida do planeta.

 Princípios Básicos:
 Considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e criados pelo homem 
(tecnológico e social, econômico, político, histórico-cultural, moral e estético);
 Constituir um processo contínuo e permanente, começando pelo pré-escolar e continuando através de 
todas as fases do ensino formal e não-formal;
 Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, de modo que se 
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 Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, de modo que se 
adquira uma perspectiva global e equilibrada;
 Examinar as principais questões ambientais, do ponto de vista local, regional, nacional e internacional, de 
modo que os educandos se identifiquem com as condições ambientais de outras regiões geográficas;
 Concentrar-se nas situações ambientais atuais, tendo em conta também a perspectiva histórica;
 Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e internacional para prevenir e resolver os 
problemas ambientais;
 Considerar, de maneira explícita, os aspectos ambientais nos planos de desenvolvimento e de 
crescimento;
 Ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais;
 Destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em conseqüência, a necessidade de desenvolver o 
senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas;
 Utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para comunicar e adquirir 
conhecimentos sobre o meio ambiente, acentuando devidamente as atividades práticas e as experiências 
pessoais. (DIAS, 1993, pág. 66).     

METODOLOGIA “VIVÊNCIAS COM A NATUREZA” 
Em um processo de educação ambiental, somente as informações científicas não são suficientes para 
estimular os processos de transformação a que se propõe. A sensibilização, alcançada por meio de vivências, 
é essencial. Ampliando a consciência das pessoas, por meio da experiência, é que realmente se processa 
uma mudança em seu modo de ver e de se relacionar com o mundo (MENDONÇA, 2006).
Para trabalhar com a sensibilidade, uma metodologia de comprovada eficácia e que já é utilizada em 12 
países, especialmente em trabalhos ao ar livre, é a de “Vivências com a Natureza” (Sharing Nature), criada 
pelo naturalista Joseph Cornell, que desde 1979 se dedica a elaborar atividades que possam oferecer 
experiências divertidas e inspiradoras, visando desenvolver nas pessoas sentimentos de unidade e harmonia 
com a natureza.  
A metodologia “Vivências com a Natureza” consiste em um sistema de orientação para a escolha das 
atividades a serem postas em prática em visitas a áreas naturais, que podem ser realizadas em parques, 
bosques, praças e até mesmo no jardim de escolas e de residências. Seu objetivo é ajudar a desenvolver nas 
pessoas tanto o entusiasmo pelo ambiente visitado como um gradual movimento de acalmar a mente, para 
que os aspectos mais sutis da natureza (humana e não humana) possam ser percebidos. 
Os fundamentos da metodologia ”Vivências com a Natureza” estão relacionados a uma visão de mundo que 
acredita que o aprendizado duradouro deve incluir – e às vezes priorizar – a experiência, a vivência, e que 
apenas a comunicação de informações, ainda que muito importante não seja suficiente para o 
aprofundamento, enraizamento e estímulo a mudanças de comportamentos. Propõe que o aprendizado seja 
por inteiro, com o corpo e a mente, e que possa se ampliar sempre. Os jogos são um meio e não um fim; são 
ferramentas extremamente eficazes para despertar o encantamento pela vida, a percepção de sua conexão 
com ela, oferecendo assim a oportunidade de um aprofundamento constante da relação com a natureza e um 
desejo sincero de protegê-la. Nesse processo o participante aprende a acalmar a mente e realizar melhor as 
atividades em geral. Os participantes aprendem também a ouvir, a respeitar os outros e a refletir sobre seus 
desejos e necessidades. Do ponto de vista pedagógico, pelo fato do aprendizado se dar pela experiência e 
não somente pela transmissão de informações, este método representa uma mudança radical nos modos de 
ensinar e de aprender. As idéias costumeiramente postas em oposição entre aprender e brincar, trabalhar e 
ter prazer, ensinar e compartilhar passam a ser sentidas como complementares e indissociáveis 
(MENDONÇA, 2006).

PÚBLICO ALVO
O público que visita a CEPHARV é diferenciado em distintas faixa etárias do ensino fundamental do 6° ao 9° 
ano, onde a contemplação interpretativa do ambiente com o direcionamento de placas, visitas em núcleos de 
ensino, é parte do entendimento e compreensão do todo.
Para ações direcionadas considerou-se o público escolar do ensino fundamental considerando: 

a) Secretarias de Educação Municipais e Rede de Ensino Particular de Ensino. 

b) A faixa etária ideal para as atividades são de 11 a 14 anos, sendo mais oportuno ao entendimento do aluno 
que apresenta nesta idade maior interesse, sendo oportuno a exploração da inteligência naturalista ou 
biológica no aproveitamento dos estímulos e percepções do entorno e a aplicabilidade prática, vivencial.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O projeto atingiu até a data de hoje 1360 estudantes que receberam informações importantes para a 
formação do conhecimento no processo de ensino aprendizagem, com apoio interdisciplinar contribuindo para 
o caráter do cidadão. Todos os visitantes passaram pelos módulos de aprendizagem com palestras, 
dinâmicas em grupo, confraternização e convivência com a natureza pela trilha ecológica e contato nas 
estruturas da PCH.

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 1360 estudantes entre as datas14/08/2013

e 21/10/2014
Resultado 2 36 professores e integrantes da sociedade
Resultado 3 78 funcionários da URVE (Usina Rio

Vermelho de Energia Ltda) da KM26
Madeireira e Caldeiraria Ltda e empresas
terceirizadas, prestadoras de serviço.

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)

RESPONSABILIDAE SOCIOAMBIENTAL
                                                        
CEPHARV
Centro de Estudos e Pesquisas Hidrológicos e Ambientais Rio Vermelho Ltda – CEPHARV, foi construído 
especialmente para ser uma entidade de utilidade pública, instituída com o objetivo de promover ações de 
planejamento  e gestão de recursos hídricos e monitorar a qualidade da água e clima, junto ao SAMAE - 
Serviço Autônomo Municipal de Água  e Esgoto de São Bento do Sul. Bem como, ações que visem a 
preservação da Fauna e Flora e Educação Ambiental para estudantes do ensino fundamental, que são 
recebidos semanalmente, e monitorados pelo Biólogo da URVE. As visitas são exploradas em diferentes 
núcleos de ensino aprendizagem, por técnicas pedagógicas de interação de corpo e mente, com palestras, 
dinâmicas, trilha ecológica e visita nas estruturas da usina. A funcionalidade do CEPHARV está vinculado ao 
Decreto Municipal n° 1243 06/12/05 que Declara o Rio Vermelho de utilidade pública, e sobre tudo ao Decreto 
Municipal n° 1341 12/12/12, que declara o CEPAHRV de utilidade pública. Com os decretos definidos foi 
elaborado o Termo de Parceria, assinado pelo município na data de 23/04/2013, com a Prefeitura Municipal 
de São Bento do Sul e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE.
O CEPHARV está organizando o termo de parceria com o comitê de bacia “Comitê do Itapocu”.

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

Comunidades vizinhas,

Organizações governamentais,

Entidades educacionais

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

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:
Link 1: marcelohubel.blogspot.com.br

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

Sim

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

Sim

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

Não

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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