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Metas

Histórico de sucesso

60 hectares

A primeira fase do Plantando
Águas aconteceu de 2013
a 2015. Nesse período foram
desenvolvidas atividades
em 163 imóveis
rurais, contemplando sete
assentamentos da reforma
agrária, uma comunidade
quilombola e 47 sítios
de pequenos agricultores.
Foram implantados
75 hectares de SAFs
e matas ciliares,
145 sistemas de
saneamento e 18 pontos
de monitoramento da água.
Atividades de educação
ambiental foram feitas
com agricultores e
estudantes, totalizando

de SAFs, Sistemas Agroflorestais
que unem mata nativa com
agricultura ou pecuária

20 pontos

o Plantando Águas
é um projeto da organização Iniciativa Verde,
patrocinado pela Petrobras, que tem como

de monitoramento
da qualidade da água

objetivo proteger e preservar os recursos hídricos,

2 mil visitas

em benefício de toda a sociedade. Durante

guiadas ao CEA –
Centro de Educação Ambiental
em São Carlos

dois anos, irá promover a adequação ambiental
de diversos imóveis rurais do Estado de São
Paulo, envolvendo grupos de agricultura familiar,
assentamentos e áreas protegidas*. Entre as
ações programadas estão a restauração de áreas
degradadas com Sistemas Agroflorestais (SAFs),
atividades de educação ambiental e implantação
de sistemas de saneamento rural.
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Áreas de Proteção Ambiental e
Reservas de Desenvolvimento
Sustentável no Vale do Ribeira
*

200 sistemas
de saneamento ambiental, tais como:
Cisterna
Forma de captar a água da chuva
que cai nos telhados
Fossa séptica biodigestora
Sistema desenvolvido pela
Embrapa para tratamento
de esgoto doméstico
Jardim Filtrante
Técnica de tratamento da água
que vem de pias e chuveiros,
chamadas de águas cinzas.

1.712 participantes

em oficinas e intercâmbios e
3.964 visitas monitoradas
ao CEA. Além disso, as
atividades e técnicas
desenvolvidas geraram
conteúdo para diversas
publicações, disponíveis no site
www.iniciativaverde.org.br/
plantandoaguas

