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Pacto Ambiental



HISTÓRICO

 Desde meados de 2007 estudantes, artistas e profissionais de Cataguases e região ligados às áreas 
de meio ambiente, educação e administração, realizavam atividades de extensão para a sociedade 
civil cataguasenses, promovendo ações educativas como cursos, palestras e pesquisas científicas. 
Desta união multidisciplinar e a partir dos objetivos comuns do grupo, é que surge a Organização 
não Governamental Pacto Ambiental, com a proposta de atuação direta no meio ambiente, através 
da difusão de práticas e conhecimentos por meio da cultura. 

 A Pacto Ambiental foi oficialmente registrada em 13 de setembro de 2008, como uma entidade 
civil, sem fins lucrativos, declarada pela Câmara Municipal de Cataguases como Utilidade Pública 
pela lei número N° 35/2008, com foro na Cidade de Cataguases - MG, inscrita no CNPJ: 
10508445/0001-30. Atualmente a Pacto Ambiental.

 Atualmente a Pacto Ambiental atua diretamente na criação e implementação de Unidades de 
Conservação na microrregião de Cataguases, assim como no resgate e valorização da cultura 
popular e tradicional das comunidades do entorno destas áreas protegidas. 

 No que se refere a participação social da entidade nos espaços destinados a sociedade civil, como 
em conselhos municipais e comitês de políticas públicas, reuniões comunitárias, audiências 
públicas, assim como reuniões do legislativo em todas as esferas, a Pacto Ambiental trabalha no 
sentido de colaborar na elaboração e implementação de políticas públicas voltado para questões 
socioambientais.



MISSÃO

 Promover ações sociais, pesquisa e extensão no campo da cultura, educação, 

meio ambiente, turismo, desportos, desenvolvimento econômico com a 

finalidade de conservar o meio ambiente e o patrimônio cultural através de 

assistência comunitária, combate à pobreza e demais direitos difusos. 



ATIVIDADES

REDE INTEGRADA DA SOCIEDADE CIVIL

AGOSTO 2015 ATÉ A PRESENTE DATA

BICICLOTREM – VEÍCULO URBANO SUSTENTÁVEL - FERRAMENTA SÓCIOPOLÍTICA, Cataguases - MG

 O Biciclotrem foi idealizado como intervenção urbana pela Pacto Ambiental, a criação da metodologia para 
mobilizar a sociedade em torno da preservação ferroviária conhecida foi executada pelo Coletivo Cerca 
Onça com o objetivo de colocar em pauta a questão da paralisação do transporte de cargas no trecho da 
estrada de Ferro Leopoldina que vai de Cataguases até Três Rios.

 Com a paralisação, a Pacto Ambiental e o Coletivo Cerca Onça temiam que este trecho da ferrovia tivesse o 
mesmo destino do restante da malha acima de Cataguases, que ligava nossa cidade a destinos como Ubá, 
Viçosa e Ouro Preto. Assim, deu início ao projeto de Educação Patrimonial com a comunidade de 
Cataguases com a utilização o equipamento inusitado, que logo chamou a atenção de toda sociedade, 
inclusive dos ferroviários preservacionistas de diversos estados brasileiros.

 A Pacto ambiental e o Coletivo Cerca Onça iniciavam uma nova articulação em rede, desta vez voltada a 
organizar um arranjo institucional capaz de reativar a economia da região com a utilização compartilhada 
da malha ferroviária. Com isso foi fundado o Núcleo da Zona da Mata do Circuito Ferroviário Vale Verde 
(CFVV-ZM), uma OSCIP com atuação na preservação das ferrovias brasileiras. O CFVV-ZM é formado pela 
Pacto Ambiental, Coletivo Cerca Onça, Sindicato dos Comerciários de Cataguases e Região, Associação 
Brasileira de Preservação Ferroviária, assim como pesquisadores e produtores culturais de Cataguases e 
Além Paraíba.      





FEVEREIRO 2015 ATÉ A PRESENTE DATA
ANTÔNIO CERCA ONÇA – CASE DE REDE INTEGRADA DO 3º SETOR, Cataguases - MG

 Desde o início da fundação da Pacto Ambiental, nossa instituição atua diretamente dentro dos conselhos 
municipais e comitês de políticas públicas. Começamos então a realizar uma mobilização social com as 
demais instituições do terceiro setor atuante em nossa região, para de fato efetivar a gestão participativa 
na administração pública.

 Diante do desafio de sensibilizarmos toda comunidade sobre a importância da sociedade civil se organizar e 
articular em rede para intervir no cenário político da cidade e região, nossa equipe elaborou um projeto de 
mobilização da população através das redes sociais. O Antônio Cerca Onça, um personagem poeta matuto, 
nascido na Serra da Onça, criado na Rua do Capim, no distrito Cataguasense de Cataguarino. 

 Esse personagem é o interlocutor do descontentamento social da região com a política municipal. De 
maneira simpática e cômica o Antônio Cerca Onça conquistou toda a cidade de Cataguases com seus 
comentários de conteúdo político e poesias anti- partidárias em sua página nas redes sociais. 

 Hoje o Cerca Onça está nas rádios, jornais e conversas de amigos pelas esquinas da cidade com grande 
popularidade. Logo o projeto se transformou em um coletivo com vida própria, e assim, foi formado a 
Equipe Operacional Cerca Onça, que uniu diversas instituições como sindicatos e associações comunitárias, 
empresas, que gerou a formação de redes criativas que empreenderam ações ligadas a conservação do meio 
ambiente e valorização do patrimônio cultural em Cataguases. 

 A primeira ação foi a criação do cloco de carnavalesco “Unidos do Cerca Onça”, que buscou resgatar os 
antigos desfiles de carnaval em Cataguases ao som de Marchinhas 





AGOSTO 2015

CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA NEBLINA – CASE DE 

REDE INTEGRADA DO 3º SETOR, Cataguases - MG

 A criação de uma Área de Proteção Ambiental, Apa da Neblina, em conjunto 

com a Pacto Ambiental, Coletivo Cerca Onça, Associação de Mulheres Rurais, 

Associação de Produtores de Leite, Conselhos Comunitários dos distritos de 

Sereno, Gloria e Cataguarino, além do Lions Club e demais ambientalistas 

locais aconteceu em agosto de 2015 para servir de mecanismo de controle 

social para as comunidades residentes em seu interior.





DEZEMBRO DE 2012 Á OUTUBRO DE 2014

CRIAÇÃO DA RESERVA DE PATRIMÔNIO PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) DR. 
NORBERTO CUSTÓDIO FERREIRA, Santana de Cataguases - MG

 Em dezembro de 2012 a Pacto Ambiental entrou como proponente no edital do 
Instituto SOS Mata Atlântica e da Conservação Internacional com o objetivo de 
criar a RPPN Dr. Norberto Custódio Ferreira, área de preservação ambiental 
situada nas terras da Fazenda da Fumaça, do Hospital de Cataguases da Santa 
Casa de Misericórdia.

 Em março de 2013 os trabalhos para a criação da reserva tiveram início e se 
estenderam até janeiro de 2015, quando o IEF (instituto Estadual de Florestas) 
publicou a portaria de nº120 reconhecendo a RPPN.

 No dia 5 de Janeiro de 2015, a ONG Pacto Ambiental anunciava a criação da 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Dr. Norberto Custódio Ferreira, 
de propriedade do Hospital de Cataguases (HC) e localizada na Fazenda da 
Fumaça, município de Santana de Cataguases.





ABRIL 2013

AÇÃO SÓCIO AMBIENTAL NO FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PIRAPANEMA, 
Pirapanema - MG

 Troca de mudas por livros e Disponibilização de livros infantis

 Mudas de várias espécies foram oferecidas em troca de livros usados para 
despertar a consciência ecológica em adultos e crianças da região. Foram 
disponibilizados livros infantis na praça da cidade para estimular a leitura 
infantil.

 Colocação de latões de lixos decorados nas ruas da cidade

 Os latões de lixo foram pintados pelos alunos da FUNDARTE (Fundação de 
Arte de Muriaé) e distribuídos por toda a cidade no intuito de auxiliar a 
limpeza urbana nos dias do Festival.





JUNHO A AGOSTO 2010 

PROJETO APRENDENDO A VIVER – E. E. Coronel Vieira, Cataguases - MG. 

 A Pacto Ambiental juntamente com a Escola Estadual Coronel Vieira, em 

Cataguases, desenvolveu atividades de educação ambiental onde foram 

atendidas alunos do ensino fundamental da escola.



PROGRAMA RESTAURACION DE TORTUGAS MARINAS - PRETOMA Costa Rica

 No mês de agosto a Pacto Ambiental esteve representada pelo membro Felipe 

Alcântara de Souza na coordenação de parte do projeto de recuperação de 

tartarugas marinhas PRETOMA, em Punta Banco na Costa Rica.



 FÓRUM LIXO E CIDADANIA

A Pacto Ambiental é membro do Fórum do Lixo e Cidadania de Cataguases, onde 

participa do núcleo de mobilização social juntamente com outras Instituições, 

que tem como objetivo a implantação da coleta seletiva no município de 

Cataguases e outros assuntos relacionados aos impactos ambientais do 

município. 



2007 a 2008

Estação Ecológica Água Limpa, Cataguases – MG. 

 A Pacto Ambiental juntamente com o Instituto Estadual de Florestas (I. E. F.) 
desenvolveu atividades de interpretação ambiental na Estação Ecológica Água 
Limpa, onde foram atendidas mais de 2.000 alunos das escolas públicas e 
particulares de Cataguases e região. Durante este período foram desenvolvidas 
metodologias de interpretação ambiental que são utilizadas até os dias de hoje 
pela UC no seu programa de educação ambiental.

 A Pacto Ambiental também realizou importantes pesquisas para formulação do 
plano de manejo da Estação Ecológica Água Limpa, participou do diagnóstico 
participativo de unidades de conservação (D. I. P. U. C.) e compõe o Conselho 
Consultivo da Estação Ecológica Água Limpa, onde contribui de forma a 
aconselhar a elaboração de atos normativos e outras ações relativas ao manejo, 
conservação, educação e outros temas pertinentes a unidade de conservação.



MARÇO A JUNHO 2008 

Projeto Ribeirinho 

 A Pacto Ambiental apoiou o projeto que foi composto de três etapas: 

 Diagnóstico paisagístico ambiental da situação atual do Rio Pomba, realizado 

a montante, perímetro urbano e jusante no trecho do município de 

Cataguases – MG.  Mobilização social corpo a corpo com a comunidade 

ribeirinha e fixação de uma balsa no trecho das duas principais pontes de 

Cataguases contendo parte do lixo coletado nas margens do rio. 

Apresentação dos resultados nas escolas da cidade e na Semana do Meio 

Ambiente de Cataguases – MG.





 Projeto Ribeirinho

 Projeto Estação Ecológica Água Limpa



ABRIL Á DEZEMBRO 2008

 “Pacto na Horta” - Escola E. Marieta Soares Teixeira, Cataguases - MG. O 
projeto Pacto na Horta realizado pela Pacto Ambiental junto com Escola 
Estadual Marieta Soares Teixeira, teve a participação dos alunos do ensino de 
tempo integral e foram realizados atividades de praticas agroecológicas na 
construção de uma horta coletiva, palestras sobre animais peçonhentos, 
interpretação ambiental e visita ao laboratório das Faculdades Integradas de 
Cataguases (FIC), com isso promovendo a inclusão social para a construção de 
valores éticos indispensáveis para o crescimento e formação de um cidadão.

 A realização desses trabalhos foi possível através de parcerias com a escola 
Instituto de Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases (IDAIC), Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-MG) e as Faculdades 
Integradas de Cataguases (FIC).



OUTUBRO 2008 á JUNHO 2009 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rio Pomba – MG. 

 A Pacto Ambiental esteve na semana do Meio Ambiente e VI Semana Técnica 

onde Fábio Caetano, Felipe Alcântara, Paulo Jacinto e Diego Rui Barbosa 

ministraram as seguintes palestras: Impactos Socioambientais nas Unidades 

de Conservação,  Um Passo à Cidadania E Interpretação Ambiental.



 Pacto na Horta

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rio Pomba – MG


