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O Viveiro de Produção de Mudas da Ecoporé, localizado no município de Ro-
lim de Moura, iniciou seus trabalhos de produção e entrega de mudas no ano de 
2007, onde a partir de um compromisso firmado com o Poder Judiciário, Minis-
tério Público, Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia – CAERD e Secretaria 
Estadual do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, a Ecoporé recebeu um mon-
tante de recursos para adquirir um terreno e implantar um viveiro para atender 
os produtores rurais na bacia do igarapé D’allincourt, no município de Rolim de 
Moura, que apresentava problemas com o abastecimento de água. A proposta 
inicial era a de produzir e entregar 170.000 mudas entre dezembro de 2007 a 
fevereiro de 2009, objetivo este concluído com êxito. Anterior à produção, ainda 
no ano de 2005, a Ecoporé já havia executado um diagnóstico socioambiental 
na bacia deste igarapé, onde levantou dados em 90 propriedades, identificando 
as áreas mais críticas e as principais fontes de degradação ambiental desta área.

Em 2009, após o término da entrega de mudas, o projeto teve continuidade 
com a recuperação de nascente no igarapé Manicoré, afluente direto do D’allin-
court. A proposta junto ao Poder Judiciário era a de produzir e entregar mais 
350.000 mudas até o ano de 2011. Além da entrega de mudas e insumos para 
a confecção de cercas, também foram firmados termos de compromisso para 
prestação de assistência técnica aos produtores, bem como a realização de ati-
vidades de educação ambiental com os filhos dos mesmos.

Neste contexto, nasce o Projeto Viveiro Cidadão, visando ampliar a área de 
abrangência dos projetos citados e aumentar o número de áreas recuperadas na 
sub-bacia do rio Palha, onde o igarapé D’allincourt está inserido. Iniciando suas 
atividades no ano de 2013, o Projeto Viveiro Cidadão vem com uma nova abor-
dagem, onde além de aumentar a produção de mudas e de áreas recuperadas, 
idealizou a proposta dos Viveiros Educadores, tornando o viveiro de produção 
de mudas em um centro irradiador das ações, tanto de produção, como de edu-
cação ambiental e comunicação social.

Atualmente, o viveiro possui estruturas para atender a visitação de escolas e 
demais instituições que queiram aproveitar os espaços, como a sala multimídia 
e o viveiro para ações de educação ambiental e capacitações. A partir da elabo-
ração deste Projeto Político Pedagógico do Viveiro (PPPV), construído de forma 
coletiva com atores diversos, os objetivos e linhas gerais de atuação do Viveiro 
ficam evidenciados, tornando o espaço mais democrático para todos.

Apresentação
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Viveiros são espaços destinados para a produção de mudas para fins diver-
sos. No caso do Viveiro de Produção de mudas da Ecoporé, as mudas são des-
tinadas principalmente para a recuperação florestal de áreas de Preservação 
Permanente degradadas. Também são produzidas mudas para compor sistemas 
produtivos, visando à geração de renda para os produtores que optam pela re-
cuperação de áreas. Além desta função citada, o Viveiro desenvolve uma outra 
função no contexto em que está inserido. Também é utilizado como ferramenta 
de educação ambiental, onde alunos e demais membros da sociedade são con-
vidados a aumentar a percepção às questões ambientais, a partir de palestras, 
visitas guiadas, cursos e demais ações. Desde a implantação do Viveiro, a equipe 
trabalha a educação ambiental incorporada à produção de mudas e a recupe-
ração de áreas degradadas. E é essa visão, de usar o espaço do Viveiro para a 
aprendizagem, orientado por procedimentos pedagógicos, é que faz a diferença 
entre um viveiro de produção e um Viveiro Educador, como é o caso.

Os viveiros educadores são espaços de produção de mudas de espécies ve-
getais onde, além de produzi-las, desenvolvem-se de forma intencional, proces-
sos que buscam ampliar as possibilidades de construção de conhecimento, exer-
citando em seus procedimentos e práticas, reflexões que tragam em seu bojo, 
o olhar crítico sobre questões relevantes para a sociedade como: ética, solida-
riedade, responsabilidade socioambiental, segurança alimentar, inclusão social, 
recuperação de áreas degradadas entre outras possibilidades (MMA, 2008). 

Refletir sobre tais aspectos é essencial para questionarmos as escolhas feitas 
e compreendermos que é possível trilhar outros caminhos, calcados pela solida-
riedade, pela universalização da qualidade de vida, pela valorização do ambien-
te, e do ser humano, como sujeito atuante na construção de um mundo melhor 
(Lemos e Maranhão, 2008).

Além dos processos que buscam ampliar as possibilidades de construção do 
conhecimento, sobre as questões relevantes para a educação ambiental como os 
citados nestes espaços, a produção de mudas é tratada como “porta de entrada” 
para reflexões acerca da complexidade envolvida (MMA, 2008).

1. Introdução
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Para que o Viveiro Educador funcione em sua plenitude é necessário que se 
estabeleça os procedimentos que serão adotados a partir de um Projeto Políti-
co Pedagógico – PPP. A partir daí, temos os objetivos, metas e anseios de onde 
queremos chegar com o Viveiro Educador. 

O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o 
que dá forma e vida ao PPPV. Segundo a metodologia dos Viveiros Educadores 
do Ministério do Meio Ambiente (2008), entende-se do PPP:

É projeto porque reúne 
propostas de ação concreta a 

executar durante determinado período de 
tempo. 

É político por considerar a escola como um 
espaço de formação de cidadãos conscientes, 
responsáveis e críticos, que atuarão individual 
e coletivamente na sociedade, modificando os 

rumos que ela vai seguir. 

É pedagógico porque define e organiza 
as atividades e os projetos educativos 
necessários ao processo de ensino e 

aprendizagem.

Ao se juntar os três aspectos, o PPPV indica à instituição responsável uma di-
reção que se deve tomar, e quando elaborado de forma participativa, estas rotas 
também devem ser claras para toda a sociedade beneficiária. O PPPV deve apre-
sentar de forma concisa as linhas de atuação, porém, sendo flexível o bastante 
para que novas demandas possam ser incorporadas.
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Rolim de Moura teve seu início a partir de um Projeto de Colonização, destina-
do ao assentamento de colonos excedentes da extensão do Projeto Integrado de 
Colonização Ji-Paraná, implantado na área pelo INCRA, que distribuiu lotes de 
terras rurais a milhares de famílias em 1979. Foi elevada a categoria de município 
através do Decreto Lei Estadual nº 71, de 5 de agosto de 1983, sendo que seu 
território foi desmembrado da área de Cacoal.

Em sua distribuição geopolítica possui um distrito, Nova Estrela, a 24 km da 
sede do município. O Município confronta-se com Castanheiras ao Norte, Santa 
Luzia D’oeste e Alta Floresta D’oeste ao Sul, Pimenta Bueno, São Felipe e Cacoal 
a Leste, Novo Horizonte D’oeste a Nordeste.

É um importante polo regional, sendo a cidade mais populosa e economica-
mente ativa definida como Capital do que chamam Zona da Mata Rondonien-
se, com uma região de influência que abrange os municípios de Alta Floresta 
D’oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo 
Horizonte do Oeste, Parecis, Santa Luzia d’Oeste e São Filipe d’Oeste, totalizan-
do uma população de cerca de 151.000 habitantes e área aproximada de 20.000 
km2.

Rolim de Moura é a 6ª cidade mais populosa e sustenta o 7º maior PIB de Ron-
dônia. Com o IDHM de 0,700, é 7º melhor do Estado. 

As principais fontes de recursos da microrregião são a agropecuária e a in-
dústria madeireira, as lavouras de relevância são as de arroz, café, milho e fei-
jão, a pecuária extensiva ocupa grande espaço geográfico. Segundo o Censo 
Agropecuário de 2006 do IBGE, existem 2.144 estabelecimentos de agricultura 
familiar, com uma área total de 81.911ha. Os estabelecimentos de agricultura não 
familiar são 323, em 47.476 ha.

O sistema educacional possui oito (8) pré-escolas, sendo três privadas e cin-
co municipais, 19 escolas de ensino fundamental, 27 escolas de ensino infantil, 
fundamental e médio um (1) centro de curso profissionalizante, um (1) centro 
educacional e quatro (4) faculdades.

2. Contexto histórico dos municípios 
de abrangência do Viveiro

2.1. Rolim de Moura
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O povoado surgiu como Núcleo de Apoio Rural – NUAR, integrante do Projeto 
de Colonização Rolim de Moura, elevado à categoria de município e distrito com 
a denominação de Castanheiras, pela Lei Estadual n.º 366, de 13-02-1992, des-
membrado do Município de Rolim de Moura. Sede no atual distrito Castanheiras 
(ex-localidade de União da Vitória), instalado em 01-01-1993. Possui um distrito 
chamado Jardinópolis.

Segundo o IBGE, 2010, o IDHM do município é de 0,658, sendo o 16° no esta-
do de Rondônia, e seu PIB sendo o penúltimo do estado, na 51° posição. Possui 
duas (2) pré-escolas municipais, cinco (5) escolas de nível fundamental, sendo 
duas estaduais e três municipais, e uma (1) escola estadual de ensino médio.

A economia do município gira em torno da pecuária de leite e de corte, e 
também da agricultura diversa, como feijão, milho, abacaxi, melancia, etc. Se-
gundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, existem 470 estabelecimentos 
de agricultura familiar, com uma área total de 24.160ha. Os estabelecimentos de 
agricultura não familiar são 122, em 44.130ha.

Durante a realização de pesquisas na Biblioteca Municipal de Castanheiras, foi 
possível encontrar algumas páginas datilografadas com um histórico do princí-
pio do Município. Como não há quem foi o autor deste documento, nem mesmo 
os funcionários da Biblioteca sabem da origem, o texto é repassado na íntegra, 
tal qual foi escrito, para que se estabeleça um registro de um documento que 
retrata os passos iniciais do Município de Castanheiras. 

2.2 Castanheiras

“COMO NASCEU UNIÃO DA 
VITÓRIA, HOJE MUNICÍPIO 

DE CASTANHEIRAS”.
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“O núcleo urbano de Apoio Rural nasceu de um 
projeto do programa Polonoroeste a partir do ano 
de 1983, quando iniciou a construção das primeiras 
instalações no Governo do Saudoso Coronel Jorge 
Teixeira de Oliveira.

Antes de se clamar, União da Vitória, era apenas 
linha do Suturumbó. Vale lembrar a bravura e o 
pioneirismo de alguns colonos “posseiros” que já 
enfrentavam a mata virgem para garantir o seu 
pedaço de chão, entre estes destacavam o Sr. 
Adão José Augusto, a Camila Apolinário, Sr. Manoel 
Branco, Mané Preto, Sr. João rico, Sr. Santo, Sr. 
Antônio, Sr. Sebastião Coresma, Sr. Antonio Zildo, 
Sr. Costa, e também o saudoso Pedro Gonçalves, 
entre tantos outros que ajudaram início do 
desbravamento desta nova fronteira agrícola.

Em maio de 1984, já em andamento com a firma 
“TRIUNFO” construindo se seguintes obras:

C.T.A – Centro Técnico Administrativo
C.T – Casa de transito
P.S – Posto de saúde
Colégio e Caixa D’ água
Em setembro de 1984 na Igreja São Cristovão, após 
a celebração de um missa, celebrada pelo o Padre 
Silvino, da Paróquia de São João em Predici, foi 
feita m eleição para a escolha de nome da futura 
cidade.

Sendo colocado em votação os seguintes nomes:

- Jataizinho;
- Belo horizonte;
- Palmeiras das Missões;
- Vista Alegre, e;
- União da vitória.



12 | PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO • VIVEIRO CIDADÃO

O nome de União da vitória foi sugerido por um 
dos fundadores, já falecido, o saudoso Sr. Pedro 
Gonçalves, foi escolhido União da Vitória, por 
maioria absoluta de votos.

Em novembro de 1984, iniciaram-se as preparações 
junto as lideranças comunitárias por parte dos 
órgãos vinculados ao Governo Estadual.
(CODARON), Promoção Social e o programa 
integrado de Desenvolvimento Agrícola do 
Noroeste.

(POLONOROESTE DO BRASIL), com a conclusão 
das obras implantadas, já descriminadas 
anteriormente, a preparação das lideranças 
comunitárias por parte dos órgãos do Governo, 
autorizados na época, que formavam as comissões 
de Desenvolvimento Rural.

CDR (4), e sentindo a necessidade de ter-se um 
administrador para decidir os destinos do já criado 
NUAR, de União da Vitória, foram indicados nomes 
entre as lideranças, para concorrer ao cargo de 1º 
administrador do NUAR, os candidatos foram:

- Egídio Antônio Massocatto;
- Antonio Maróstego;
- Emanoel Adão Rebelo;
- Valmir da Silva.

Sendo eleito o Sr. Antônio Maróstego, por 
maioria de votos, passando a administrar como 
representante da SEPLAN/Prefeitura. Na época 
os Nuares existentes no Estado de Rondônia, 
eram vinculados diretos com a Secretária de 
Planejamento, não tendo vínculos com Prefeituras 
Municipais.
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Diante disto existiam muitas dificuldades em 
administrar tudo era tramitado direto com Porto 
Velho.

Os principais trabalhos deixados pelo 
1º administrador foram:

- Abastecimento d’ água.
- Contratação de pessoal e funcionamento da 
energia elétrica.
- Funcionamento do Colégio Francisca Júlia da 
Silva.
- Funcionamento do Posto de Saúde.
- Apoio e incentivo à Associação dos Produtores 
rurais – ASPRUVI.
- Apoio e incentivo de estradas vicinais e construção 
de escolas rurais.

Ficou no cargo durante 2 anos e 2 meses. Pediu 
renuncia em junho de 1987.

Os candidatos que concorreram ao cargo foram os 
senhores:

- Jacinto Antonalho.
- João Aparecido.
- Hélio Dias de Souza.
- Osvaldo Leite Silva.

Sendo eleito o Sr. Hélio Dias de Sousa, 
administrando durante o período de 13/06/87 a 
30/06/88. Em sua administração foram iniciadas 
varias obras e concluindo outras já começadas na 
administração anterior.

Foi dado continuidade ao trabalho de apoio aos 
diversos fatores como: saúde, educação, estrada, 
agricultura. Havendo o grande desenvolvimento 
neste período com o apoio do então, Governador 
Jerônimo Garcia Santana.
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O bem estar Social também obteve as suas 
prioridades.

Por força das eleições Municipais de 1988, o então 
administrador solicitou afastamento do cargo para 
concorrer ao cargo de vereador ficando eleito 
vereador do município de Rolim de Moura, sendo 
indicado para substituí-lo no cargo de administrador 
o Sr. Antônio José de Oliveira, que foi nomeado em 
30 de junho de 1988 pelo Prefeito do Município de 
Rolim de Moura.

Na época o Sr. Valdir Raupp de Matos.

Na qualidade do administrador encontrou algumas 
dificuldades por ser um período de meio de ano não 
houve nenhuma contratação nem a nível municipal 
ou estadual. Suas principais obras foram:

Construção do prédio, com equipamentos e 
funcionamento do Posto Telefônico.

Aquisição de uma viatura TOYOTA para atuar como 
ambulância no Centro de Saúde diferenciado (OSD), 
conseguindo diretamente junto a SESAU (Secretaria 
de Estado da Saúde de Rondônia).

Conseguiu novos aparelhos para antena 
Parabólica, junto a SEPLAN (Secretária de estado e 
Planejamento e coordenação Geral).

Na saúde, concluiu a construção de vários Postos de 
saúde rural e funcionamento dos mesmos.

Junto a CABRU conseguiu mudanças e melhora na 
capacitação e expansão da rede d’ água em várias 
ruas.
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Na educação deu continuidade no trabalho de 
apoio educacional, tais como, entrega de merenda 
e materiais escolares, nas escolas rurais, visitas e 
outros.

No setor energético, foi responsável pelo projeto de 
expansão da rede elétrica, que só foi concluído na 
administração posterior à sua.

Na agricultura, deu apoio maciço a associação dos 
Produtores Rurais de união da vitória. Implantou 
viveiros de produção de mudas de café, que 
forneceu mudas à produtores locais. Foram feitos 
recuperação de estradas vicinais, pontes e bueiros.
No perímetro urbano, fez trabalhos de conservação 
e arborização em várias ruas e avenidas.

Em sua administração contou com o apoio 
indispensável do Vereador Hélio Dias de Souza, 
Prefeito Municipal de Rolim de Moura, contou ainda 
com o apoio de Secretarias estaduais, também foi 
imprescindível o apoio recebido da EMATER em 
nível local, regional e estadual.

Deixou o cargo seis meses de mandato em virtude 
da eleição que elegeu pelo o volto direto o seu 
sucessor. O Sr. Nicolas Rido Quevedo.

Por força da democracia novas eleições foram 
realizadas, concorrendo ao cargo os senhores:

- Nicolau Aldo Quevedo.
- Sinvaldo Pereira do Zaco.

Sendo eleito o 1º durante o período foram feitos 
vários trabalhos de fundo social, destacando-se o 
funcionamento do quartel da PM/RO e construção 
de um poço comunitário, estrategicamente 
localizado, que beneficiou muitas famílias com 
abastecimento de água potável.
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Administrou no período de 01/01/89 a 02 de abril 
de 1992, quando pediu afastamento para concorrer 
ao cargo eleito de vereador do novo Município de 
Castanheiras.

Para substituí-lo foi nomeado, interinamente, o Sr. 
Rovício Peixoto, que esteve frente à administração 
até o dia 13 de abril de 92.

No projeto de criação do novo Município, o nome 
foi mudado de União da Vitória para Castanheiras, 
força de um projeto de Lei da Assembleia 
Legislativa pelo Sr. Deputado Sandi Calixto, durante 
a criação dos 17 novos municípios do estado de 
Rondônia.

Quando então por força de decreto de criação do 
novo município de Castanheiras Lei nº 366 datado 
em 13/02/92, exonerado pelo então Governador 
Dr. Osvaldo Piana, que logo após nomeou um 
interventor, vindo de Porto Velho, Sr. Leir Nilton 
Wentz. 

O qual administrou até o dia 31 de dezembro de 92, 
quando então assumiu o Prefeito eleito pelo o voto 
popular direto, nas eleições municipais de 03 de 
outubro de 1992 o Senhor Hélio Dias de Sousa.”

O texto não cita o que levou o novo município a 
ser denominado de Castanheiras, porém, em conver-
sas com pessoas mais antigas, a nomenclatura vem 
da enorme quantidade de árvores de castanha que 
existiam na região, fato este observado ainda hoje.
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Surgiu como Núcleo Urbano de Apoio Rural - NUAR do Projeto de Coloniza-
ção Rolim de Moura, com o nome de Novo Horizonte. O projeto de emancipação 
foi iniciado por deputados da época, com esse nome, mas como já existia outro 
município com o mesmo topônimo no Estado de São Paulo, acrescentou-se a 
expressão “do Guaporé”. 

No impedimento da lei para o uso do nome Novo Horizonte e sem uma melhor 
justificativa histórico-geográfica para se acrescentar a expressão “do Guaporé”, 
os deputados escolheram o nome “Cacaieiros” para homenagear os colonizado-
res que conquistaram suas terras carregando em suas costas pesados “cacaios”, 
espécies de cesto de cipó.

Através do desmembramento do município de Rolim de Moura, com o nome 
de Cacaieiros, o município foi criado, através da lei nº 365, de 13 de fevereiro de 
1992, assinada pelo então Governador Oswaldo Piana Filho, com área desmem-
brada do Município de Rolim de Moura. 

Várias lideranças políticas não aceitavam o nome escolhido e lutaram por sua 
mudança e através da lei nº 549, de 11 de janeiro de 1994, o município voltou a se 
chamar Novo Horizonte, com acréscimo da expressão “do Oeste”, para diferen-
ciar de outro município já existente em São Paulo. 

Tem sua economia baseada principalmente na pecuária de leite e corte, cafei-
cultura, dentre outros. Segundo o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, existem 
1.633 estabelecimentos de agricultura familiar, com uma área total de 49.540ha, 
e 158 estabelecimentos de agricultura não familiar, em 22.092ha.

Novo Horizonte do Oeste sustenta o 43º PIB de Rondônia, com o IDHM de 
0,634, sendo este o 32º melhor do Estado. 

Na questão do ensino, existem dois (2) estabelecimentos de ensino pré-es-
colar; sete (7) estabelecimentos de ensino fundamental e quatro (4) estabeleci-
mentos de ensino médio.

2.3. Novo Horizonte
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A Colonização da região de Rolim de Moura/RO, 
conhecida como Zona da Mata, abrange os municípios 
de Alta Floresta D’oeste, Alto Alegre dos Parecis, Cas-
tanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte 
do Oeste, Parecis, Santa Luzia do Oeste e São Felipe 
D’oeste, ocorreu na década de 70, durante o programa 
Polonoroeste do governo federal, com a concentração 
de migrantes de diversos estados brasileiros e com a 
distribuição de lotes rurais (VENDRUSCOLO, 2011). 

Rolim de Moura é o município mais populoso desta 
região e funciona como centro agregador dos municí-
pios vizinhos e menos populosos o quais foram sendo 
desmembrados de Rolim de Moura ao longo do tempo. 
(Tabela 1).

O Projeto Viveiro Cidadão trabalha a recuperação de 
áreas degradadas de APPs na sub-bacia do rio Palha, 
que abrange três municípios da Zona da Mata, sendo 
estes, Rolim de Moura, onda fica sediado o Viveiro; uma 
estreita faixa do município de Novo Horizonte D’oeste; 
e o município de Castanheiras. (Figuras 1 e 2). 

A cobertura vegetal nativa destes municípios ao lon-
go do tempo foi reduzida a pequenos fragmentos em 
decorrência principalmente do modelo agropecuário 
aplicado, fazendo com que a vegetação nativa, tanto de 
Reservas Legais quanto de Matas Ciliares, desse espaço 
as pastagens, o que vem provocando processos de ero-
são e reduções dos volumes de água dos mananciais 
desta região, em especial nos períodos de estiagem 
(ECOPORÉ, 2012).

3. Contexto do Projeto 
Viveiro Cidadão
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O sistema de abastecimento de água da região depende diretamente do Rio 
Palha ou de seus afluentes diretos. Segundo dados de um levantamento reali-
zado pela Ecoporé em 2007, os índices necessários para atender a demanda da 
captação de água destes municípios foram reduzidos. A Companhia de Abaste-
cimento de Água e Esgoto de Rondônia (CAERD) utiliza em torno de 120 litros/
segundo. Contudo, o manancial já atingiu valores abaixo de 100 litros por segun-
do, tendo sido registrado dois casos de vazão zero abaixo da captação, resultan-
do em sérios prejuízos socioeconômicos e ambientais (ECOPORÉ, 2007).

Tabela 1 – Lista de municípios que fazem 
parte da Zona da Mata Rondoniense 
com os dados de área, habitantes, áreas 
desmatadas, remanescentes de florestas 
e outras áreas não florestadas (rochas, 
campos, lâminas d’água, etc.).

#Fonte: IBGE 2014.
*Fonte: Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE (2013).

Município Área total 
Km2 #

N° 
habitantes#

Área 
desmatada*

Área de 
floresta 

anescente*
Outros*

Alta Floresta 
D’oeste 7.067,025 25.652 31.71% 43.21% 25.08%

Alto Alegre 
dos Parecis 3.958,273 13.884 32.66% 43.94% 23.4%

Castanheiras 892,842 3.653 79.72% 19.93% 0.35%

Nova 
Brasilândia 
do Oeste

1.703,008 21.511 77.06% 17.36% 5.58%

Novo 
Horizonte 
do Oeste

843,446 10.393 87.34% 12.12% 0.54%

Parecis 2.548,683 5.589 45.11% 36.07% 18.82%

Rolim de 
Moura 1.457,89 55.807 89.92% 10.08% -

Santa Luzia 
D’Oeste 1.197,796 8.706 80.97% 19.03% -

São Felipe 
D’Oeste 541,647 6.160 88.83% 11.17% -

Total 20.210,61 151.135 - - -
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Figura 1. Mapa com a localização da área de abrangência do Projeto 
Viveiro Cidadão, mostrando a cobertura florestal no ano de 1979.

Figura 2. Mapa da região de abrangência do Projeto Viveiro Cidadão, 
mostrando a cobertura florestal no ano de 2013.
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Figura 3. 
Participantes 
da 1ª Oficina de 
elaboração do 
PPPV.

Recuperar as nascentes desta sub-bacia, bem como as áreas de APPs ao lon-
go dos rios, é de extrema importância para a manutenção dos recursos hídricos 
desta região, pois, além da captação de água para o abastecimento das cidades, 
este recurso atende também à produção de alimentos para estes municípios, 
garantindo a geração de renda para diversos segmentos.

Elaborar o PPPV faz com que se definam quais serão as linhas de atuação 
deste espaço. Como todo o processo foi concebido em um coletivo de institui-
ções, diversas opiniões foram trabalhadas em oficinas realizadas no espaço do 
Viveiro. Tenho em seu escopo todas as informações relevantes para o meio em 
qual está inserido, o PPP torna-se um eficiente instrumento de planejamento e 
avaliação das ações futuras.

Foram realizadas duas oficinas de 8 horas cada, com a participação de diver-
sas instituições convidadas. Estas instituições foram escolhidas por represen-
tarem parte da sociedade que desenvolve algum tipo de trabalho na área de 
atuação do viveiro, principalmente com educação. Participaram também insti-
tuições ligadas ao meio ambiente, sindicatos de produtores rurais e produtores 
independentes. (Figura 3).

3.1. Importância e Concepção do PPPV

4. Metodologia
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Nestas oficinas, foram trabalhados temas relacionados à recuperação de áre-
as, viveiros e métodos a serem utilizados com as visitas, bem como uma análise 
conjuntural da região ao qual o Projeto está inserido. Para a definição de as-
suntos relevantes, os participantes foram divididos em grupos e posteriormente 
houve uma sistematização da produção de cada um, juntando em um documen-
to único ao final, passando por plenária. (figura 4).

A partir destas oficinas, foram definidos alguns aspectos importantes para a 
gestão do Viveiro, tais como:

Através de dinâmicas de grupos e posterior congregação das informações, o 
objetivo do Viveiro ficou:

Figura 4. Momento do trabalho em grupo.

Objetivo

“Promover a educação ambiental, 
a produção de mudas e 

prestar assistência técnica aos 
produtores rurais”.
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Promover a sensibilização ambiental através da produção de mudas e de-
bates, favorecendo assim a mudança de conceitos, atitudes e comportamento 
entre os produtores, acadêmicos, crianças e a sociedade em geral, por meio de 
parcerias que atendam os anseios de uma sociedade sustentável.

Diversos cursos passíveis de serem ministrados no Viveiro foram pensados 
levando em consideração as demandas da região, sendo capacitação em:

Os cursos foram pensados para serem ministrados para produtores rurais, 
gestores ambientais e estudantes.

Produção de 
mudas;

Boas práticas 
agrícolas;

De adubos e 
fertilizantes 
orgânicos;

Manutenção 
das áreas em 
recuperação 

(roçada, podas, 
combate a 
insetos);

Semente 
(Coleta, ar-
mazenamento 
e quebra de 
dormência); 

Combate a 
incêndios flo-

restais

Sistemas Agro-
florestais;

Trabalhar 
rendimentos 

– valores 
agregados;

Hortifrúti;
Como extrair o 
melhor de sua 
propriedade;

Reciclagem/
reaproveita-

mento;

Legislação am-
biental (simples 

e avançado);

Manejo de 
pastagem

Produção 
orgânica;

Sequestro de 
carbono

Ética | Comprometimento | Responsabilidade 
Princípios legais (Leis ambientais)

Missão

Linhas de projetos e capacitações

Valores
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Hoje o viveiro de produção da Ecoporé atende o Projeto Viveiro Cidadão, que 
abrange a sub-bacia do rio Palha. De acordo com oque foi definido nas oficinas, 
essas ações devem ser intensificadas nos três municípios.

Visando o atendimento de outras regiões não abrangidas pelo Projeto, o Vi-
veiro deve formar viveiristas que levem a ideia a outras cidades não contempla-
das pelo projeto, podendo posteriormente se estender a outros municípios da 
Zona da Mata. Este entendimento parte do princípio que todos os municípios 
desta região apresentam problemas relacionados às questões ambientais.

A partir de discussões direcionadas, todos os membros das oficinas acredi-
tam que a Ecoporé deve atuar como uma ponte entre os agricultores e os res-
ponsáveis pela elaboração de políticas públicas, da seguinte forma:

- estabelecendo parcerias com órgãos competentes dos municípios;
- organizando e executando ações em datas sugestivas sobre meio ambiente 
(semana do meio ambiente com parcerias de escolas, elaboração de materiais 
como cartilhas, adesivos, sacolas ecológicas, etc.);
- participação nos espaços de discussão, como conselhos, congressos, 
comitês, etc.

5. Perspectivas de futuro

5.1. Políticas Públicas
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Para haver integração com a sociedade em geral, o Viveiro deve funcionar 
como centro de boas práticas nas questões socioambientais de todo o estado. 
Sendo assim, algumas propostas foram colocadas pelos participantes para que 
este espaço seja realmente utilizado para tal fim. São elas:

- visitas a propriedades rurais com o intuito de 
mostrar áreas degradadas e recuperadas;

- promoção de palestras e intercâmbios;

- relatórios anuais (visitantes, mudas, 
capacitações) e demais eventos (divulgação: 
internet);

- pesquisas divulgadas junto ao viveiro e a 
comunidade;

- abertura aos produtores rurais que desejam 
reparar áreas degradadas em suas propriedades;

- abertura ao poder público para áreas públicas no 
sentido do paisagismo na cidade;

- abertura aos acadêmicos de IES que desejam 
entrar como parceiros e a realização de trabalhos 
acadêmicos colaborando;

- abertura aos estudantes da rede de ensino 
pública e particular (fundamental e médio);

5.2. Integração entre os atores 
envolvidos (produtores, escolas, ong, 
etc.) Mecanismos para a boa gestão
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O conselho do Viveiro deve ser composto por atores regionais que possuam 
algum tipo de envolvimento com educação e/ou meio ambiente. Este conselho 
será de caráter consultivo e deverá discutir as questões inerentes ao funciona-
mento do viveiro.

Possíveis membros sugeridos para o Conselho do Viveiro: 

Castanheiras: Sindicato Rural, Secretaria de Agricultura, SEMED;

Novo Horizonte D’oeste: Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, SE-
MED, SEMA;

Rolim de Moura: Escola polo José Veríssimo, Acirm, Maria Rabelo, EEE-
FM Aluízio Pinheiro Ferreira, Sindicato Rural, SEMADU, EEEFM CDA;

Geral: Ecoporé, Sedam, Caerd, UNIR, CREA, MPE, EMATER, UNOPAR, 
FAROL, UNIACELV, DELTA.

Será feito o convite a estas instituições para que as interessadas em compor 
o conselho se manifestem.

5.3. Conselho
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De forma geral, o Projeto Político Pedagógico do 
Viveiro demonstra a enorme importância em se ter um 
espaço como este para fomentar ações positivas para 
o meio ambiente, lembrando também que passam por 
questões sociais, como a formação de pessoas, melho-
ria da qualidade de vida de produtores e moradores 
urbanos, geração de renda a partir de sistemas produ-
tivos e da utilização de espécies com interesse econô-
mico madeireiro e não madeireiro.

A proposta da Ecoporé em trabalhar a metodologia 
dos Viveiros Educadores vai de encontro com as ne-
cessidades socioambientais da região de abrangência 
do Projeto Viveiro Cidadão e do estado de Rondônia, 
que carecem de espaços para a discussão das ques-
tões ambientais e sociais, bem como de boas práticas 
de utilização dos solos e das propriedades rurais, não 
deixando de fora os recursos hídricos.

6. Considerações finais
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Figura 5. Mapa com a localização da Sub bacia do Rio 
Palha, onde está inserido o Projeto Viveiro Cidadão.

8. ANEXO



Administração: um por todos e todos por um
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Parceiros


