
 
Com o objetivo de disseminar iniciativas inovadoras aos Municípios brasileiros, a 
CNM convida os gestores municipais a cadastrarem suas ações a fim de participar 
do Prêmio MuniCiência. A ideia é identificar práticas inovadoras que impactem 
positivamente a gestão municipal, selecioná-las e reconhecê-las.  
 

O Município ou consórcio intermunicipal poderá participar do MuniCiência por meio 

do compartilhamento das experiências inovadoras implementadas na gestão. Para 

isso, será preciso preencher o formulário abaixo e enviá-lo para o e-mail 

municiencia@cnm.org.br até o dia 10 de novembro de 2017. 

 

Mais informações disponíveis no site www.municiencia.org.br ou pelo telefone (61) 
2101-6605. 
 
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
  
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO 
 
NOME:  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL - IBERÊ 

UF: CHAPECÓ - SANTA CATARINA 

SITE OFICIAL: www.ibere.org.br  

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  PROJETO DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS MATAS 
CILIARES NO OESTE DE SANTA CATARINA NA REGIÃO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CHAPECÓ/IRANI 
  
OBJETIVO: (máximo: 1.000 caracteres)  
 
Promover o desenvolvimento sustentável, fortalecendo políticas públicas, como a 
Política Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de Educação 
Ambiental e Agricultura Familiar, dirimindo conflitos de uso de Áreas de Preservação 
Permanente na região de abrangência do Consórcio Iberê, por meio de ações que 
visam à proteção, restauração e preservação das áreas de mata ciliar com 
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intervenções construídas coletivamente, envolvendo as vertentes comunitária e 
institucional. 
Na prática, possibilita a construção de cercas de isolamento, retirando animais das 
áreas próximas aos cursos de água. E também realizado o plantio de árvores nativas 
e frutíferas nos principais mananciais de abastecimento público dos municípios 
integrados ao Consórcio (Cordilheira Alta, Chapecó, Guatambu, Caxambu do Sul, 
Planalto Alegre, Águas de Chapecó e São Carlos). 
 
 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  
 
INÍCIO:  Ano de 2006 

CONCLUSÃO: Indeterminado 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES: (máximo: 1.000 caracteres) 
 
A metodologia do trabalho consta de três fases: a primeira de sensibilização e 
mobilização, a segunda de diagnóstico e implantação e a terceira de 
acompanhamento e monitoramento. Todas as fases são planejadas e executadas 
com todos os atores do processo, dos sete municípios consorciados .A abordagem 
adotada é ampla, participativa, democrática, coletiva e, acima de tudo, com respeito 
múltiplo pela natureza e cidadania. 
São disponibilizados recursos materiais e assistência técnica para os trabalhos de 
isolamento das áreas de preservação permanente, como forma de incentivar a 
participação das famílias. 
A prestação de contas é importante para garantir a transparência e o interesse dos 
parceiros como a CASAN, as prefeituras municipais, Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI , Policia Ambiental e as 
Universidades, em prover recursos financeiros e humanos para o projeto. 
 
 
RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR: (máximo: 1.000 caracteres) 
 
O trabalho de sensibilização de agricultores não tem sido fácil. A realidade deparada 
pelos técnicos são a predominância do plantio até as margens dos lajeados e acesso 
livre de animais elevando o nível de contaminação. 
O primeiro contato com as comunidades, que se dão através de reuniões locais para 
apresentação da proposta e conhecimento das áreas, não é favorável. Muitos são 
pequenos agricultores e não aceitam a possibilidade de ‘perder’ parte de sua área 
para realização da conservação. 
O grande questionamento dos proprietários leva em consideração a falta de 
preservação nos perímetros urbanos e a perda da área útil de plantio. 



 

A partir do momento em que se conhece a área e os técnicos se apresentam como 
facilitadores aptos a realizar todas as orientações técnicas necessárias, os 
agricultores acabam criando um elo de confiança com o técnico. Este é o motivo pelo 
sucesso do projeto. 
 
 
 
SITUAÇÃO ATUAL: (máximo: 1.000 caracteres)  
 
Os resultados podem ser observados na qualidade dos debates, reuniões e fóruns 
que ocorrem semestralmente, também são elaborados relatórios de caráter técnico, 
bem como reportagens e matérias que são veiculados na mídia, seminários, 
congressos e em sítio permanente na internet. Outro importante meio de apropriação 
dos resultados é a visitação dos pontos que foram recuperados. 
O uso de árvores nativas da região como o Cambará (Styrax leprosus) na atração 
de abelhas, aponta para a perspectiva de nova fonte de geração de renda da 
pequena propriedade. 
Na medida em que os resultados deste projeto vão sendo colhidos, a sociedade se 
qualifica para exercer sua cidadania, demandar ações mais contundentes dos 
governantes, protagonizando, atuando. O êxito na restauração da mata ciliar, sem 
que o produtor tenha perdas na sua renda traz para a realidade o mito de que a 
preservação é incompatível com a produção. 
 
 
 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? (máximo: 1.000 caracteres) 
 
O projeto atendeu 364 famílias no período de 2006 a 2017, resultando em 145 
hectares de áreas protegidas, equivalente a aproximadamente 182 campos de 
futebol como o do maracanã, mantendo a função produtiva das propriedades. 
A área de cada projeto pode ser ampliada, sempre utilizando a bacia hidrográfica 
como unidade de gestão, observando a realidade e aspectos locais como fauna, 
flora, clima, topografia, solo, causas da degradação e outros, sejam sociais, 
econômicos, políticos, culturais e ambientais. 
 
 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? (máximo: 1.000 caracteres) 
 
Este trabalho extrapola o período dos mandatos governamentais, envolve 7 
municípios cujos governantes têm partidos políticos diferentes, trabalhando de forma 
suprapartidária. 
Esta estrutura de trabalho é de baixo custo e fácil replicabilidade, pois potencializa a 
maximização de resultados entre os parceiros que possuem objetivos comuns.  
 
 
 
COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA? 
 



 

Por e-mail 
 
 
  
CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO 
 
NOME: Carlos Alberto Tozzo  

E-MAIL: administrativo@ibere.org.br 

 
CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Geciane Aparecida Pereira Jordani 

E-MAIL: tecnico@ibere.org.br 

 


