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P2: Título do projeto ambiental participante: Educação Sustentável em Unidades de Conservação - 
Reserva Biológica  Estadual do Aguaí - Santa Catarina

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

O projeto consiste na publicação do livro intitulado 
Reserva Biológica Estadual do Aguaí. O livro surgiu da 
idéia de divulgar um material educativo que retratasse a 
importância que a reserva tem para o desenvolvimento 
sustentável da região sul de Santa Catarina. Partindo 
do princípio de que o futuro é incerto e de que as 
mudanças no planeta podem ser combatidas através de 
ações conservacionistas, a reserva do Aguaí apresenta 
um enorme valor ambiental para a população, pois é 
fonte de serviços oferecidos pela natureza. O projeto 
envolveu a participação de mais de 50 pessoas, 
beneficiou diretamente 29 instituições de ensino e 
alcançou 5841 estudantes.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda
Nome fantasia: Rio Deserto
Setor de atuação: Mineração
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 16/11/1976
Número de colaboradores: 697

P6: Informações de contato:
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 515
Bairro: Centro
Cidade: Criciúma
Estado: SC
CEP: 88801-500
Telefone com DDD: (48) 3431-9444

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   terça-feira, 4 de agosto de 2015 14:55:59terça-feira, 4 de agosto de 2015 14:55:59
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 4 de agosto de 2015 15:23:26terça-feira, 4 de agosto de 2015 15:23:26
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:27:2700:27:27
Endereço IP:Endereço IP:  201.24.94.227201.24.94.227
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P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Fernanda Grassi Nuernberg
Cargo: Marketing
E-mail: fernanda.grassi@riodeserto.com.br
Telefone com DDD: (48) 3431-9452

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: Micheli Ribeiro Luiz
Cargo: Bióloga
E-mail: micheli@rotasdosul.com
Telefone com DDD: 4834474822

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Valcir José Zanette
Cargo: Administrador
E-mail: diretor@riodeserto.com.br
Telefone com DDD: (48) 3431-9444

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 01/06/2014

P11: O projeto está em andamento? Não

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

31/04/2015

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias 50

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 5.841

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Governo do Estado, através do Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente de Santa Catarina – FEPEMA.

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

Existe uma enorme carência de materiais educativos que retrate a importância que a reserva e seus recursos naturais 
tem para o desenvolvimento sustentável da região sul de Santa Catarina.

P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

Produzir um material educativo voltado à conservação da Reserva Biológica Estadual do Aguaí.

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

O Projeto é fruto do Programa de Educação Ambiental do Instituto Felinos do Aguaí, que constitui a publicação do Livro 
Fotográfico Reserva Biológica Estadual do Aguaí. Este livro é um importante material educativo que está sendo 
acessado pelo público, em especial pelos estudantes e professores das comunidades que coexistem com a reserva do 
Aguaí. Por meio desse livro será possível ensinar, desde os primeiros anos da escola, a importância que a reserva tem 
para a população da região carbonífera catarinense. O ensino e a aprendizagem, a partir do conhecimento da 
paisagem onde os alunos vivem, tornam-se muito mais interessante e profundo para a construção de nosso processo 
civilizatório. Por um lado, os alunos podem desenvolver sua cognição a partir de experiências do lugar em que vivem, 
pois são convidados a reconhecer os elementos de sua própria paisagem. Por outro lado, ao aprenderem a identificar 
seu ambiente, avançam na construção de sua identidade territorial e cultural, passando a serem portadores dos 
valores de sua terra. 

Área de estudo - Na elaboração deste livro foram percorridos milhares de quilômetros da reserva do Aguaí, desde o 
sul, partindo de Morro Grande, percorrendo por Nova Veneza, Siderópolis, Bom Jardim da Serra e seguindo em 
direção ao norte, até o município de Treviso.
 
O projeto foi realizado em 11 meses, por meio de quatro etapas: Elaboração do Roteiro; Captação de Imagens; 
Edição/Produção; Impressão serigráfica e Distribuição. 

Inventário Fotográfico - As fotografias foram retratadas sob o olhar do Fotógrafo José Carlos dos Santos Júnior, que 
durante 15 anos pesquisa e fotografa em prol da conservação da natureza. No âmbito de inventário, foram 
fotografados rios, montanhas, fauna, flora, animais em vias de extinção, cachoeiras, impactos ambientais e turismo 
sustentável. O livro foi apresentado em capa dura, com textos em português, tamanho 29 x 45 cm, 4 cores em Couche 
Brilho, com 100 páginas e mais de 90 fotos coloridas, acompanhado de textos explicativos. 

O material apresenta um conteúdo que vai desde educação ambiental, história local, geológica, paisagem, clima, 
vegetação, fauna, recursos hídricos, aspectos culturais, impactos sobre a biodiversidade, até o turismo sustentável. 
Ilustrado por belas imagens e apresentando uma linguagem simples, a edição deste livro pretende servir de base de 
informações para qualquer pessoa interessada em conservação.

Divulgação - Em abril de 2015 o livro começou a ser entregue nas escolas da rede de ensino municipal, estadual e 
particular dos municípios que compreendem a reserva. O lançamento oficial do livro aconteceu no dia 07 de Maio, na 
Câmara de Vereadores de Siderópolis, no Sul do Estado.

P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Este projeto contribuiu significativamente com o programa de educação ambiental da Unidade de Conservação, 
conforme dispõe em seu plano de manejo; Ampliou as ações do programa de educação ambiental do Instituto Felinos 
do Aguaí; Beneficiou diretamente 29 instituições de ensino localizadas no entorno da Unidade de Conservação; 
Alcançou mais de seis mil pessoas; e Promoveu a criação de material educativo voltado para conservação dos 
recursos naturais.
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P21: 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 29 Instituições de ensino atendidas, que

receberam o livro.
Resultado 2 5.841 estudantes tiveram acesso ao material

educativo
Resultado 3 40 famílias do entorno da reserva que

receberam o livro
Resultado 4 50 Livros doados para a Unidade de Gestão da

Reserva/FATMA.
Resultado 5 35 livros doados em eventos e datas

comemorativas ao meio ambiente.
Resultado 6 15 livros doados para Instituições públicas e

privados.
Resultado 7 2 Programas de Educação Ambiental

beneficiados que incluem a Unidade de Gestão
da Reserva/FATMA e do Instituto Felinos do
Aguaí.

Resultado 8 50 pessoas que de alguma forma contribuíram
para a realização da obra.

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

Presente na história da região carbonífera de Santa Catarina, as Empresas Rio Deserto, fundada em 1918, sempre 
estiveram na vanguarda tecnológica, desenvolvendo sempre novos métodos para extração, industrialização e 
comercialização de produtos minerais. À frente do seu tempo, diversificou suas atividades, tendo hoje 15 unidades 
produtivas, atendendo aos setores energético, fundição, siderurgia, metalurgia, cerâmico, saneamento, agronegócio, 
entre outros.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias, Entidades educacionais

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2014

P26: 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: http://www.riodeserto.com.br/empresa/relatorio-

anual/

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

P30: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

5.710.561,72

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 36.000,00

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

O respondente ignorou esta pergunta

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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