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RESUMO 

 

 

O estudo trata das organizações socioambientais e da sua importância para o desenvolvimento 

sustentável regional. A metodologia adotada na pesquisa envolveu a análise bibliográfica e 

um estudo de caso, utilizando para esse fim a Associação Regional de Proteção Ambiental do 

Alto Paraopeba e Vale do Piranga – ARPAPP. A pesquisa bibliográfica conceitua e avalia as 

dimensões teóricas das ONGs dentro do setor, descrevendo os meios pelos quais buscam e 

mantêm sua sustentabilidade. O estudo de caso contemplou a análise documental, seguida de 

informações sobre a prática e os resultados colhidos pela ARPAPP. É feita uma avaliação do 

seu desempenho e de aspectos associados à sua sustentabilidade com base nos resultados da 

aplicação de questionário, com a participação de associados, funcionários e estagiários. Os 

dados coletados permitiram identificar as características da gestão da Instituição e foram 

utilizados como base para a elaboração de um diagnóstico organizacional. Entre as principais 

características identificadas da organização destacaram-se a gestão participativa e a 

dependência de recursos oriundos dominantemente do setor público estatal e de doações. Pelo 

diagnóstico, são apontadas ações estratégicas a serem desenvolvidas em prol da 

sustentabilidade organizacional. As conclusões do estudo evidenciam que a sustentabilidade 

da ARPAPP está vinculada à dependência dos repasses estatais, embora tenham sido 

implementadas iniciativas com vistas à sua consolidação financeira por meio de modelo de 

gestão participativa capazes de atender e manter índices favoráveis de autossustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor; Meio Ambiente; ARPA; Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The study deals about the socioenvironmental organizations and their importance to the 

regional sustainable development. The research methodology adopted has involved 

bibliography analysis and a case study, using for this purpose the Associação Regional de 

Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga – ARPAPP [Regional Association 

of Environmental Protection Alto Paraopeba and Vale do Piranga] . The bibliography research 

conceptualizes and evaluates the ONG’s theoretical dimensions inside the sector, describing 

the means by which they seek and maintain their sustainability. The case study included the 

documental analysis, followed by the informations about the practice e results collected by 

ARPAPP. An assessment of their performance and aspects associated with sustainability is 

made based on the results of a questionnaire, with the participation of members, employees 

and trainees. The collected data allowed to identify the characteristics of the institution 

management and were used as a basis for the development of an organizational diagnosis. 

Among the identified key characteristics of the organization stood out participatory 

management and dependence on resources from dominantly of state public sector and 

donations. At diagnosis, strategic actions to be developed in support of organizational 

sustainability are identified. The findings show that the sustainability of ARPAPP is linked to 

dependence on state transfers, although their initiatives aimed at financial consolidation have 

been implemented through participatory management able to meet and maintain favorable 

levels of self-sustainability model. 

 

Keywords: Third Sector; The Environment; ARPAPP; Sustainability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

1.1.1 Objetivos ......................................................................................................................... 17 

1.1.2 Objetivo geral................................................................................................................. 17 

1.1.3 Objetivos específicos ...................................................................................................... 17 

1.2. Justificativa ...................................................................................................................... 17 

1.3 Estrutura da Dissertação ................................................................................................. 18 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 20 

2.1 Meio Ambiente e Sustentabilidade.................................................................................. 20 

2.2 Aspectos da  Política Nacional do Meio Ambiente ........................................................ 22 

2.3 Princípios do Direito Ambiental...................................................................................... 24 

2.4  O crescimento urbano e o meio ambiente ..................................................................... 25 

2.4.1 O desenvolvimento da região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga ....................... 27 

2.5 O terceiro setor e a proteção ambiental ......................................................................... 28 

2.5.1 Captação de recursos: convênios e parcerias .............................................................. 31 

2.6 Distinção entre ONGs, associações e fundações............................................................. 34 

2.6.1 Organização não governamental (ONG) ..................................................................... 34 

2.6.2 Associação ...................................................................................................................... 36 

2.6.3 Fundação ........................................................................................................................ 36 

2.7 Sustentabilidade em ONG ............................................................................................... 37 

2.7.1 Participação da comunidade ........................................................................................ 40 

3. METODOLOGIA............................................................................................................... 43 

4. ESTUDO DE CASO ........................................................................................................... 45 

4.1 O Projeto ARPA: breve histórico ................................................................................... 45 

4.2 ARPA Alto Paraopeba e Vale do Piranga ...................................................................... 46 

4.2.1 Administração e finalidades estatutárias .................................................................... 47 

4.2.2 Objetivos da ARPAPP .................................................................................................. 50 

4.2.3 Recursos físicos, humanos e captação de recursosfinanceiros .................................. 51 

4.2.4 Investimentos da ARPAPP ........................................................................................... 52 

4.3 Ações da ARPAPP ............................................................................................................ 58 

 

 

xi 



4.3.1 A ARPAPP na Preservação do meio ambiente  .......................................................... 58 

4.3.1.1 Projeto de Recuperação e Reabilitação das Feições Erosivas em Conselheiro 

Lafaiete – MG ......................................................................................................................... 59 

4.3.2 A ARPAPP no contexto da educação ambiental ........................................................ 62 

4.3.2.1 Projeto “Amigos do Parque” e Programa de Educação Ambiental (PEA) .......... 62 

4.3.3 A ARPAPP no contexto dos trabalhos técnicos de perícia ambiental ...................... 73 

4.4 Contextualizando aspectos de gestão administrativa da ARPAPP .............................. 74 

4.4 .1 Apresentação dos resultados ....................................................................................... 75 

5. DISCUSSÕES ..................................................................................................................... 90 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ........................................................................ 97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 101 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii



 

13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tema proteção ambiental tem como proposta cultivar valores e desenvolver ações que 

estimulem a transformação social, levando às pessoas o conhecimento sobre o meio físico 

e suas inter-relações para que, melhor compreendendo as questões ambientais, possam se 

comprometer com a conservação e preservação do meio ambiente.  

 

A capacidade de explorar os mais diversos ambientes, alterando ciclos vitais e 

transformando–os é parte da cultura humana. Entretanto, há pouco tempo pode-se afirmar 

que algumas mudanças geram consequências drásticas para o ecossistema. A preocupação 

com o meio ambiente e de proposição das mais variadas formas de protegê-lo tiveram suas 

raízes no século 18, mas foi no fim do século 20 que pessoas de todo o mundo perceberam 

que é possível pensar em um mundo onde haja equilíbrio entre a exploração do que é 

necessário e o ambiente em que estamos inseridos. 

 

Foi a intensificação dos impactos antrópicos ao logo de muitos anos que fez do século 20 o 

período de lutas pela conservação e pelo desenvolvimento de técnicas menos 

comprometedoras para a qualidade de vida da sociedade. Desta forma, nas décadas de 60 e 

70 os problemas ambientais surgiram e começaram a serem assumidos por governos e, 

mais tarde, por empresas e instituições responsáveis por aumentar esses impactos. Também 

surgiram, naquele momento, importantes conceitos e propostas, como o “desenvolvimento 

sustentável” e “educação ambiental”. Originalmente denominado ecodesenvolvimento, o 

desenvolvimento sustentável foi marco da preservação efetiva do meio ambiente. Porém, 

por questionar a essência da vida moderna, durante muito tempo não passou de um grande 

discurso. 

 

Nessa mesma época surgiram ainda os grandes movimentos mundiais: os movimentos 

hippies, os sociais, os feministas, os negros e muitas manifestações a favor da paz. Então, 

em um contexto de reflexão e descontentamento dos caminhos da sociedade, surgiu o 

movimento ambientalista que, naquele momento, já tinha afirmações concretas de que as 

interferências antrópicas estavam prejudicando o planeta e seus seres vivos. 
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A explosão das Organizações não governamentais (ONGs) ambientais no Brasil ocorreu 

nas prévias da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

conhecida como ECO-92 ou RIO-92.  

 

Herculano (2000) afirma que as ONGs e os Movimentos Sociais têm se apresentado no 

cenário brasileiro como alternativas de exercício de cidadania e como atores políticos 

necessários para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Isto é dito com base na própria 

autodefinição das ONGs e Movimentos Sociais: 

 
espaços públicos por fora da esfera do Estado, responsáveis pela instituição de 

novos valores, normas e padrões de comportamento que questionam 

profundamente o atual modelo de desenvolvimento” e que por isso “são hoje, 

talvez, os atores potencialmente mais capazes de romper com a lógica 

individualista e predatória” (HERCULANO, 2000, p. 28). 

 

De acordo com informações do Cadastro Nacional de Instituições Ambientalistas  

(Ecolista), até 2010 contava com o registro de 485 ONGs, 21 redes, 51 entidades 

governamentais, perfazendo um total de 557 instituições públicas e privadas ambientais. 

Vale ressaltar que os cadastros das instituições assim como suas atualizações são 

realizados voluntariamente pelas entidades. (MENDONÇA, 2010)   

 

Em 2010, havia 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins 

Lucrativos (Fasfil) no Brasil, voltadas, predominantemente, 

à religião (28,5%), associações patronais e profissionais (15,5%) e 

ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). As áreas 

de saúde, educação, pesquisa e assistência social (políticas governamentais) 

totalizavam 54,1 mil entidades (18,6%). As Fasfil concentravam-se na região 

Sudeste (44,2%), Nordeste (22,9%) e Sul (21,5%), estando menos presentes no 

Norte (4,9%) e Centro-Oeste (6,5%). Dessas instituições, 72,2% (210,0 mil) não 

possuíam sequer um empregado formalizado, apoiando-se em trabalho 

voluntário e prestação de serviços autônomos. Nas demais, estavam empregadas, 

em 2010, 2,1 milhões de pessoas, sendo intensa a presença feminina (62,9%) 

(ABONG, 2010, p. 1). 

 

Através da criação de organizações baseadas no trabalho voluntário com finalidade social 

sem fins lucrativos, a sociedade procura encontrar meios de defesa dos direitos básicos do 

cidadão. Fonseca (2001) entende que o “valor do trabalho e, por conseguinte, o valor do 

trabalho voluntário, agrega também valores intangíveis humanistas à expressão econômica, 
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suprindo lacunas sociais ou ecológicas” e movimentando ano a ano valores cada vez 

maiores.  

 

Essas organizações, de acordo com os mecanismos de controle e gestão abrangem as 

Organizações Sociais Coletivistas, como as cooperativas de trabalho e as vinculadas à 

Economia Solidária e as organizações não governamentais – ONGs, fundações e as 

Organizações da Sociedade Civil de Caráter Público – OSCIPs, que assumem funções 

políticas e sociais do Estado, notadamente nas áreas de saúde, meio ambiente, educação e 

cultura.  

 

Nesse aspecto, a principal finalidade dessas organizações é obter resultados coletivos a 

partir de uma gestão democrática, surgindo como uma solução que a sociedade organizada 

pode trazer para tentar reduzir a exclusão social.  

 

O terceiro setor pode ser dividido em três segmentos: “a primeira, das organizações 

diretamente vinculadas ao Estado; a segunda, aquelas que se definem por sua relação com 

o Mercado e; a terceira, aquelas que, por sua vocação ou atividade prioritária, referem-se à 

sociedade civil” (FISCHER, 2002, p.31). 

 

De acordo com Rampaso (2010) as organizações não governamentais do Terceiro Setor, 

como fundações, institutos, associações comunitárias e as Organizações da Sociedade Civil 

de Caráter Público (OSCIPs) e entidades filantrópicas, vêm cumprindo atividades sociais 

que deveriam ser exercidas pelo poder público.  

 

Apesar de não se esperar que ONGs substituam o Estado, elas ocupam espaços e lacunas 

deixados por ele, com a característica do privado, baseadas em redes de conhecimentos e 

em padrões próprios de eficiência e eficácia. Estas instituições não geram nem distribuem 

lucros, mas movimentam e transferem grandes volumes financeiros no mundo. Tornam-se 

cada vez mais profissionalizadas e formam um mercado próprio (GARRISON, 2000). 
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O Terceiro Setor enfrenta, ainda, conforme Rampaso (2010) desafios à sua expansão e à 

qualificação de suas atividades, que contemplam temas como melhoria da eficiência da 

gestão das organizações e dos programas sociais buscando aumentar a base de recursos e a 

sustentabilidade.  

 

Assim, essas tais organizações geralmente são voltadas para atender às questões sociais e 

têm como características próprias o fato de as relações que se desenvolvem em seu interior 

serem diferentes das que se processam nos empreendimentos tradicionais, privados ou 

públicos.   

 

Conforme observado por Dias (2008), os projetos de educação e proteção ambiental 

introduzem estratégias voltadas para a conscientização da sociedade, ressaltando o seu 

papel e a influência sobre o meio ambiente, ao mesmo tempo em que se favorece a atuação 

dos envolvidos como agentes multiplicadores de práticas ambientais. 

 

Nesse aspecto, os projetos de proteção ambiental, como os que são desenvolvidos pela 

Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga – MG - 

ARPAPP, permitem ao indivíduo compreender as relações de interdependência com o 

meio, a partir do conhecimento reflexivo e crítico de sua realidade social, política, 

econômica e cultural, gerando atitudes de valorização e respeito.  

 

Através de suas estratégias de ação/intervenção, as ONGs fortalecem a participação da 

sociedade na solução de seus problemas. Estudar e compreender os modelos de gestão de 

organizações sem fins lucrativos, de modo a conhecer a realidade dessas organizações e os 

aspectos relativos à sua atuação, pode ser útil na introdução e busca de práticas de proteção 

ambiental.  
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1.1.1 Objetivos 

 

1.1.2  Objetivo geral 

 Demonstrar o modelo de gestão da ARPAPP voltado para a gestão ambiental a 

partir de um estudo de caso.  

 

1.1.3 Objetivos específicos 

 Conceituar e discutir a participação do terceiro setor em temas relacionados à 

proteção ambiental;  

 Contextualizar o aspecto social e econômico em que a Associação Regional de 

Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga está inserida, avaliando sua 

atuação em atividades conjuntas com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 

 Analisar a eficácia de trabalhos transformadores de sustentabilidade local.  

 

1.2. Justificativa 

 

No âmbito das administrações públicas, a busca de alternativas para a proteção ou solução 

de problemas ambientais já não aguarda somente ações governamentais, pois o modelo de 

gestão ambiental, desenvolvido a partir das políticas públicas, nem sempre consegue 

resolver os problemas e atender às necessidades que a situação requer. Decorrente disso 

surge relações de parceria entre órgãos públicos e ONGs, como forma de ampliar a 

participação da sociedade civil organizada no processo decisório de proteção ambiental. E, 

a partir dela, cria-se uma nova visão para a proteção ambiental, ampliando a relação entre 

Estado e organização não governamental, favorecendo a plena implementação de 

programas. No caso da ARPAPP, a principal parceria é com o Ministério Público estadual.  

 

Na busca de aumentar a eficiência na prestação de serviços públicos recorre-se muitas 

vezes às ONGs que, todavia, têm a necessidade de amparos financeiros pontuais para 

viabilizar a maioria dos seus projetos. Mas, a dificuldade em conseguir financiamento para 
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seus projetos pode tornar-se, às vezes, um impedimento para a ampliação e a 

sustentabilidade das ações por ela desenvolvidas.  

Da década de 90 do século passado para cá o número de ONGs aumentou 

consideravelmente. Diariamente são criadas fundações e associações e 

organizações para promover o desenvolvimento econômico local, impedir a 

degradação ambiental, defender direitos civis e atuar em áreas onde o Estado é 

incipiente ou não consegue penetrar. (PEREIRA, 2006, p. 2) 

 

As ações voluntárias são, em geral, culturalmente assistencialistas e não têm caráter 

sustentável. A prática de trabalho voluntário continuado é, por isso, muito rara nessas 

entidades. Mesmo assim, os problemas socioambientais atualmente enfrentados 

redesenham a luta pelos direitos pela qualidade de vida e bem estar. A sociedade se une em 

busca do bem comum, dando apoio a pequenos projetos locais, mobilizando ideias para 

executar ações sociais. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação apresenta-se dividida em 6 capítulos, com a seguinte estrutura: o capítulo de 

introdução além de caracterizar este estudo, contém a justificativa, os objetivos, estrutura 

de organização do trabalho. O capítulo 2 apresenta o referencial bibliográfico com uma 

abordagem sobre os diferentes conceitos e considerações em torno da proteção ambiental, 

sustentabilidade, organizações não governamentais, seu papel e importância nos aspectos 

relacionados à proteção do meio ambiente, buscando relacionar tais conceitos à atuação da 

entidade objeto dessa pesquisa. A partir desse diagnóstico, foram identificadas as 

características da organização, dentre elas a gestão participativa com recursos oriundos 

dominantemente do setor público estatal e doações, além da identificação das ações 

desenvolvidas em prol da sustentabilidade organizacional.  

 

No capítulo 3 é descrita a metodologia adotada. No capítulo 4 apresenta-se o estudo de 

caso sobre a Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do 

Piranga, subdividido em um breve histórico e em análises dos resultados sob a ótica 

descritiva. São utilizadas, como técnica de pesquisa, observações, análise de documentos e 

entrevistas com os integrantes da equipe e pessoas próximas à organização.  

http://www.eps.ufsc.br/disserta99/sybele/cap2a.htm
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Nos dois últimos capítulos são apresentados e discutidos os dados coletados, que 

permitiram avaliar as características da gestão da ARPAPP, em torno dos quais foram 

produzidas discussões sobre os resultados alcançados pela organização. Nas considerações 

finais são apresentados dados conclusivos relacionados aos objetivos estabelecidos, bem 

como recomendações para estudos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Meio Ambiente e Sustentabilidade  

 

O meio ambiente conforme o art. 3º, I, da Lei  6.938/81, é definidio como “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  (BRASIL, 1981, p. 1).  

 

Para Alcântara (2007), quando se fala em meio ambiente faz-se necessário buscar 

subsídios e determinações na matéria ambiental capazes de favorecer uma reflexão sobre o 

entendimento do que seja meio ambiente, pois a variedade conceitual sobre o tema é 

extensa. 

O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, 

artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em 

todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do 

meio ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais. (SILVA, 2000, p. 

20). 

 

Já o direito ao meio ambiente é, em verdade, conforme Soares (2004, p. 57) 

um pressuposto do exercício lógico dos demais direitos do homem, vez que, em 

sendo o direito à vida o objeto do direito ambiental, somente aqueles que 

possuírem vida, e mais ainda, vida com qualidade e saúde, é que terão condições 

de exercitarem os demais direitos humanos, nestes compreendidos os direitos 

sociais, da personalidade e políticos do ser humano.  

Daí, a importância de se analisar as características do meio ambiente, sobretudo do 

trabalho para melhor compreensão de sua influência nas condutas praticadas pelos 

trabalhadores e nos efeitos sofridos dentro desta esfera. 

 

A visibilidade da conservação é o meio natural. A ocupação humana é 

considerada um problema e não parte – inter-relacionada – da proteção 

ambiental. As questões mais estruturais, que efetivamente constroem uma visão 

da sociedade local – a partir de características que definem uma sociedade e, 

consequentemente, suas relações com o meio natural – e não somente da 

população local, ainda não são fundamentais nos projetos que pretendem alterar 

técnicas de uso dos recursos naturais. (TEIXEIRA, 2005, p. 2) 
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Segundo Alcântara (2007), antes de tratar dos conceitos propriamente ditos, é imperioso 

que se façam algumas digressões, pois é muito comum confundir o conceito com a 

definição de um dado instituto; contudo há, entre esses elementos, uma diferença muito 

grande. Conceito é uma expressão que tem um conteúdo genérico; definição é a 

delimitação do conteúdo pela enumeração dos seus elementos. Ainda segundo Alcântara 

(2007, p. 40), “ o meio ambiente é o próprio meio exterior e engloba tudo o que cerca o 

organismo: seja físico (água, ar, terra, etc.), seja social (valores, cultura, hábitos, etc.), seja 

psíquico (sentimentos do homem e suas expectativas(...)” 

 

A inexistência de um consenso sobre o entendimento do que seja meio ambiente, fez 

Milaré (2011) considerá-lo uma expressão "camaleão". O autor distingue, entretanto, 

dentro do conceito jurídico de meio ambiente, uma perspectiva estrita da relação entre o 

patrimônio natural com os seres vivos e estes entre si e outra ampla que abrange tanto a 

natureza original e artificial, quanto os bens culturais correlatos.  

 

Já a respeito de conceitos relacionados a “desenvolvimento sustentável” e conforme 

elucidado brevemente na introdução deste trabalho seu  marco inicial ocorreu na década de 

70, precisamente em 1972, na 1ª  Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia. Representantes de governos (países 

ricos e pobres) uniram-se pela primeira vez e discutiram a necessidade de estabelecer 

correlações entre desenvolvimento e meio ambiente global. (MENDONÇA, 2010) 

 

Nessa convenção foi acordada a Declaração de Princípios sobre Proteção do Meio 

Ambiente, com 23 princípios.  Observou-se a necessidade de, segundo Nóbile (2003, p. 

60), “tomar medidas efetivas de controle dos fatores que causam a degradação, 

reconhecendo a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo 

tradicional de crescimento econômico e de uso de recursos naturais”.  

 

Mülfarth (2002, p. 32-33) relata que Sachs (2009) elencou cinco dimensões para 

a sustentabilidade e afirmou que a “sustentabilidade só é atingida quando 

abrange estas facetas”: social, econômico, ecológico, espacial e cultural. A 

sustentabilidade social trata da “melhor distribuição de renda e redução do 
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abismo entre classes ricas e pobres”. A econômica só é possível com maiores 

investimentos e eficiência gerencial dos recursos (públicos ou privados) “em 

termos macrossociais e não apenas através do critério macroeconômico do 

empresário”. Quanto à ecológica, deve promover “a autolimitação do consumo” 

e “intensificação nas pesquisas para obtenção de meios mais eficientes e menos 

poluentes para o desenvolvimento do espaço urbano, rural e industrial”. Para a 

espacial, é necessário uma “configuração urbana rural mais equilibrada entre os 

assentamentos urbanos e atividades econômicas”. Sob o aspecto cultural, este 

visa “manter as raízes em todos os processos de modernização, agricultura, 

indústria; preservando as características locais e particulares de cada região”. 

(ANDRADE, 2011, p.15) 

 

Sachs (2009, p. 31) afirma ainda que é preciso uma abordagem holística e interdisciplinar, 

na qual cientistas naturais e sociais trabalhem juntos em favor do uso e aproveitamento dos 

recursos da natureza, respeitando a sua diversidade.  

 

2.2 Aspectos da  Política Nacional do Meio Ambiente 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, instituída pela Lei 6.938/81, foi pioneira 

na vida pública nacional com relação à realidade ambiental. Não se limitando somente ao 

meio ambiente, ela contribuiu para que fossem dados novos impulsos às ações 

governamentais, indo além de tendências de um determinado governo, e trazendo ações e 

projetos devidamente articulados. 

 

Anteriormente à promulgação da Lei 6.938/81 não havia uma estabilidade, capaz de trazer 

novas perspectivas de uma política de longo prazo, em todos os âmbitos do governo 

conforme deve ser dentro de um estado moderno e democrático.  

 

Esse aspecto explica o caráter inovador da Política Nacional do Meio Ambiente, bem como 

a justificativa para a sua impIementaçao, os resultados, a estabilidade e a efetividade que 

ela denota, com perspectivas de renovação nas políticas ambientais brasileiras.  
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Segundo Milaré (2011), os objetivos dessas políticas se mostram socialmente solidários 

com o planeta Terra, que, mesmo implicitamente, são instrumentos legais valiosos tanto 

para o Paísquanto para outras nações sul-americanas fronteiriças. 

 

A interligação entre o direito e o meio ambiente mostra que a norma jurídica tem uma 

função eminentemente criadora, inovadora, não se prendendo exclusivamente aos fatos 

acontecidos mas, com uma preocupação voltada para o futuro, com o objetivo de proteger 

o meio ambiente, como direito constitucional.  

 

Quando se fala em interação não se faz uma delimitação rígida de determinada área, mas 

uma dinâmica, do conjunto de elementos diversos, havendo uma preocupação em destacar 

a importância da relação entre os diversos elementos que o integram. Verifica-se, pois, que 

se trata de direitos garantidos não somente através do art. 225 da Constituição da 

República Federativa do Brasil,segundo o qual:   

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (BRASIL, 2013, p. 69)  

 

A regulamentação da política ambiental brasileira segue uma orientação específica 

relacionada aos instrumentos de controle, tendo como suporte a regulação direta das 

atividades utilizadoras de recursos ambientais.  

 

Isto porque, de acordo com Carneiro (2003), os mecanismos de natureza econômica ainda 

têm um emprego pouco significativo na gestão ambiental pública, embora venha ocorrendo 

um progressivo interesse por sua utilização. Tais mecanismos, ainda conformeo autor 

fundamentam a atuação do Poder Público na condução da Política Nacional do Meio 

Ambiente, disciplinando as atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

degradadoras e o planejamento e a implementação de ações públicas de proteção e 

conservação ambiental.  
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A previsão da criação de espaços territoriais a serem especialmente protegidos 

está inserida no capítulo da Constituição que trata do meio ambiente e é um 

instrumento do qual o Poder Público deve se valer para assegurar a efetividade 

do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Considerando-se os critérios fixados, é possível definir os espaços territoriais 

especialmente protegidos como aqueles espaços, públicos ou privados, criados 

pelo poder público e que conferem proteção especial ao meio ambiente, tomado 

este termo em sua acepção mais ampla. (PEREIRA; SCARDUA, 2008, p. 1) 

 

A estruturação de padrões de qualidade ambiental pode ser compreendida como um 

requisito para a atuação do Poder Público para alcançar os objetivos da Política Nacional 

do Meio Ambiente, quais sejam preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental para 

uma melhor qualidade de vida.  

 

2.3 Princípios do Direito Ambiental 

 

De acordo com Machado (2000) princípios são os alicerces ou fundamentos do Direito, 

podendo ter apoio em declarações internacionais. Formam e os orientam a geração e a 

implementação do Direito Ambiental como forma de proteção do meio ambiente e da vida 

como um todo. Entre os princípios vigentes está o princípio do direito à sadia qualidade de 

vida.  

 

Para Reale (1991, p. 30), os princípios de direito ambiental na doutrina brasileira são 

“enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do 

ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de 

novas normas.” Já Mirra (1996) considera que esses princípios devem ser extraídos do 

ordenamento jurídico em vigor e não em preceitos pré-determinados.  

 

Conforme ensina Milaré (2011), embora todos tenham o direito de usufruir dos bens 

ambientais de forma gratuita, no instante em que se configura o uso do bem ambiental ou 

em que algum usuário se apropria desse bem e excede o seu uso, justifica-se a tutela para 

proteção de um recurso natural e do meio ambiente.  
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Assim não basta apenas dizer simplesmente que o objeto de tutela ambiental é a 

qualidade de vida, o bem-estar da população, os diretos sociais, a segurança do 

homem e do seu habitat, é criar um estado de fluidez ainda maior que o gerado 

pelo conceito de meio ambiente e trocar o objeto pelo objeto. Quanto mais amplo 

o conceito de meio ambiente, portanto, menor será sua eficácia normativa, 

porque não haverá a identificação em concreto do seu objeto de tutela. 

(ALCÂNTARA, 2007, p.42) 

 

Verifica-se, pois, que a tutela ambiental visa garantir os direitos já previstos no art. 225 da 

Constituição da República Federativa do Brasil,anteriormente citado.Tal proteção traz 

consigo a expressão qualidade de vida, havendo intenção de proteger não apenas o meio 

ambiente em si mesmo, mas a qualidade do meio ambiente, em função da qualidade de 

vida.  

 

De acordo com Silva (2002, p. 18), o objeto tutelado pelo direito não é o meio ambiente 

em si, ou seja, não é qualquer meio ambiente, mas sim o meio ambiente qualificado, sendo 

essa qualificação convertida num bem jurídico, ou seja, o objeto imediato da tutela 

ambiental é a qualidade do meio ambiente, enquanto o objeto mediato é a saúde, o bem-

estar e a segurança da população.   

 

Assim, na busca de uma proteção máxima e efetiva do bem ambiental e diante de um 

conceito jurídico indeterminado de meio ambiente, buscou o estudioso da ciência jurídica 

ambiental fazer uma espécie de classificação do meio ambiente quanto aos seus aspectos, 

com objetivo de promover uma melhor tutela do bem ambiental que, ainda segundo Silva 

(2002), contemplam aspectos do meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. 

 

2.4  O crescimento urbano e o meio ambiente 

 

Outro ponto de extrema magnitude relacionado às questões ambientais é a questão do 

crescimento urbano e sua influência direta na conservação do meio ambiente, tendo em 

vista que o crescimento populacional e a qualidade do meio ambiente são questões 

inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o crescimento demográfico, menor se 

torna a qualidade de vida, sob o ponto de vista ambiental.  
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O crescimento acelerado da população é um fenômeno que tem sido observado em todo o 

mundo, no entanto, nos países subdesenvolvidos e em crescimento, esse acontecimento 

torna-se mais preocupante pelo fato de não haver planejamentos adequados. Para Loboda e 

De Angelis (2005), a maioria das cidades brasileiras estão passando por um período de 

acentuada urbanização e consequente artificialização, refletindo negativamente na 

qualidade de vida de seus moradores.  

 

Muitas vezes a questão ambiental nas cidades é deixada de lado pelos governos e, este 

fator reflete diretamente na qualidade de vida da população. O crescimento urbano se torna 

a cada dia um problema socioambiental, pois é nas cidades, locais de extrema poluição, em 

que a sociedade se insere. É necessário e de fundamental importância a melhoria das 

cidades, transformando-as em lugares com mais qualidade de vida, favoráveis do ponto de 

vista ambiental.  

O acelerado crescimento urbano, vivenciado nas últimas décadas, fez da cidade o 

principal lócus de vivência do homem; consequentemente, o ambiente urbano 

ganha destaque no cenário mundial. O estudo da natureza dos problemas 

socioambientais nesse ambiente é de fundamental importância para “tornar as 

cidades lugares mais dignos para se viver – e mais favoráveis do ponto de vista 

ambiental” (GALLINA; VERONA; TROPPMAIR, 2003, p. 88). 

De acordo com Loureiro (2003) a natureza tem sido apenas um meio de satisfazer as 

necessidades do homem, visto que o comportamento da sociedade moderna é voltado para 

a dominação da natureza de forma capitalista, sem considerar a sustentabilidade ambiental. 

 

É fato que a tão citada qualidade de vida está diretamente relacionada a qualidade 

ambiental urbana. Se uma cidade dispõe de fatores externos que aumentam o bem-estar de 

seus cidadãos, certamente isso é reflexo de um meio ambiente cuidado e equilibrado.  O 

contrário, um ambiente degradado, com altos índices de poluição, com desordenamento 

urbano, caos no trânsito, ausência de recursos paisagísticos e essenciais como água, 

vegetação são notadamente problemas socioambientais vividos pela maioria das cidades 

brasileiras. As cidades da região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga não são 

privilegiadas quanto a esse aspecto. Devido ao crescimento econômico da região, elas têm 

sofrido cada vez mais com a falta de infraestrutura e planejamento ambiental. 
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Tendo em vista tais considerações, os empreendimentos de exploração dos recursos 

naturais em áreas urbanas ou rurais dependem da implementação de estratégias capazes de 

minimizar os impactos ambientais. 

 

2.4.1 O desenvolvimento da região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga  

 

A região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga passa por uma revolução econômica com 

um aumento das oportunidades de trabalho. As receitas dos municípios aumentam 

consideravelmente, com a participação também de pequenas empresas que diversificam e 

economia baseada na mineração, na siderurgia e nas atividades agrosilvopastoris.. 

 

Na região, o principal órgão articulador para o desenvolvimento é um consórcio 

denominado ‘Consórcio Intermunicipal do Alto Paraopeba – CODAP’, criado 

para receber investimentos da ordem de R$ 2,4 bilhões (inicialmente só da 

Gerdau), e que hoje soma também recursos financeiros de empresas como a 

Vallourec& Sumitomo Tubos do Brasil (VSB), Ferrous, Vale S/A, Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN) que ultrapassam a casa dos R$ 25 bilhões. 

(REVISTA CODAP, 2012, p. 1)   

 

Formado antes mesmo da regulamentação da Lei nº11.107/05, que foi o marco regulatório 

dos consórcios públicos brasileiros, o CODAP foi o primeiro consórcio público criado no 

Brasil, com o objetivo de gerar benefícios para os municípios participantes. A iniciativa, 

pioneira no país, reúne os municípios de Belo Vale, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, 

Entre Rios de Minas, Jeceaba, Ouro Branco e São Brás do Suaçuí, ambos pertencentes a 

área de atuação da ARPAPP. A formação dessa iniciativa não representa apenas uma 

parceria entre os sete municípios da região; sua criação significa uma mudança de cultura, 

onde a disputa oferece lugar à cooperação.  

 

Para se ter uma ideia, um balanço médio dos municípios do CODAP demonstrou uma 

receita total aproximada de R$162 milhões no ano de 2005, e de R$ 519 milhões em 2011, 

um aumento de 320% durante o período. Esses valores significam que é possível a busca 

por melhorias para região.  

 

http://www.google.com.br/url?q=http://www.vstubos.com/&sa=U&ei=L1pxU6f-JuLJsQSa9oH4BQ&ved=0CCUQFjAA&usg=AFQjCNEvuzSg6DojhKNvfhmTa6BfEfXhgw
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Com a interveniência do Consórcio e demais parcerias observa-se um cenário atual 

diferente. Antes, prevalecia a concorrência política entre os municípios limítrofes, hoje o 

quadro é outro. Observa-se uma preocupação de todos com o equilíbrio regional, onde a 

cooperação entre os municípios tem reflexos na qualidade de vida nas cidades.  

 

O custo ambiental decorrente das atividades mineradoras é outro assunto que preocupa a 

região. Mais fiscalização e maior participação dos órgãos públicos de defesa do meio 

ambiente são necessárias para minimizar os problemas gerados pela atividade.  

 

É importante buscar a diversificação da economia, uma vez que é real a possibilidade de, 

um dia, a mineração e a siderurgia terem sua importância econômica diminuída, afetando 

negativamente toda a região.  

 

2.5 O terceiro setor e a proteção ambiental 

 

O Terceiro Setor é definido por Camargo et al. (2001) como um “meio-termo” do ambiente 

político econômico, intermediando as relações entre o Estado e o mercado no que tange às 

questões da melhora social, atua como agente transformador social que constrói uma nova 

consciência caracterizada pela urgência de reverter indicadores sociais paradoxais à 

grandeza econômica e à diversidade imensa de recursos naturais que detém o Brasil. 

 

 

No Brasil, é mais abrangente a expressão “sociedade civil”, um plano 

intermediário de ações que atualmente se distingue tanto do Estado como do 

mercado. Concebido no século XIX, esse conceito foi revitalizado no período 

ditatorial, no qual a sociedade sofreu forte demanda por um espaço fora do 

âmbito do governo para atuar nas causas coletivas, esquivando-se também da 

lógica do mercado para formar um Terceiro Setor. (MATTOS, 2002, p. 6) 

 

Os projetos desenvolvidos por organizações não governamentais, como a ARPAPP, 

buscam preencher os espaços nas áreas em que as políticas públicas não alcançam ou não 

são suficientes, mesmo com a atuação do Estado.  
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Aqui o terceiro setor surge como alternativa de ampliação para as ações capazes de 

contemplar e oferecer todos os elementos integradores da vida pública, enfatizando a 

complementaridade entre as ações públicas e privadas. (DIAS, 2008)  

As ONGs buscam trabalhar de forma a tentar encontrar os pontos de 

convergência entre as entidades que compõem o terceiro setor visando 

compreender não só o papel do direito nesse processo de fortalecimento dessas 

entidades como das questões fundamentais deste estudo, que são os aspectos 

relacionados à administração pública quando atua em parceria com entidades 

privadas sem fins lucrativos. (DIAS, 2008. p. 104)  

 

Ainda segundo Dias (2008 p. 100), o terceiro setor é um parceiro na realização de políticas 

públicas que exerce o controle e presta serviços aonde os mecanismos não vêm sendo 

exercidos pelos órgãos governamentais.  O termo ONG “somente retrata a relação da 

entidade com o Estado (não governamental), mas não congrega a negativa de relação com 

o mercado.” 

 

O surgimento das entidades do terceiro setor, e dentre elas a ARPAPP, é resultado do 

conjunto de fatores que englobam tanto a inoperância ou insuficiência do poder público ou 

ausência de políticas públicas. Conforme afirma Coelho (2002, p.58), as organizações do 

terceiro setor só existem porque os órgãos governamentais não são capazes de prover 

políticas sociais capazes de atender às necessidades dos diversos segmentos da sociedade.  

 

Na década de noventa, o Terceiro Setor surge como portador de uma nova e 

grande promessa: a renovação do espaço público, o resgate da solidariedade e da 

cidadania, a humanização do capitalismo e, na medida do possível, a superação 

da pobreza. Uma promessa realizada através de atos simples e fórmulas antigas, 

como o voluntariado e filantropia, revestidas de uma roupagem mais 

empresarial. (CALEGARE; SILVA JUNIOR, 2009, p. 1) 

 

Seguindo tal raciocínio pode-se concluir que ao desejar um determinado tipo de serviço ou 

bem público, que o governo não está apto a providenciar, cria-se uma demanda de busca 

pela satisfação das necessidades, situação que tem sido a justificativa para a existência e 

ampliação cada vez maior das organizações do terceiro setor.   

 

Esse fator está relacionado à necessidade da compatibilidade do crescimento econômico-

social, fortalecendo a sociedade civil mediante instituições organizadas com esse fim que, 
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por representarem os anseios da sociedade, passaram a exercer papel relevante em ações 

como, por exemplo, a luta pela proteção ambiental.  

As ONGs abarcam desde santas casas até fundações que apoiam causas de 

naturezas diversas (meio-ambiente, cultura, profissionalização etc.) e atingem 

públicos variados (como crianças, adolescentes em situação de risco, pacientes 

de doenças incuráveis ou idosos). Muitas vezes, situam-se no limiar de ações 

características de voluntariado ou, mais profissionais, cumprem papel 

fundamental em áreas não alcançadas por uma instituição pública. Acabam por 

representar uma opção de emprego para muitos pesquisadores que não 

conseguem ser absorvidos pelo mercado de trabalho formal. (GOUVEIA, 2007, 

p. 2) 

 

O reconhecimento da importância de sua atuação por parte dos Estados mundiais e, 

segundo Soares (2004, p. 2), "a vocação das ONGs de fortalecer os procedimentos 

democráticos, seja na adoção de normas, seja na adoção de políticas relativas ao meio 

ambiente”, encontra-se reafirmada nos princípios do parágrafo 27.1 da Agenda 21.  

 

As Organizações não governamentais desempenham um papel fundamental na 

modelagem e implementação da democracia participativa. A credibilidade delas 

repousa sobre o papel responsável e construtivo que desempenham na sociedade. 

As organizações formais e informais, bem como os movimentos populares, 

devem ser reconhecidos como parceiros (...). A natureza do papel independente 

desempenhado pelas organizações não governamentais exige uma participação 

genuína; portanto, a independência é um atributo essencial dessas organizações. 

(BRASIL, 2002, p. 3)  

 

Observa-se a comprovação do crescimento das organizações não governamentais, como 

uma estrutura da sociedade que se prepara para o enfrentamento dos problemas atuais 

confirmando, assim, o interesse da sociedade civil em se organizar, em participar de forma 

atuante e não mais estática diante dos fatos da vida em sociedade.  

 

Outro aspecto relevante do terceiro setor de acordo com Oliveira e Castro (2006) diz 

respeito à formação do voluntariado voltada para o atendimento dos interesses da 

comunidade, assunto que será tratado na seção 2.7.1 deste trabalho.  
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2.5.1 Captação de recursos: convênios e parcerias 

 

A grande maioria das entidades sociais do país convive diariamente com os obstáculos e os 

desafios da captação de recursos que podem ser ampliados a partir de diálogos de parceria 

não apenas com o Estado, mas também com empresas e indivíduos, buscando a 

sustentabilidade de suas operações e projetos, contribuindo para que a organização possa 

fazer frente ao crescimento das demandas sociais. (XAVIER e CHUERI, 2008). 

 

Ainda segundo Xavier e Chueri (2008), a eficácia da captação de recursos é consequência 

de um bom plano de captação para cada tipo de projeto, que requer atuação coordenada 

com todas as áreas e as atividades da instituição captadora. O plano de captação deve, 

portanto contemplar todas as informações relacionadas aos recursos humanos e 

financeiros, capazes de atender às reais necessidades da organização e permitir a realização 

do projeto que se quer desenvolver.  

Um dos grandes desafios nessas instituições está ligado à gerência dos recursos 

necessários para realização dos serviços sociais. Esse problema pode decorrer da 

maneira de como os gestores administram a organização, sendo por motivos de 

falta de preparo para exercer a função, de dinheiro, planejamento inadequado e 

outros. (OLIVEIRA, 2003, p. 14) 

 

A formação de convênios e parcerias com o setor público é uma forma de captação dos 

recursos necessários à operação das ONGs. Tais recursos favorecem a sua sustentabilidade, 

dando maior agilidade e aumentando as oportunidades de colaboração com o poder 

público. Se bem administradas podem produzir serviços de qualidade a custos menores. 

(PEZZULLO, 2004).Entretanto, faz-se necessário, dentro do contexto das parcerias e 

convênios, clareza na definição das estratégias e dos métodos de sustentabilidade que 

devem ser usados para que a organização obtenha apoio e seus projetos tenham sucesso.  

As parcerias estabelecidas entre o Estado e as ONGs orientadas pela economia 

solidária apresentam vários problemas operacionais na sua gestão. Muitas vezes 

essas parcerias são pontuais e as entidades apenas assumem tarefas na fase de 

execução dos programas ou projetos setoriais induzidos pelo Estado. Em última 

instância, essas parcerias são pouco produtivas e significativas, apresentando 

baixo impacto e efeito sinérgico limitado. (BARBOZA; LOPES, 2009, p. 3) 
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O tamanho e a maturidade do setor privado podem influenciar as motivações empresariais 

sobre trabalhar ou não com o setor das ONGs; também podem determinar quais estratégias 

serão adotadas para formalização de parcerias. (PEZZULLO, 2004).  

 

De acordo com Volpon e Macedo-Soares (2007, p. 396) que a justificativa para uma 

aliança socioambiental, em especial com organizações sem fins lucrativos são:  

 

(a) desenvolvimento de estratégias de responsabilidade ambiental, fortalecendo 

laços com a sociedade e instituições que fornecem recursos críticos para a 

performance da empresa; (b) ficar em acordo com a legislação e questões 

ambientais, antes que normas rígidas do governo ameacem a sua posição no 

mercado; (c) desenvolvimento de programas de responsabilidade ambiental 

podem melhorar a eficiência operacional da empresa, pela redução de custos; (d) 

geração de novas oportunidades para produtos e tecnologias-verdes 

 

Quando da realização do convênio não há que se falar em vínculo contratual, já que não há 

partes, mas partícipes com interesses comuns. Há ainda a possibilidade do convênio ser 

extinto a qualquer tempo, pelo fato não de existir cláusula de permanência obrigatória, ou 

seja, o que existe é apenas uma relação de cooperação mútua.  

O convênio pode ser definido segundo acordo administrativo firmado, por um 

lado, por órgãos e entidades da Administração Pública; e, por outro lado, por 

órgãos e entidades da Administração Pública ou entidades privadas, as quais, 

atuando de modo associativo e compartilhado, visam à satisfação de 

necessidades de interesse público, afastada, em todos os casos, a intenção de 

auferir lucro. (OLIVEIRA; CASTRO, 2006, p. 125) 

 

Vale lembrar que quando existe mais de um interessado em firmar convênio com a 

Administração Pública, em situação de igualdade, para o melhor atendimento do interesse 

público e princípios constitucionais da moralidade, isonomia, publicidade, a Administração 

deverá realizar um processo de escolha, apresentando a intenção de firmar o convênio, 

estabelecendo ainda os critérios para a seleção. (OLIVEIRA; CASTRO, 2006): 

 

Os convênios muitas vezes formalizam tão-somente a transferência de recursos 

financeiros de uma entidade federativa para outra entidade federativa ou 

administrativa (transferências voluntárias). Por outro lado, como acordo 

administrativo colaborativo, o convênio é utilizado largamente para a formação 

de vínculos de colaboração com quaisquer tipos de entidades privadas, com ou 

sem fins lucrativos, independentemente de serem detentoras de uma qualificação 

especial prévia. (DI PIETRO, 2001, p.193) 
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Embora seja exigida licitação para celebração de acordos ou parcerias entre ONGs e o 

setor público, os convênios podem ser celebrados sem licitação.  

 

No caso das parcerias, torna-se necessário para ratificar o acordo a existência de 

um Termo de Parceria, precedido de consulta aos Conselhos de Políticas 

Públicas, do qual constarão direitos, responsabilidades e obrigações das partes 

envolvidas, estabelecendo-se a especificação do programa de trabalho proposto 

pela entidade; a estipulação de metas e dos resultados a serem atingidos e os 

respectivos prazos de execução, bem como os critérios de avaliação de 

desempenho, mediante indicadores respectivos e a previsão de receitas e 

despesas a serem realizadas em seu cumprimento, além da devida prestação de 

contas, tanto em relação às metas alcançadas no período quanto à aplicação dos 

valores repassados. (OLIVEIRA; CASTRO, 2006, p. 62). 

 

Observa-se que a atuação das ONGs deve ser amplamente fiscalizada pelos órgãos 

competentes, tanto com relação à execução do programa de trabalho, objeto da parceria, 

quanto e principalmente à correta aplicação dos recursos públicos recebidos, respeitando-

se o princípio da publicidade, transparência e moralidade administrativa.  

 

Conforme Pietro (2001, p. 15), “na prestação de contas, não basta demonstrar o resultado 

final obtido com o convênio; é necessário demonstrar que todo o valor repassado foi 

utilizado na consecução daquele resultado”.  

 

A partir da Comissão Parlamentar de Inquérito nas Organizações sem fins 

lucrativos 2003, as organizações são obrigadas a prestar contas anualmente a 

seus/suas “doadores/as”, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou 

estrangeiras. No caso de uma organização não governamental receber recursos 

públicos nacionais, por meio de convênios, a prestação de contas será exaustiva, 

devendo ser demonstrada a aplicação efetiva dos recursos recebidos, mediante 

apresentação de relatórios da execução físico-financeira do projeto, que são 

obrigatoriamente analisados pelo Tribunal de Contas (AZEVEDO, 2008, p. 40). 

 

A parceria do poder público com as ONGs na execução de programas voltados ao interesse 

público surge como forma de colaborar na ampliação e aplicação de políticas públicas, 

propiciando interação que favorece o alcance dos resultados estipulados em projeto comum 

e de interesse público. 

O sucesso da parceria está, portanto, vinculado a transparência na gestão dos 

recursos que pertence a toda coletividade e requer maior eficiência e melhores 

resultados, tanto através dos projetos desenvolvidos como em atividades de 

interesse público. (TACHIZAWA, 2010, p. 134). 
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Percebe-se que essa parceria torna-se um vínculo de cooperação, desde que respeitadas 

todas as exigências legais, para que se possa atender de forma mais ágil e eficaz, por meio 

de atividades qualificadas e de resultado, às metas a serem alcançadas em favor do bem 

comum.  

Como estratégias para parcerias e gestão com pessoas, propõe-se que a ONG 

tenha o mínimo indispensável de pessoal fixo, com vínculo empregatício. Esse 

pequeno contingente deve ser formado pelo pessoal considerado estratégico para 

o desenvolvimento das atividades necessárias ao cumprimento da missão da 

organização. (TACHIZAWA, 2010, p. 134). 

 

Neste sentido, as ONGs podem ter um facilitador na realização de mudança estrutural e 

realização das políticas públicas capazes de atender às expectativas e necessidades da 

comunidade que se quer atender. 

A melhoria da capacidade organizativa da sociedade propicia um avanço nos 

direitos da cidadania. As ONG’s, no Brasil, surgem como um tipo peculiar de 

organização da sociedade por ser um agrupamento de pessoas, estruturado sob a 

forma de uma instituição da sociedade civil, que se declara ser sem fins 

lucrativos, tendo como objetivo lutar por causas coletivas e/ou apoiá-las. 

(MATTOS, 2002, p. 39) 

 

Nos últimos anos e conforme Barreto (1999, p. 109), o Terceiro Setor vem se destacando 

em decorrência da “transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais, 

culturais, de pesquisa científica e tecnológica e de proteção ambiental, considerados não-

exclusivos do Estado”. 

 

2.6 Distinção entre ONGs, associações e fundações 

 

2.6.1 Organização não governamental (ONG) 

 

Apesar de algumas pessoas jurídicas atuantes no Terceiro Setor serem identificadas como 

ONG (Organização Não Governamental), OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público), OS (Organização Social), Instituto, Instituição etc., elas são na verdade 

constituídas sob a forma de associação ou de fundação. De acordo com Fischer (2002, p. 

124), as organizações do terceiro setor podem também ser classificadas como sendo 

“aquelas que são privadas em sua constituição jurídica e organizacional, mas atendem a 
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finalidades públicas, enquanto linha de atuação e resultados atingidos com seu 

desempenho”. 

A expressão ONG foi criada pela ONU na década de 1940 para designar 

entidades não-oficiais que recebiam ajuda financeira de órgãos públicos para 

executar projetos de interesse social, dentro de uma filosofia de trabalho 

denominada “desenvolvimento de comunidade. (GONH, 1997, p.54) 

 
 

Conforme explica Rampaso (2010) a palavra ONG resulta da tradução de Non-

Governmental Organizations. A expressão é muito difundida no Brasil e utilizada, de uma 

forma geral, para identificar tanto associações como fundações sem fins lucrativos. 

Instituto, ou Instituição, por sua vez, é parte integrante do nome da associação ou 

fundação, utilizado para identificar entidades dedicadas ao ensino e à pesquisa. “Porquanto 

a definição de ONG dê margem a dúvidas, o mesmo não ocorre na correlação entre sua 

expansão e a da sociedade civil, dentro da qual essas organizações proliferam e conquistam 

espaço.” (GRANGEIA, 2010, p. 47) 

 

Portanto, associação e fundação são os dois modelos possíveis, mas diferentes e, de acordo 

com o Código Civil Brasileiro, de constituição de pessoas jurídicas integrantes do Terceiro 

Setor, que podem também receber títulos de OSClP dentre outros, conforme explicitado  e 

apresentado na Figura 01.  

 

Figura 01- Subdivisões do Terceiro Setor 

Fonte: Rampaso (2010, p. 87) 
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Tanto as associações quanto as fundações são entidades não governamentais tendo em 

vista os objetivos para os quais foram criadas e que atendemos requisitos estabelecidos 

para as entidades que compõem o terceiro setor. 

 

2.6.2 Associação 

 

O conceito de associação, ainda de acordo com Rampaso (2010) está estabelecido no Livro 

I, Título lI, do Código Civil Brasileiro, que a classifica como pessoa jurídica de direito 

privado, conforme descrito na seção 2.6.1. Portanto, esta é a primeira característica para a 

definição de associação: ser pessoa jurídica de direito privado.  

 

O primeiro dispositivo que trata das associações, artigo 53 do Código Civil, traz a seguinte 

definição: "Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins 

não econômicos". Esse dispositivo traz, portanto, dois elementos de conceito: (a) união de 

pessoas; (b) que se organizam para fins não econômicos. (BRASIL, 2002) 

 

Desta análise pode-se concluir que associação é uma pessoa jurídica de direito privado, 

constituída por um conjunto de pessoas que consentem em reunir esforços para a 

consecução de um ideal sem finalidade econômica.  

 

2.6.3 Fundação 

 

No Código Civil brasileiro, os artigos 62 a 69 são dedicados às fundações conceituadas 

como pessoas jurídicas de direito privado constituídas pela dotação especial de bens livres, 

por determinada(s) pessoa(s), denominada(s) instituidora(s), especificado o fim a que a 

instituição se destina e, se quiser a forma de administrá-la.  
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De acordo com Diniz (2005), fundação privada é "um acervo de bens livres de ônus ou 

encargos e legalmente disponíveis, com capacidade jurídica e finalidades pretendidas, 

desde que religiosas, morais, culturais ou assistenciais".  

 

Para Nunes (1990, p. 102), fundações são instituições autônomas, criadas por liberalidade 

privada ou pelo Estado, por meio de escritura pública ou testamento, com personalidade 

jurídica, patrimônio próprio especificado e fim altruístico, beneficente ou de necessidade, 

interesse ou utilidade pública ou social, administrada segundo determinações de seu 

fundadores. 

 

2.7 Sustentabilidade em ONG 

 

Conforme o pensamento de autores como Kisil (2005) e Tachizawa (2010), para que seja 

alcançado o desenvolvimento de um projeto voltado para os interesses da comunidade 

local faz-se necessário ampliar as atividades de forma a serem capazes de captar a atenção 

e o reconhecimento dos outros participantes da sociedade. É preciso envolver mais pessoas 

como voluntárias, assegurar fundos para a implementação das ações ou influenciar os 

governos a criar um ambiente favorável para o próprio processo de desenvolvimento 

social. 

A sustentabilidade aponta para o futuro. A sustentabilidade é uma maneira de 

repensar a produção e o processo econômico, de abrir o fluxo do tempo a partir 

da reconfiguração das identidades, rompendo o cerco do mundo e o fechamento 

da história impostos pela globalização econômica. A crise ambiental está 

mobilizando novos atores e interesses sociais para a reapropriação da natureza, 

repensando as ciências a partir de seus impensáveis, internalizando as 

externalidades no campo da economia. (LEFF, 2010, p.31). 

Ainda segundo Kisil (2005), a solução de um problema específico em qualquer campo de 

interesse, por exemplo, educação, saúde ou meio ambiente, abre oportunidade para se 

mobilizar a sociedade local, unindo, desse modo, os recursos que, bem gerenciados, podem 

ser o início de novos empreendimentos. Entretanto, as atividades realizadas ou propostas 

devem ser consideradas como parte integrante de um determinado projeto e não como um 

resultado definitivo e acabado. 
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Tal afirmação justifica a necessidade do envolvimento de diferentes participantes sociais, 

com seus recursos e capacidades específicas, capazes de dar sustentabilidade a um projeto 

de desenvolvimento em nível local, passo inicial para a sua expansão.  

 

Por outro lado, se o projeto permanece isolado e confinado a uma organização particular 

ou sob o monopólio de determinados indivíduos, as chances de sustentabilidade e sucesso 

serão reduzidas, principalmente com relação à falta de recursos para a sua execução. 

 

Daí, para Tachizawa (2010), resulta a importância do estabelecimento de diferentes 

organizações para o apoio aos projetos, assumindo uma base institucional maior. Essa 

unificação amplia as possibilidades do trabalho alcançar os objetivos que são as mudanças 

estruturais que criam ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento social.  

Em qualquer circunstância, a formação de políticas para a sustentabilidade em 

todos os setores da ação governamental deve apoiar-se, primeiro, em critérios 

biofísicos de uso sustentável da natureza, combinados com instrumentos para a 

correção dos desequilíbrios socioeconômicos e a promoção do bem estar da 

população (CAVALCANTI, 1996, p. 33). 

 

Em se tratando de parcerias entre as instituições e organizações locais, a extensão e a 

eficácia das mesmas são importantes na medida em que a partir delas podem ser criadas 

maneiras de decidir sobre o futuro de uma comunidade. Diferentes parceiros podem 

defender diferentes interesses, mas para um objetivo comum de modo a serem criadas 

condições para estabelecer um processo decisório que atenda o bem comum da 

coletividade. (PEZZULLO, 2004; KISIL, 2005). 

 

De acordo com Kisil (2005), o poder para governar não é só do primeiro setor (governo), e 

sim de toda a sociedade, representada pelas organizações participantes da coalizão, 

ampliando o sentido de governo local para uma governança local. São também críticas as 

coalizões entre as organizações locais e organizações de fora da comunidade, 

especialmente aquelas com organizações que determinam o aparecimento de políticas 

públicas e que distribuem recursos essenciais para um processo de desenvolvimento bem-

sucedido. Tais coalizões permitem criar o ambiente favorável ao processo de 
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desenvolvimento, a partir da transformação de seus conceitos e ideias básicas em políticas 

públicas a serem aplicadas a toda a sociedade.  

 

Para o sucesso de um projeto de trabalho local, é essencial um elevado grau de 

compromisso das organizações com o bem comum. Os parceiros ou membros da coalizão 

devem definir claramente sua missão e objetivos comuns.  

 

Essa definição pode assegurar que os objetivos identificados incorporem os interesses 

específicos de cada organização. Porém, dentro da realização de objetivos maiores de toda 

a coletividade, através de uma cooperação que envolve tomada de atitude. Assim, a 

colaboração se faz por meio de ações conjuntas mas, de forma independente. 

 

Está claro que um projeto de execução local exige um plano bem definido de coordenação 

entre as organizações e parceiros, públicos ou privados e agências participantes da 

parceria. Para o sucesso do plano, exige-se confiança, valorização das habilidades e 

competências específicas, buscando a potencialização dos recursos e lideranças existentes 

na comunidade (KISIL, 2005). 

 

De acordo com Kisil (2005) e Tachizawa (2010), essa liderança exige processos de tomada 

de decisão, comunicação entre os participantes e a comunidade, recursos apropriados e a 

existência de trabalho em equipe. A liderança deve ser entendida como um processo 

evolucionário dentro do grupo, produzindo um movimento na direção dos melhores 

interesses da sociedade. 

 

A mobilização e o uso efetivo dos recursos, dentro e fora das instituições e organizações 

participantes, são essenciais tendo em vista a exigência de gastos com pessoas, tempo e 

recursos materiais. 
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Para alcançar a sustentabilidade dos projetos faz-se necessário direcionar as ações para 

alguns aspectos importantes da vida da comunidade. O objetivo é abrir oportunidades para 

o desenvolvimento econômico por meio da capitalização própria da comunidade e/ou 

acesso a recursos mínimos de capital necessários ao próprio processo de desenvolvimento, 

além de ampliar os espaços para o exercício da cidadania. (TACHIZAWA, 2010) 

 

2.7.1 Participação da comunidade 

 

Conforme Tachizawa (2010), os projetos de desenvolvimento local representam uma 

oportunidade de se criar cidadãos competentes, com poder e mobilizados para o bem-estar 

comum da coletividade, isto porque uma comunidade com poderes é uma comunidade que 

tem domínio sobre seu desenvolvimento.  

 

Ainda segundo o autor os projetos devem ter como metas, entre outras, a identificação e o 

gerenciamento das estratégias aplicáveis à organização bem como os parceiros que se 

integram à ONG. Essas estratégias específicas dependem do estilo de gestão do principal 

executivo da organização e das crenças, valores e cultura reinante na área de abrangência 

da atividade da organização. 

 

Para Pezzullo (2004), na organização e implementação de projetos sugere-se trabalhar 

apenas com decisões de nível estratégico e nível operacional. As decisões de nível 

operacional, que agrupam as decisões de gestão ambiental e de responsabilidade social, 

interagem com as ações da cadeia produtiva da organização.  

 

Ainda conforme Pezzullo (2004), a responsabilidade social de uma organização depende 

bastante de sua habilidade de reagir a desafios externos, o que requer uma estrutura 

flexível capaz de buscar e adaptar estratégias para otimizar recursos. É preciso ter boa dose 

de criatividade para enfrentar tempos difíceis e mesmo para "sair na frente". 
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Segundo Xavier (2008) observa-se que a autonomia administrativa e financeira da 

instituição, permite gestão, diretrizes e metas independentes, com a clara participação da 

comunidade e a gestão de recursos de forma eficiente na comunicação e na divulgação de 

suas ações que são corretamente utilizadas no objetivo-fim de seu trabalho social. 

 

Para ser, de fato, uma instituição socialmente responsável e cidadã, é preciso disseminar 

valores como a solidariedade, a coesão e o compromisso social, aliados à ética, equidade, 

dignidade, liberdade e democracia criando espaço para a formação da cidadania 

participativa e a qualidade de vida para toda a sociedade. (LEFF, 2010) 

 

Outros elementos, conforme Pimenta et al (2006) e Tachizawa (2010), a depender do 

volume de atividades inerentes aos projetos sociais a serem desenvolvidos  requerem mais 

ou menos pessoal externo, como voluntário
1
, estagiário, pessoal temporário.  

O terceiro setor age no sentido de sobrepor os interesses coletivos aos 

individuais ou institucionais. O voluntariado exerce um papel integrador, 

reunindo indivíduos, grupos, instituições. Assim como produz novas ideias sobre 

comportamento social, e é ativo também na preservação de antigas tradições e 

valores da cultura. As empresas socialmente responsáveis despertam para o 

retorno social que os investimentos nesta área trazem agregando valor 

institucional. As ONG’s têm papel importante neste contexto, são agentes sociais 

que proporcionam espaços para transformações na sociedade. (MATTOS, 2002, 

p. 38) 

 

Pode ainda ser necessário firmar parcerias com outras organizações não governamentais 

congêneres, para fins de execução dos serviços e atividades demandadas por seus projetos 

sociais, com objetivo de reduzir custos. 

As ONGs ambientais, mesmo com recursos escassos, conseguem influenciar de 

forma efetiva a política ambiental no Brasil, utilizando a abordagem de agência 

comum e suas aplicações em economia política para modelar a ação 

ambientalista. Dessa forma as ONGs ambientais afetam a política ambiental 

através da informação, geralmente trazendo informações a respeito da ação do 

governo sobre a política ambiental. (UHR;UHR;MULLERR 2012, p. 1) 

                                                           
1
O serviço voluntário é regulado pela Lei nº 9.608/98 e o caracteriza como sendo a atividade não remunerada 

prestada por pessoa física a instituição pública de qualquer natureza ou a entidade privada de fins não 

lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, inclusive mutualidade. Segundo a Lei, o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem 

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 
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Com relação à divulgação de informações sobre as ações das instituições, Costa; Visconti e 

Azevedo (2000, p. 6)  afirmam que,   

A divulgação deste tipo de informação pode contribuir para reforçar a imagem 

institucional de corporações, na medida em que se apresente não apenas como 

mais um atributo de marketing, mas como um demonstrativo da efetiva 

responsabilidade social assumida e praticada pela empresa e, como tal, entendida 

e reconhecida pela sociedade.  

 

Os recursos das tecnologias da informação, cuja utilização é preconizada pelo modelo de 

gestão, possibilitam otimizar o desempenho das organizações não governamentais, bem 

como permitem ampliar as fronteiras físicas da organização. Essa expansão virtual dos 

limites da ONG propicia uma integração de suas atividades com as desenvolvidas com 

outras instituições parceiras e conveniadas, bem como com seus colaboradores que 

desenvolvem atividades externamente. (TACHIZAWA, 2010) 
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3. METODOLOGIA 

 

O presente estudo constitui-se em uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório. O 

caráter exploratório da pesquisa está de acordo com o pensamento de Cervo (2007), para 

quem estudos dessa natureza não elaboram hipóteses a serem testadas no trabalho, mas 

restringem-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre determinados assuntos. 

Ainda em relação ao caráter da pesquisa exploratória, Barros e Lehfeld (2000) explicitam 

que ela é a reunião sistemática dos materiais impressos em livros, periódicos e revistas.  

 

O desenvolvimento desse trabalho iniciou-se com a pesquisa bibliográfica e finaliza com o 

estudo de caso. A pesquisa bibliográfica abrange o levantamento de referencial 

bibliográfico em torno do tema organização-não-governamental e seu papel no contexto 

socioambiental, publicado na forma de livros e revistas, além de publicações avulsas, 

conforme sugerido por Lakatos e Marconi (2006). Por sua vez, o estudo de caso, consiste 

na análise da atuação de uma organização-não-governamental, sendo escolhida a 

Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga – 

ARPAPP, da cidade sede de Conselheiro Lafaiete (MG).  

 

No estudo de caso primeiramente fez-se a delimitação da unidade de análise adotada, 

considerando aspectos administrativos e financeiros da entidade, utilizando a análise 

documental. Em seguida, em uma segunda fase, fez-se a coleta de dados a partir de 

pesquisa bibliográfica realizada, seguida de análise documental com pesquisa de campo na 

ARPAPP, com distribuição de 128  questionários para membros da diretoria da ARPAPP, 

associados e voluntários, para conhecimento dos aspectos da sustentabilidade da instituição 

(APÊNDICE B). 

 

Uma das vantagens da análise documental está no fato de que os documentos são uma 

fonte de informações e dados específicos que se originam em um determinado contexto 

histórico, econômico e social e como a organização se encontra inserida neste mesmo 

contexto (GODOY, 1995).  
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A pesquisa de campo envolveu o estudo dos relatórios e documentos da entidade, bem 

como a verificação de demonstrações de resultados de exercícios e prestações de contas no 

período compreendido entre agosto de 2005 a abril de 2013. 

 

As análises estatísticas realizadas para contabilização do resultado final dos 34 

questionários foram feitas por meio da utilização do site www.proftest.com. Através do 

site foi possível criar e encaminhar para os associados e diretores da ARPA o questionário 

em meio digital, o que gerou maior comodidade aos entrevistados e facilitou o trabalho de 

tabulação final dos resultados.  

 

A utilização do site foi totalmente gratuita, sem limitações e desempenhou ótimos 

resultados com a elaboração dos gráficos e análise estatística descritiva. Finalizando, os 

dados coletados foram tabulados a fim de relatar os resultados obtidos.  
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1 O Projeto ARPA: breve histórico 

 

Os passos iniciais para a criação da primeira Associação Regional de Proteção Ambiental – 

ARPA foram dados em meados de 1998, quando da transferência de comando do 3° 

Pelotão Florestal, sediado em Passos/MG, ocasião em que foi observado o estreito clima de 

parceria entre o Ministério Público estadual e a Polícia Florestal, hoje denominada Polícia 

de Meio Ambiente. Visando dar legitimidade e agilidade na solução rápida dos crimes 

cometidos contra o meio ambiente, o comandante articulou, juntamente com o 

representante do Ministério Público e com apoio do Corregedor Geral do Ministério 

Público do estado de Minas Gerais uma reunião com os promotores das comarcas 

próximas e, na oportunidade,editaram o documento denominado "Carta de Passos", a fim 

de padronizar as ações nas ocorrências de crimes ambientais registradas pelo policiamento 

florestal, inédito no estado de Minas Gerais e no Brasil. 

 

Tal documento tornou mais dinâmicas as ações do Ministério Público (MP)nos crimes 

ambientais, proporcionando a então Polícia Militar Florestal o recebimento de recursos 

advindos,principalmente, de transações de ações civis públicas realizadas pela curadoria de 

meio ambiente, conforme as normas constantes na Carta de Passos. 

 

Essa ação permitiu maior respaldo às atividades desenvolvidas pelo policiamento florestal 

e, a partir daí, em agosto de 1999, foi criada na cidade de Passos/MG a Associação 

Regional de Proteção Ambiental - ARPA, que veio consolidar os argumentos da Carta de 

Passos. A Polícia Militar Florestal, com sede em Passos e jurisdição em outros 32 

municípios, foi dotada a partir daí da logística necessária e suficiente para o cumprimento 

de suas atividades relacionadas com a proteção do meio ambiente em todas as suas formas, 

não ficando totalmente dependente de recursos do Estado. 
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Na data de fundação da instituição foi composta a primeira diretoria e aprovado o seu 

primeiro estatuto cujo objetivo era exclusivamente de gerir os recursos advindos de 

transações penais realizadas pela curadoria do meio ambiente. 

 

Atualmente, existem no estado de Minas Gerais 10 instituições com denominação, 

objetivos e finalidades estatutárias semelhantes às da primeira ARPA constituída. Todas 

criadas e apoiadas pelo Ministério Público local e pela Polícia Militar de Meio Ambiente 

do estado de Minas Gerais.  

 

A primeira ARPA constituída no município de Passos/MG serviu de modelo para a criação 

de outras Associações:ARPA Divinópolis, ARPA Bom Despacho, ARPA Cataguases, 

ARPA Barbacena, ARPA Sete Lagoas, ARPA Pirapora, ARPA BH (Paraopeba/Rio das 

Velhas) e a mais recente, criada em junho de 2013, ARPA Lavras (Rio Grande). No 

montante, hoje o estado de Minas Gerias conta com 10 instituições denominadas ARPA. 

 

4.2 ARPA Alto Paraopeba e Vale do Piranga 

 

A Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga - 

ARPAPP é uma associação civil de caráter representativo, sem fins lucrativos, idealizada 

na “Carta de Conselheiro Lafaiete”, nos moldes da pioneira “Carta de Passos”, através do 

compromisso da criação de um instrumento de atuação conjunta das Curadorias do Meio 

Ambiente das Promotorias de Justiça do Alto Paraopeba e Vale do Piranga. Fundada em 04 

de agosto de 2005, atua nos municípios de Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Ouro Branco, 

Carandaí, Belo Vale, Entre Rios de Minas, Piranga, Ouro Preto, Mariana e Itabirito.  

 

A entidade tem prazo de duração indeterminado e personalidade jurídica distinta da de seus 

associados, colaboradores e membros, que não respondem pelas obrigações ou encargos da 

entidade.  
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A Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga é 

sediada no Parque Florestal Municipal Eurico Figueiredo, na Avenida Geraldo Plaza, n° 

100, bairro Paulo VI, no município de Conselheiro Lafaiete - MG.  

 

Figura 02 - Vista parcial das dependências da ARPAPP 

 

Fonte: Autora da pesquisa (2012) 

 

Atualmente, a entidade ocupa uma área cedida em comodato, celebrado em 17 de setembro 

de 2009, em acordo com a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete. No acordo ficou 

estabelecido que a Associação ocupará pelo prazo de 10 anos as dependências do Parque 

Florestal Municipal Eurico Figueiredo, localizado às margens da rodovia BR040, lado 

direito, sentido Belo Horizonte/Rio de Janeiro, próximo ao bairro Paulo VI. Tal parque 

ocupa uma área de 272.120,78 m
2
 (duzentos e setenta e dois mil, cento e vinte metros 

quadrados e setenta e oito centésimos) de reserva florestal. O prazo de comodato terminará 

em agosto de 2019, podendo ser prorrogado por mais dez anos.  

 

4.2.1 Administração e finalidades estatutárias 

 

A direção da ARPAPP é constituída por sete membros: diretor presidente; diretor vice-

presidente; diretor financeiro; diretor de patrimônio; diretor de comunicação e dois 

diretores administrativos, escolhidos através de eleição formal entre os associados em 
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pleno gozo de seus direitos sociais. No âmbito da ARPAPP, a fiscalização é exercida pelo 

Conselho de Administração e Conselho Fiscal e pelo Ministério Público. 

Figura 03 – Estrutura organizacional da ARPAPP 

Fonte: Autora da pesquisa (2013) 

 

O diretor presidente supervisiona todas as atividades da Associação, através de contato 

permanente com os demais membros. Dentre as principais atribuições da presidência estão 

o estabelecimento de termos de parceria, acordos, convênios, contratos e demais 

instrumentos congêneres. Também fica a cargo do presidente a autorização de pagamentos 

e controle dos recursos no caixa da associação, a apresentação de relatórios e balanços 

anuais, sempre com o parecer do conselho fiscal. Entretanto, a assinatura de todos e 

quaisquer documentos necessários para o exercício das atividades fim da Associação deve 

ser conjunta com o diretor financeiro ou, na sua ausência, com o diretor administrativo. O 

mesmo vale para a movimentação de recursos ou celebração de quaisquer convênios. 

 

A Diretoria Financeira da ARPAPP tem como responsabilidade maior arrecadar as 

receitas, depositar o numerário disponível, proceder aos pagamentos autorizados, fiscalizar 

a escrituração do livro auxiliar de caixa, bem como o recolhimento das obrigações fiscais. 

 

A fiscalização do patrimônio da ARPAPP é realizada pelo diretor de patrimônio, a quem 

cabe proceder e manter atualizado o inventário geral dos bens móveis/imóveis da entidade, 



 

49 
 

supervisionando a utilização desses bens tanto pelos parceiros e conveniados quanto pela 

própria Associação.  

 

Compete à Diretoria de Comunicação Social a elaboração de um planejamento anual de 

participação da ARPAPP em eventos da área, cadastrando entidades com atividades 

correlatas para fins de intercâmbio e integração e padronização das ações de proteção 

ambiental, preservação do patrimônio histórico, incentivo desportivo e cultural. A essa 

Diretoria cabe ainda proceder ao cadastramento de novos parceiros da área de atuação da 

Associação, para proposição de parceria e arrecadação de recursos para cumprimento das 

metas propostas.  

 

A Associação deve contar também com suporte de um Conselho de Administração, cuja 

responsabilidade é direcionar a atuação da entidade, fiscalizando a gestão da Diretoria, 

examinando os relatórios de desempenho financeiro, contábil, emitidos pelo Conselho 

Fiscal a quem cabe analisar e aprovar sobre a prestação de contas da Associação, incluindo 

relatório, balanço e contas anuais apresentadas. 

 

A cultura organizacional da ARPAPP é marcada pelo fato de ter sido criada e dirigida por 

líderes voluntários, de diversas áreas de formação, com visão de responsabilidade 

socioambiental. Por consequência, a organização tem na equipe parceiros de diversas áreas 

com a percepção e experiência em programas ambientais e sociais que podem mais 

facilmente promover ações vinculadas a resultados.  

 

A ARPAPP não distribui entre seus colaboradores quaisquer recursos eventuais excedentes 

operacionais e financeiros, brutos ou líquidos, nem dividendos, bonificações, participações 

ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades. Todo o 

trabalho realizado ocorreu, inicialmente, na forma de voluntariado. Entretanto, hoje existe 

um convênio firmado com o MP e outras instituições acadêmicas parceiras que possibilita 

a contratação e remuneração de profissionais e estagiários.  
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É proibida a distribuição aos associados de bens ou parcela do patrimônio líquido em 

qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de 

associado ou membro da entidade. Assim, os recursos recebidos são aplicados em sua 

totalidade na consecução do seu objetivo social e no desenvolvimento de suas próprias 

atividades.   

 

No caso da ARPAPP e de acordo com os artigos 43 a 45 do seu estatuto, a Associação será 

dissolvida quando seus objetivos forem relegados ou por vontade manifestada em 

assembleia geral extraordinária, expressamente convocada para esse fim. 

 

Assim, no caso de dissolução da referida Associação ou de perda de sua qualificação, o 

respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos 

termos da Lei Estadual 14.870/03 ou Lei Federal 9.7990/99, preferencialmente que tenha o 

mesmo objetivo social e seja registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou, na 

falta de pessoa jurídica com essas características, ao Estado.  

 

4.2.2 Objetivos da ARPAPP 

 

O objetivo maior da ARPAPP é dotar os órgãos ambientais competentes dos instrumentos 

necessários para a fiscalização em sua área de atuação, bem como da logística necessária e 

suficiente para o cumprimento de suas atividades relacionadas com a proteção do meio 

ambiente em todas as suas formas. 

 

Busca ainda, desenvolver e apoiar trabalhos de proteção e recuperação de ambientes 

degradados, proteção de ambientes ameaçados, além de promover a educação ambiental, a 

produção, publicação e edição de material impresso e de audiovisual, a prestação de 

serviço de natureza ambiental e pesquisa científica. Outras ações são realizadas por meio 

de campanhas educativas de conscientização da comunidade objetivando a proteção e 

preservação do meio ambiente.  
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Além disso, a Associação busca melhorar a qualidade de vida das pessoas da região de sua 

atuação, melhoria essa mensurada pelo crescimento do Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH dos municípios em que ela está inserida. Para isso promove ações e 

projetos de incentivos culturais e desportivos, bem como a prevenção do uso de 

substâncias químicas, a promoção da cultura, a defesa e conservação do patrimônio 

histórico e artístico, com ênfase à consciência da educação ambiental para a defesa, 

preservação e conservação do meio ambiente, priorizando o desenvolvimento sustentável. 

Dentre as atribuições da ARPAPP está também a possibilidade de proposição de Ação 

Civil Pública e a prática de atos de proteção ao meio ambiente.  

 

4.2.3 Recursos físicos, humanos e captação de recursos financeiros 

 

A ARPAPP é mantida por meio de doações, subvenções e congêneres com vistas a suprir, 

quando necessário, os órgãos ambientais competentes dentro da área de atuação da 

Associação, principalmente do Ministério Público do estado de Minas Gerais nas comarcas 

do Alto Paraopeba e Vale do Piranga. 

 

O Manual de Procedimentos Contábeis e Prestação de Contas das Entidades de Interesse 

Social (2004, p. 36) “ao tratar de doações considera a doação uma promessa ou uma 

transferência de dinheiro ou outros ativos para uma entidade, ou um cancelamento de um 

passivo, sem a necessidade de uma contrapartida”. Esta pode ser condicional ou 

incondicional dependendo das condições a que ficar sujeita, devendo constar do Plano de 

Contas da entidade. 

 

As atividades da ARPAPP que envolvem execução direta de projetos, programas e planos 

de ações correlatas são mantidas por meio da doação de recursos físicos, humanos e 

financeiros, trabalho voluntário e pela prestação de serviços intermediários de apoio a 

outras organizações, igualmente sem fins lucrativos, e a órgãos do setor público que atuem 

em áreas afins.  
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Para realização de atividades de capacitação e formação, a ARPAPP busca celebrar 

convênios com pessoas físicas e jurídicas, entidades, associações e sociedades civis e 

instituições de ensino. 

 

Esses convênios têm como objetivo oferecer contrato a profissionais e estágios a 

estudantes em áreas de interesse da associação para recebimento de recursos materiais, 

financeiros, técnicos e de logística, os quais serão revertidos na defesa e proteção do meio 

ambiente. 

 

4.2.4 Investimentos da ARPAPP 

 

De acordo com o Balanço Financeiro os investimentos da Associação até junho de 2013 

foram de R$ 1.783.169,82 (um milhão setecentos e oitenta e três mil cento e sessenta e 

nove reais e oitenta e dois centavos), aplicados em sua região de abrangência para correção 

e prevenção de problemas ambientais.  

 

A Associação recebe recursos, prioritariamente, de Termos de Ajustamento de Condutas – 

TAC, formalizados pelo Ministério Público e investe nas suas finalidades estatutárias. A 

parceria possibilita a realização de muitas ações e projetos e, atualmente, os mais 

importantes são a revitalização do parque florestal e a recuperação da voçoroca dos bairros 

Amaro Ribeiro e Paulo VI, no município de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 

Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a ARPA não distribui lucros e seus diretores 

exercem trabalho voluntário sem quaisquer benefícios financeiros a partir dos resultados da 

arrecadação da entidade, com exceção dos funcionários contratados para atividades 

técnicas específicas.    

 

O montante dos recursos arrecadados pela ARPAPP, até junho de 2013 foram utilizados 

para custear as principais despesas da Associação que estão relacionadas às despesas de 
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manutenção, despesas operacionais e principalmente desenvolvimento e parceria em 

projetos ambientais. Observa-se que parte desse montante são recursos da própria 

ARPAPP e o restante repassado pelas entidades conveniadas, conforme ilustrado na Figura 

4. 

 

Figura 4: Montante de recursos arrecadados de agosto de 2005 a junho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fonte: ARPAPP ( 2013) 

 

As principais fontes de captação de recursos são representadas por doações e convênios 

com o Ministério Público do estado de Minas Gerais e com o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente de Conselheiro Lafaiete/MG (CODEMA/CL).Os gráficos das Figuras 5 a 10 

mostram os recursos disponíveis e a diversificação da aplicação distribuídos na conta da 

ARPAPP, doravante denominada de “conta ARPA”,e nas demais contas da entidade. 

 

A “conta ARPA”foi criada para controle da movimentação financeira da Associação no 

que diz respeito a custeio e manutenção de despesas de suas atividades, além do suporte da 

logística de órgãos ambientais, promoção de eventos e projetos.  A maior fonte de captação 

de recursos para essa conta é proveniente de termos de ajustamento de conduta do MP – 

Curadoria de Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete. 
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Figura 5:  Dsitribuição dos recursos arrecadados pela ARPAPP – agosto de 2005 a junho  

de  2013. 

Fonte: ARPAPP ( 2013) 

 

Os valores representados nos gráficos da FIG. 5, demonstram a aplicação de recursos por 

entidade beneficiada durante o período de agosto de 2005 a junho de 2013. Pode-se 

perceber que os percentuais estão equilibrados entre os gastos e investimentos com a 

Polícia Ambiental do Estado de Minas Gerais (28,5%) aplicação de recursos em entidades 

não governamentais (29,52%) e a distribuição de recursos para manutenção da ARPAPP e 

aplicação em projetos de caráter ambiental (33,9%).  

 

A “conta Congonhas” apresenta os valores que são destinados ao custeio da contratação de 

profissionais para realização de perícias ambientais. Foi criada exclusivamente para 

contratação de profissionais técnicos especializados na área ambiental, por meio de um 

convênio entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a ARPAPP e o Instituto 

Estadual de Florestas - IEF. Em junho de 2013 a ARPA contava com três peritos sendo um 

engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo e um biólogo que executavam atividades de 

perícia ambiental em áreas urbanas e rurais para o MPMG. 
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Figura: 6 - Movimentação financeira da “conta Congonhas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: ARPAPP ( 2013) 

 

Dois profissionais são lotados no IEF/Núcleo de Conselheiro Lafaiete e atendem a 

demanda de 32 municípios realizando perícias encomendadas por promotorias conforme a 

regional do IEF e as curadorias abrangentes. Outro perito é lotado na sede da ARPAPP e 

atende perícias solicitadas por promotores das 10 curadorias de meio ambiente inseridas 

em seu estatuto e, ainda, exerce atividades de assessoramento técnico à Associação com 

elaboração de projetos e auxílio na captação de recursos de fontes externas. 

 

As verbas da “conta Parque” são destinadas ao custeio de projetos desenvolvidos com 

objetivo de manutenção do Parque Florestal Municipal Eurico Figueiredo, sede da 

ARPAPP. Esta conta foi criada em acordo e parceria com o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Conselheiro Lafaiete – CODEMA/CL que repassa à Associação recursos 

oriundos de “Termos de Compromisso de Cumprimento de Obrigações” firmados com 

infratores (pessoas físicas ou jurídicas) do município que estabelece recomendações 

técnicas e compensações ambientais.  
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Figura 7 - Movimentação financeira da “conta Parque” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAPP ( 2013) 

 

Muitas vezes a compensação ambiental é financeira e os recursos são repassados à 

ARPAPP exclusivamente para recuperação e manutenção do “Parque Florestal Municipal 

Eurico Figueiredo”. 

 

A “conta Polícia Ambiental” tem suas verbas destinadas ao custeio de ações de 

fiscalização realizadas na região de abrangência da Associação. Esta conta foi criada com 

intuito de atender à Polícia de Meio Ambiente na compra de veículos e equipamentos de 

auxílio à fiscalização como GPS, câmara fotográfica, decibelímetro, entre outros.   

 

Figura 8 - Movimentação financeira da “conta Polícia Ambiental”  

Fonte: ARPAPP ( 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARPAPP ( 2013)  
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As verbas destinadas à manutenção de ações de fiscalização ambiental relacionadas à 

movimentação de veículos transportando minérios, nas rodovias na jurisdição da ARPAPP, 

são creditadas na “conta Polícia Rodoviária”. 

 

Figura 9 - Movimentação financeira da conta “Polícia Rodoviária” 

Fonte: ARPAPP (2013) 

 

Percebe-se que as duas últimas contas apresentadas destinam-se exclusivamente ao objeto 

de logística para os órgãos de fiscalização atenderem às demandas relacionadas com a 

proteção ambiental. 

 

A “conta Voçorocas”, também significativa, é destinada ao recente projeto executado pela 

Associação cujo objetivo é a recuperação das voçorocas nos bairros Amaro Ribeiro e Paulo 

VI em Conselheiro Lafaiete/MG.  

 

Os critérios utilizados para aplicação dos recursos obtidos priorizam os projetos voltados 

para ações de proteção, preservação e educação ambiental.  Contudo, observa-se que cada 

conta analisada tem um fim específico e, desta forma, favorecendo a compreensão do  

gerenciamento dos recursos e a elaboração da prestação de contas. 
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Figura 10 - Movimentação financeira da “conta Voçorocas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: ARPAPP (2013) 

 

4.3 Ações da ARPAPP 

 

As ações da ARPAPP podem ser dividas dentro de três segmentos de caráter 

socioambiental, que se configuram em ações de projetos de preservação do meio ambiente, 

ações de educação ambiental e ações voltadas para trabalhos técnicos de perícia ambiental.  

Na sequência, são apresentados os principais projetos e ações da Associação no 

cumprimento de sua missão institucional. 

 

4.3.1 A ARPAPP na Preservação do meio ambiente 

 

Dentre os diversos projetos de preservação e recuperação ambiental elaborados e 

executados pela ARPAPP destaca-se o projeto de recuperação das feições erosivas do 

município de Conselheiro Lafaiete/MG, atualmente ativo, que envolve diretamente a 

comunidade do entorno da sede da Associação. 
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4.3.1.1 Projeto de Recuperação e Reabilitação das Feições Erosivas em Conselheiro 

Lafaiete – MG
2
 

 

O Projeto de Recuperação e Reabilitação das Feições Erosivas foi elaborado a partir do 

acordo estabelecido com a Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba 

e Vale do Piranga – ARPAPP e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Curadoria 

de Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete. Os recursos empregados nesse projeto são 

oriundos de um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com uma grande empresa 

privada da região e tem como principal objetivo propor obras de recuperação ambiental na 

região das feições erosivas existentes no Bairro Paulo VI e no Bairro Amaro Ribeiro, em 

Conselheiro Lafaiete, MG.   

 

A área que engloba as feições erosivas estudadas encontra-se localizada no Município de 

Conselheiro Lafaiete, na microbacia do Córrego Amaro Ribeiro.  As feições erosivas vêm 

causando assoreamento dos afluentes do córrego Amaro Ribeiro, o que gera transtornos e 

impactos em áreas de preservação ambiental e áreas rurais, criando pontos potenciais de 

alagamento por ocasião de chuvas intensas.  

 

O córrego Amaro Ribeiro, sub bacia do ribeirão Bananeiras, afluente do rio Maranhão, 

formador do rio Paraopeba, tem sido beneficiado com ações de proteção contra o 

assoreamento de seu leito pelas intervenções em sua bacia. Tais intervenções incluem a 

construção de muros de gabião e reflorestamento de áreas degradadas. 

 

A área degradada foi subdividida em dois setores: “Voçorocas do Campo de Futebol” e 

“Voçorocas da Igreja”. O primeiro setor foi assim denominado por se tratar de um 

conjunto de feições erosivas vizinhas, localizadas próximo a um campo de futebol no 

                                                           
2PARIZZI, Maria Giovana; CARVALHO Edézio Teixeira de.  Projeto de Recuperação e 

Reabilitação das Feições Erosivas Conselheiro Lafaiete – MG. Setembro, 2012 
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bairro Paulo VI, e o segundo,também se trata de um conjunto de feições erosivas, neste 

caso, próximas a uma igreja no bairro Amaro Ribeiro.  

 

Figura 11 - Vista geral da voçoroca do bairro Paulo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Parizzi; Carvalho (2012) 

 

 

 

Figura 12 – Voçoroca do Bairro Amaro Ribeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Parizzi; Carvalho (2012) 
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Figura 13 Voçoroca Igreja (Amaro Ribeiro) 

   

Fonte: Parizzi; Carvalho (2012) 

 

Figura 14 Voçoroca campinho (Paulo VI) 

   

Fonte: Parizzi; Carvalho (2012) 

 

A proposta deste projeto não se encerra com a execução da obra projetada. A recuperação e 

reabilitação das feições erosivas são ações de médio a longo prazo que devem ser 

constantemente acompanhadas por meio de vistorias periódicas e, até, por meio de 

trabalhos de pesquisa acadêmicos e técnicos. No futuro, a área degradada, ou seja, as duas 

voçorocas contempladas para recuperação, poderão se tornar um laboratório de estudos 

sobre recuperação de áreas degradadas por erosões.  
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Figura 15 – Mapa indicativo das voçorocas 

 
Fonte: Parizzi; Carvalho (2012) 

 

4.3.2 A ARPAPP no contexto da educação ambiental 

4.3.2.1 Projeto “Amigos do Parque” e Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

Para a manutenção da qualidade de vida é prioritária a conservação de áreas verdes 

existentes nos centros urbanos. Parques, reservas ou até propriedades particulares com a 

finalidade de conservação dos recursos naturais funcionam como espaços onde a vida 

natural encontra meios para sobrevivência. 

 

Dentro deste contexto, a Associação Regional de Proteção Ambiental do Alto Paraopeba e 

Vale do Piranga – ARPAPP é hoje administradora do Parque Florestal Municipal Eurico 

Figueiredo, área aproximada de 27 ha de remanescente de mata atlântica, localizado em 

Conselheiro Lafaiete/MG e situado às margens da BR-040 em direção ao Rio de 

Janeiro/RJ.  

 

Criado em 1986 o Parque Florestal Municipal Eurico Figueiredo nunca teve foco na 

preservação ambiental, sendo idealizado como opção de lazer e recreação. Após sofrer com 
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o abandono, o desinteresse público e as constantes depredações ao longo de mais de 20 

anos, somente a partir de setembro de 2010, com a implantação do Projeto Amigos do 

Parque, foi possível a sua revitalização direcionada para a preservação ambiental. 

 

Assim, o projeto “Amigos do Parque” tem por objetivo a revitalização do Parque Florestal 

Eurico Figueiredo e servirá de base para ações de conscientização ambiental na região do 

Alto Paraopeba e incentivará a comunidade a manter em seu cotidiano uma postura mais 

voltada para a preservação e o desenvolvimento sustentável. Ainda, o projeto propõe a 

implantação de um Centro Regional de Educação Ambiental, que transformará a área do 

Parque em um laboratório vivo, local adequado para aplicação da educação ambiental e de 

temas como a sustentabilidade visando tornar as relações entre o ser humano e a natureza 

mais harmônica e equilibrada, garantindo um ambiente adequado para as gerações futuras.  

 

A proposta é que este projeto, por meio da educação ambiental, atividade transversal e 

interdisciplinar, proporcione uma visão mais ampla e abrangente garantindo melhor 

qualidade de vida, maior bem estar e a melhoria das condições ambientais. 

 

Nesse aspecto e conforme explica Carvalho (2004, p.2) a Educação ambiental mostra-se 

como um 

processo educativo que conduz a um saber ambiental materializado nos valores 

éticos e nas regras políticas de convívio social e de mercado, que implica a 

questão distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da 

natureza Trata-se de construir uma cultura ecológica que compreenda natureza e 

sociedade como dimensões intrinsecamente relacionadas e que não podem mais 

ser pensadas — seja nas decisões governamentais, seja nas ações da sociedade 

civil — de forma separada, independente ou autônoma.  

 

O Projeto “Amigos do Parque”visa o desenvolvimento de atividades de pesquisa, ensino e 

educação ambiental. Para isso, a ARPAPP contribui com programas que subsidiam um 

plano de manejo para a área que envolve as seguintes etapas: revitalização do Parque 

Florestal Municipal Eurico Figueiredo; informação e participação da comunidade local 

sobre a unidade de conservação; construção e implantação do Centro Regional de 

Educação Ambiental. 
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Um dos programas que podem ser evidenciados é o Programa de Educação Ambiental - 

PEA da ARPAPP, inserido dentro do Projeto “Amigos do Parque”, criado em 2011 e que 

está sendo desenvolvido nas dependências físicas do Parque Florestal Municipal Eurico 

Figueiredo que como já explicitado, consiste em uma área de perfeita harmonia para operar 

práticas relativas à preservação do meio ambiente.  

 

O Programa de Educação Ambiental tem como proposta principal proporcionar 

conhecimentos acerca das questões ambientais atuais, aplicando a Educação Ambiental 

como elemento de transformação socioambiental inspirada no diálogo, no exercício da 

cidadania, no aproveitamento de espaços verdes e na compreensão do mundo e sua 

complexidade.  

 

Figura 16: Logomarca da ARPAPP e do seu Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Acervo da ARPAPP (2012) 

 

É um trabalho sistemático e interdisciplinar para mudanças de atitudes e visa promover a 

participação responsável e eficaz da população na concepção de valores que facilitem a 

ação - individual e coletiva - na resolução de problemas ambientais. Desde a criação do 

Programa, o Parque recebeu, entre março de 2011 e junho de 2013, a visita de mais de 

2.000 estudantes do ensino infantil, fundamental, médio e profissionalizante, estudantes de 

graduação e pós-graduação, além de contar ainda com capacitação para professores e 
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visitas de empresas da região. Dentro do Programa de Educação Ambiental são 

desenvolvidas de forma sistemática as seguintes atividades:  

 

 Trilhas ecológicas 

 

A trilha interpretativa é uma das ferramentas de educação ambiental que ajuda a promover 

a percepção dos estudantes no interesse pela preservação. Há o reconhecimento crescente 

de que o envolvimento da população local é o elemento principal que está faltando nas 

estratégias de conservação de áreas verdes. Na área do Parque, é possível encontrar uma 

grande variedade de fauna e flora, que podem ser conhecidas de perto no percurso pelas 

trilhas ecológicas proporcionando assim, um contato mais próximo entre os visitantes e a 

natureza.  

 

 Enduro  Escola 

 

Iniciado em 2012, o Enduro Escola já faz parte da programação oficial das atividades 

ambientais da ARPAPP e consiste em um projeto de recreação esportiva, turismo e 

educação ambiental. Idealizado pela Secretaria de Turismo e Esporte de Minas Gerais foi 

aplicado pela Associação juntamente com o Departamento de Turismo de Conselheiro 

Lafaiete, tendo sido adaptado à atual realidade local. Esta atividade visa alcançar a 

sensibilização de crianças e adolescentes através da prática do trekking ecológico, 

incentivando o conhecimento histórico, cultural e ambiental da região.  
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Figura 17: Cenário do Parque e momento de chegada de equipes do Enduro Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete (2012) 

 

O evento acontece anualmente e reúne em cada edição cerca de 400 alunos, que divididos 

em equipes realizam provas educativas de caráter ambiental. Na figura 17 observa-se uma 

fotografia tirada no momento da chegada de uma das equipes. 

 

 Jogo educativo ambiental  

 

O "Jogo Educativo Ambiental" foi desenvolvido pela equipe de estagiários da ARPAPP e 

tem por objetivo promover a educação de crianças e adolescentes e incentivá-los sobre 

questões relacionadas ao meio ambiente. É composto de um grande tabuleiro ao ar livre, 

criado com materiais recicláveis onde as peças são as próprias crianças ou adolescentes. 

Com o auxílio do dado as peças “humanas” se movem a medida que acertam as questões 

apresentadas a elas. 

 

O jogo auxilia os estudantes na execução de tarefas ambientais necessárias para a 

construção de um mundo mais equilibrado, compartilhando conhecimentos a respeito de 

várias competências sustentáveis e adotando práticas que favorecem a formação de 

cidadãos plenamente conscientes de seu papel responsável na sociedade.  
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Figura 18: Montagem do Jogo educativo ambiental  

 

Fonte: Acervo ARPAPP (2013) 

 

 Viveiro de mudas e minhocário 

 

Visando atender à criação de áreas naturais em pequenas e grandes cidades, nas zonas 

urbanas e rurais, uma vez que paisagens naturais têm dado lugar aos centros urbanos e as 

atividades antrópicas, a arborização e a recuperação de áreas degradadas surgem como 

componentes essenciais no cotidiano de manutenção da vida.  

 

E para a conservação da vida em especial das espécies arbóreas que podem ser o 

diferencial de uma região, é necessário que existam viveiros adequados para produção e 

manutenção de exemplares. 
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Figura 19 - Vista parcial do viveiro de mudas  

Fonte: Acervo da ARPA (2012) 

 

A operacionalização do viveiro de mudas da ARPAPP teve início com o Projeto de 

Recuperação e Preservação da Sub-Bacia do Rio Bananeiras de Conselheiro Lafaiete – 

idealizado pela ONG RECICLAR, projeto este que instituiu as estruturas físicas do atual 

viveiro para que a Prefeitura Municipal desse continuidade ao trabalho. 

 

Com o comodato da área do Parque, a ARPAPP foi contemplada com estrutura física que 

hoje é um local adequado para a produção de mudas sadias e vigorosas, de valor comercial, 

que proporciona a auto-sustentação das necessidades da Associação no quesito de 

recuperação de áreas degradadas. É também realizado um acompanhamento técnico, 

fundamental para a manutenção das mudas existentes. A intenção é que o viveiro passe por 

uma expansão compreendendo uma área ainda maior no Parque e suas benfeitorias 

ultrapassam o número de 2.000 mudas/ano e atinja a produção de 6.000 mudas/ano.  

 

O resultado ainda é insuficiente, considerando o montante de áreas a serem recuperadas na 

região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga. O fator limitante para a produção de mudas é 

a falta de mão-de-obra para o funcionamento mais efetivo do viveiro. De todo modo, a 

produção atual e o aumento gradativo já alcança resultados positivos e demonstra que, 

mesmo com poucos recursos, a ARPAPP pode satisfazer parcialmente a necessidade da 

região em recuperar as áreas degradadas com espécies nativas. E ainda, pode, em parte, 
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promover a arborização urbana, disponibilizando as espécies mais adequadas a essa 

finalidade.  

 

Visando a ampliação e o enriquecimento do processo de produção de mudas, a ARPAPP 

conta hoje com minhocário que contribui para adubação do solo e dos viveiros. O espaço 

fornece um excelente substrato para a manutenção das mudas do viveiro. O minhocário 

está localizado em um local adequado, ao lado do viveiro de mudas, onde o microclima e 

as condições de temperatura favorecem a formação do substrato. As minhocas utilizadas 

para são do tipo “minhocas vermelha da Califórnia” (Lumbricusrubellus). O minhocário é 

recoberto por palha e o material é sempre mantido úmido. Está também, atualmente, 

recoberto por sombrite, evitando a presença de predadores. 

 

 Parquinho de pneus  

 

A implantação do Parquinho de Pneus surgiu da necessidade de ampliar as atividades 

recreativas no Parque. A ideia vem ao encontro dos objetivos de preservação e educação 

ambiental. Reaproveitando pneus velhos de carros, caminhões e motos foram construídos 

diversos brinquedos nas proximidades da "Lagoa dos Tangarás”, área que equilibra 

perfeitamente o lazer e o ecossistema local.  

Figura 20 - Vista parcial do Parquinho Infantil feito a partir de pneus reciclados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da ARPAPP (2012)  
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A transformação de pneus em brinquedos para um espaço de recreação, voltados para as 

crianças que participam do Projeto de Educação Ambiental visa desenvolver habilidades 

motoras, espaciais, sociais e de percepção proporcionando assim uma nova forma de 

aprendizado com uma interação direta no meio ambiente. 

 

 Visitas Técnicas 

 

Com intuito de aprofundar seus conhecimentos, estudantes de graduação e pós-graduação e 

funcionários de empresas também participam do programa de educação ambiental da 

ARPAPP. Desta maneira, as informações sobre o Parque e a diversidade da região 

permitem aos visitantes um contato direto sobre a importância ecológica de áreas 

preservadas integrando a abordagem já recebida em sala de aula ou no trabalho com a 

visita orientada. 

 

 Comemoração de datas ambientais 

 

Como forma de despertar a atenção da sociedade com as questões ambientais, algumas 

programações são realizadas em datas comemorativas especiais. Entre estas destaca-se o 

Dia Mundial da Água, ocasião em que a ARPAPP procura contribuir incentivando a 

proteção ambiental e o uso sustentável dos recursos hídricos. Sempre com programações 

especiais, na data do dia 22 de março são desenvolvidas atividades com espetáculos 

teatrais, oficinas de reciclagem, soltura de peixes, dentre outras com foco no despertar da 

consciência ambiental, as atividades visam promover a preservação de nossos rios e 

nascentes.  

 

Por isso, a ARPAPP apoia e é parceira de todos os projetos de recuperação das bacias 

hidrográficas do rio Paraopeba e do rio Doce, cujos alguns afluentes transpassam os 

municípios de abrangência da Associação.  
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Seguindo o calendário ambiental e com o objetivo de apoiar ações de preservação, a 

ARPAPP realiza no “Dia Mundial do Meio Ambiente”, 5 de junho,  eventos de cunho 

socioambiental. Como exemplo, cita-se o I Seminário de Desenvolvimento Sustentável que 

abordou, em 2012, o tema: “Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano” com debates 

sobre o desenvolvimento urbano regional.  

 

As discussões constituem ainda importantes instrumentos de articulação entre gestores 

públicos e sociedade. A ideia é que sejam promovidos, a cada ano, eventos que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida da região.  

 

Em 2013, o evento comemorativo do Dia Mundial do Meio Ambiente foi realizado em 

nível regional, I Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente, que abordou temas como 

produção e consumo sustentável, redução de impactos ambientais, geração de emprego e 

renda para catadores de materiais recicláveis e educação ambiental.  

 

Para o Dia da Árvore, que se comemora em 21 de setembro, são realizadas ações práticas 

direcionadas às crianças, dando-lhes oportunidade e a experiência de campo com o plantio 

de árvores em várias localidades da região.  

 

 

Figura 21: Imagens do plantio de árvores envolvendo crianças  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da ARPAPP (2012) 
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 Oficinas de reciclagem 

 

As oficinas de reciclagem são atividades interativas, realizadas para o público infantil de 3 

a 10 anos. De forma divertida e com materiais simples, as crianças têm a oportunidade de 

transformar o que seria descartado, ou seja, lixo, em brinquedos ou objetos úteis. O 

objetivo é que elas reflitam sobre a importância da redução do material descartável com 

reaproveitamento de resíduos, despertando a imaginação para uma nova utilidade de 

variados objetos. 

 Figura 22: Oficina de reciclagem  

 

 Fonte: Acervo da ARPAPP (2012) 

 

 Corrida, passeio ciclístico e caminhada ecológica 

 

Outros eventos constituem-se em atividades desportivas da ARPAPP. As corridas, passeios 

ciclísticos e caminhadas ecológicas, têm por objetivo incentivar a prática de esportes aliada 

a interação com a natureza. Com o lema de correr interagindo com o meio ambiente, a 

atividade impulsiona a preservação ambiental e busca alertar cidadãos para a prática da 

sustentabilidade, através de hábitos simples e cotidianos. É uma atividade inovadora e 

promove o lazer educativo entre a comunidade regional. 
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Além dos já citados, outros projetos e ações que contaram com a participação da ARPAPP, 

ora como parceira ora como patrocinadora são elencados no APÊNDICE (A) 

 

4.3.3 A ARPAPP no contexto dos trabalhos técnicos de perícia ambiental 

 

Outra importante função exercida pela ARPAPP na região do Alto Paraopeba e Vale do 

Piranga são as atividades de perícia ambiental. Como citado anteriormente, a legislação 

ambiental, principalmente de acordo com a Lei nº 6.938 de 1981, regula de forma 

abrangente a responsabilidade ambiental e discorre sobre a necessidade da aplicação de 

penalidades para danos ambientais ocasionados.  

 

Desta forma, para comprovação do dano ou mesmo de um risco ambiental que leve à 

responsabilização de um ou mais agentes (autores/causadores), é necessária a aplicação de 

mecanismo de avaliação ampla e detalhada. Neste contexto, surge a perícia ambiental para 

intermediar ou provocar a solução de conflitos.  

 

No caso da ARPAPP, as perícias são solicitadas pelos delegados ou promotores das 

comarcas regionais de sua abrangência. As perícias são realizadas no decorrer de um 

processo judicial ou visando a verificação do aspecto criminal, nesse caso a avaliação 

específica de um crime ambiental.  

 

As perícias realizadas tem por objetivo auxiliar na constatação do dano e na tomada de 

decisão pelo órgão competente. Além disso, os resultados das perícias podem embasar 

ações de planejamento e gestão ambiental, permitindo ainda a valoração ou compensação 

do dano causado. Seria então, o disciplinamento do dano dentro das normas e legislações 

vigentes.  

 

Os danos ambientais avaliados frequentemente são ocupações irregulares em área de 

preservação permanente, desmatamentos em áreas rurais, queimadas e plantio de espécies 
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exóticas como eucalipto, processos de erosão e assoreamento de cursos hídricos, 

enchentes, despejo inadequado de resíduos sólidos, entre outros.  

 

Pode-se considerar ainda a avaliação de danos ocasionados por empreendimentos que 

funcionam irregularmente quanto aos parâmetros ambientais exigidos por lei. Todos os 

quesitos periciados são decorrentes de atividades antrópicas e as perícias ambientais 

proporcionam laudos conclusivos a respeito dos danos e crimes ambientais ocasionados.  

 

O número de perícias realizadas ao longo dos últimos dois anos demonstra a importância 

da atividade pericial para solução de conflitos ambientais de caráter criminal ou judicial no 

período de agosto de 2011 a dezembro de 2013 foram realizadas 211 perícias em áreas 

urbanas e rurais a partir de requerimentos de promotores ou delegados da polícia civil. 

Todas as perícias foram realizadas por um único profissional contratado especificamente 

para esse fim. Também vale citar que existiam nesse período mais dois profissionais 

contratados para tal fim, mas que entretanto estavam lotados no Instituto Estadual de 

Florestas – IEF de Conselheiro Lafaiete realizando perícias para aquele órgão. 

 

4.4 Contextualizando aspectos de gestão administrativa da ARPAPP 

 

Nesta seção são descritos os resultados e feitas as análises relativas aplicação do 

questionário (APENDICE B) cujo objetivo foi conhecer, ainda, os aspectos relacionados a 

sustentabilidade da ARPAPP no que diz respeito a arrecadação e aplicação de recursos, 

gestão administrativa, gestão financeira e realidade de projetos. Foram enviados, via link, 

128 questionários por e-mail do programa utilizado. O período de espera de resposta foi 

em média 10 dias. A cada período foram feitos novos envios de links objetivando o maior 

número de respostas entre membros da diretoria e associados. Este procedimento foi 

realizado por cinco vezes, até o encerramento da pesquisa. 
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4.4 .1 Apresentação dos resultados  

 

Os resultados obtidos são apresentados nos gráficos das figuras 23 a 41 e traduzem alguns 

aspectos relacionados à administração da ARPAPP segundo o ponto de vista de cada um 

dos 34 entrevistados.  O gráfico da Figura 23, construído a partir dos dados coletados, 

informa sobre a frequência com que os entrevistados (associados) comparecem à 

Associação.  

 

Figura 23: Resposta dos entrevistados à pergunta: com que frequência você vai à sede da 

ARPAPP? 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

De acordo com o gráfico da Figura 23, cerca de 55% comparecem nas dependências da 

instituição pelo menos uma vez por semana, destes, 38% vão entre duas e três vezes  por 

semana enquanto 17% vão pelo menos uma. Entre os entrevistados constatou-se que 69% 

frequentam pelo menos uma vez por mês a Associação e destes, 14% provavelmente 

representam alguns diretores que comparecem apenas em dias de reuniões (mensais).  Isso 

evidencia que, embora façam parte do grupo de colaboradores da ARPAPP, os 

entrevistados não mantêm uma frequência suficiente para conhecer as atividades 

desenvolvidas na associação.   

 



 

76 
 

Como resposta ao questionamento seguinte, demonstrado no gráfico da Figura 24, e que 

trata do papel do associado para o desenvolvimento da Associação, tem-se que mais da 

metade dos entrevistados acredita que sua participação contribui para o funcionamento da 

Associação. Esse resultado confirma o que foi apresentado no gráfico da figura anterior, 

onde aproximadamente 69% dos participantes afirmaram frequentar a Associação.  

 

Figura 24: Resposta dos entrevistados à pergunta: Você considera contribuir com o 

funcionamento da instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Novamente, os resultados mostrados no gráfico da Figura 25, relativos à pergunta sobre o 

número de eventos em que o entrevistado participou, indicam que 72% estiveram presentes 

em pelo menos um evento. Essa maioria de participantes presentes confirma os resultados 

apresentados no gráfico anterior.  

Figura  25: Resposta dos entrevistados à pergunta: Quantos foram os últimos eventos em 

que você participou efetivamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 
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Por outro lado, chama a atenção o fato de que 24% dos entrevistados não compareceram a 

nenhum evento; provavelmente faz parte dos grupos que comparecem na Associação 

menos de uma vez a cada dois meses.  

 

Para as respostas ao questionamento mostrado no gráfico da Figura 26, sobre o 

conhecimento das atividades e projetos realizados pela ARPAPP, os entrevistados 

somaram 83% do total que conhecem ou têm conhecimento de pelo menos uma das 

atividades desenvolvidas pela ARPAPP. Isso sugere que, de alguma forma, as atividades 

realizadas pela Associação têm visibilidade em sua região de abrangência. 

 

Figura  26: Resposta dos entrevistados à pergunta: você sabe quais são as atividades e 

projetos realizados pela ARPAPP atualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Já ao responderem o questionamento sobre o acompanhamento do balanço administrativo 

da instituição, o gráfico da Figura 27 mostra que 68% dos entrevistados afirmaram não 

acompanhar os relatórios.  

 

Esse índice de acompanhamento poderia ser ampliado caso se fizesse maior divulgação dos 

relatórios de balanço, independente do período de apuração, de modo a facilitar o acesso 

por parte dos associados para melhor compreensão do desempenho nas dimensões 

econômico-financeira, social e ambiental da Associação.  
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Figura  27: Resposta dos entrevistados à pergunta: você acompanha o balanço 

administrativo e financeiro da instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013)  

 

Nas respostas para o questionamento sobre o patrimônio da Associação, cujo resultado é 

representado pelo gráfico da Figura 28, verifica-se que apenas 41% dos respondentes têm 

conhecimento de que a Associação possui bens patrimoniais. Tal resultado pode significar 

a necessidade de ampliar a divulgação entre os associados sobre a composição patrimonial 

da ARPAPP, uma vez que 59% não conhecem a realidade de bens da ARPAPP. 

 

Figura 28: Resposta dos entrevistados à pergunta: você sabe quais são os bens de 

patrimônio da ARPAPP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 
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Os resultados mostrados no gráfico da Figura 29 indicam que 86% dos entrevistados 

consideram que a Associação possui missão e valores determinados, um número 

expressivo quando se leva em conta, por exemplo, os resultados das figuras anteriores onde 

uma porcentagem significativa não tem informações sobre todas as atividades realizadas, 

nem sobre o balanço administrativo e financeiro e, mesmo sobre o patrimônio da 

Associação.  

 

Figura 29: Resposta dos entrevistados à pergunta: você considera que a ARPAPP possui 

missão e valores determinados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Na questão relativa às despesas da Associação, o gráfico da Figura 30 mostra que apenas 

45 % dos entrevistados têm conhecimento de alguma despesa realizada pela ARPA.  

Figura 30: Resposta dos entrevistados à pergunta: marque quais as principais despesas da 

ARPAPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013)  
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Os restantes que representam 52% não souberam responder. Novamente evidencia-se a 

necessidade de prestar aos associados mais informações sobre as questões que envolvem a 

administração da entidade.  De acordo com o gráfico da Figura 31, a maioria dos 

entrevistados afirmou que a administração e o controle dos recursos financeiros são feitos 

por um contador. Esse resultado demonstra que a maioria dos participantes conhece em 

parte a administração de recursos financeiros na ARPAPP, que é feita pelos próprios 

diretores com auxílio de funcionários.  

 

Figura  31: Resposta dos entrevistados à pergunta: como é feita a administração dos 

recursos financeiros?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

 

No gráfico da Figura 32, quando perguntados sobre como é feito o controle dos recursos 

financeiros, 76% dos entrevistados declararam que periodicamente são feitas 

demonstrações dos resultados das aplicações dos recursos recebidos pela Associação. 
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Figura  32: Resposta dos entrevistados à pergunta:como é feito o controle dos recursos 

financeiros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Entretanto, a realidade demonstra que somente 24% sabem com exatidão sobre o controle 

dos recursos financeiros da Associação, que é realizado por meio de prestação de contas 

bimestral. 

 

Entre os restantes, 7% dos entrevistados afirmaram desconhecer se a Associação realiza 

algum tipo de controle de suas finanças e outros 4% não souberam responder. Tal resultado 

demonstra que existe a necessidade de maior divulgação da forma como a ARPAPP faz o 

controle de suas receitas e despesas.  Mais que isso, o que se espera é que a demonstração 

financeira da ONG seja clara e demonstre que os objetivos da entidade são atingidos e 

conhecidos por todos os seus associados. 

 

Para a pergunta sobre a publicação de balanço ou relatório anual de todas as atividades da 

ARPAPP, cujas respostas constam do gráfico da Figura 33, os dados coletados mostram 

que mais da metade dos entrevistados, ou seja, 55% têm conhecimento dessas publicações. 

Isso confirma alguns dados anteriores em que mais da metade não tinha conhecimento 

sobre bens patrimoniais ou sobre as despesas da Associação. Entretanto, é preciso 

considerar que, na realidade da ARPAPP, somente os balanços financeiros são realizados e 

divulgados. Não há histórico de divulgação de balanços administrativos ou de atividades 



 

82 
 

realizadas. Isso demonstra que os Associados podem ter confundido a divulgação dos 

balanços financeiros com os demais. 

Figura  33: Resposta dos entrevistados à pergunta: A ARPAPP publica balanço/relatório 

anual que contempla seu desempenho nas dimensões econômico-financeira, social e 

ambiental? 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 
 

O resultado apurado e ilustrado no gráfico da Figura 34 com relação aos problemas 

enfrentados pela Associação indica que, entre os principais problemas, 35% mencionaram 

a escassez de voluntários, seguido de 28% que citaram a falta de recursos para manutenção 

ou garantia das atividades da ARPAPP. 

 

Figura  34: Resposta do entrevistados à pergunta: Quais os principais problemas 

enfrentados pela ARPAPP na manutenção das atividades? 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 
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O resultado mostra que o trabalho não remunerado e a falta de recursos para custeio de 

todas as atividades e despesas da organização são vistos como os principais problemas da 

Associação.   Considerando da pergunta para as atividades vitais da entidade, surpreende 

que 37% dos entrevistados não têm ideia dos problemas vividos por ela, sugerindo que não 

têm também propostas para as soluções para estes problemas. 

 

 

Com relação ao planejamento estratégico, os resultados do gráfico da Figura 35 informam  

que apenas 17% do entrevistados estão realmente inteirados sobre os planos da 

Associação. A maior parte dos associados não tem conhecimento sobre  o mencionado 

planejamento ou considera que a entidade não tem um planejamento estratégico. 

 

 

Figura  35: Resposta dos entrevistados à pergunta: o que você sabe sobre planejamento 

estratégico na ARPAPP? 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Para o questionamento sobre o planejamento financeiro, pelo gráfico da Figura 36 observa-

se que mais da metade (55%) dos entrevistados não soube responder. Isso demonstra 

novamente a necessidade de manter os associados informados sobre todos os aspectos que 

envolvem a gestão da Associação.  
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Uma demonstração clara, objetiva e regular para todos os associados sobre o planejamento 

financeiro facilitaria a compreensão e a importância da formulação de metas e ações 

operacionais, como meio de favorecer a implementação de estratégias para a manutenção 

das atividades, mesmo que os recursos sejam escassos.  

              

 

Figura  36: Resposta dos entrevistados à pergunta: o que você sabe sobre planejamento 

financeiro estratégico da ARPAPP? 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

 

Para o quesito captação financeira representada no gráfico da Figura 37, a pesquisa 

mostrou que apenas 35% dos associados têm ideia de como a Associação faz para 

conseguir os recursos necessários ao financiamento das atividades e projetos que 

desenvolve. Ao mesmo tempo, 14% percebem que um indivíduo ou instituição é responsável pela 

geração de recursos. Esses 14% podem ser representados por diretores e funcionários diretos que 

estão melhor inteirados da administração e sabem que o Ministério Público é o principal 

mantenedor da Associação. 
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Figura  37: Resposta dos entrevistados à pergunta: o que você sabe sobre a captação de 

recursos da ARPA? 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

De acordo com o gráfico da Figura 38, somente 28% dos entrevistados afirmaram que os 

relatórios são entregues dentro do prazo. Outros 52% não souberam responder e 3% não 

responderam. Tal resultado pode evidenciar que os associados parecem não ter completo 

domínio da dimensão referente às demonstrações financeiras da Associação. 

 

Figura  38: Resposta dos entrevistados à pergunta:o que você sabe sobre os relatórios 

financeiros externos da ARPAPP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 
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Conforme os resultados da pesquisa realizada percebe-se que para 17% dos entrevistados, 

os relatórios financeiros são realizados e entregues fora do prazo. São esses 17% que 

demonstram acompanhar as movimentações realizadas e, provavelmente incluem o grupo 

de diretores e funcionários que estão diretamente ligados à administração da ARPAPP. 

 

As demonstrações externas dos relatórios financeiros das instituições são uma das formas 

de fazer chegar aos associados às informações sobre os resultados alcançados.  É um 

instrumento capaz de fortalecer a gestão e torná-la transparente o que pode favorecer a 

captação de novos recursos além da manutenção dos já existentes, pois a demonstração dos 

resultados dá uma ideia correta de como está sendo realizada a aplicação dos recursos 

arrecadados. 

 

Com relação aos relatórios financeiros internos os dados do gráfico da Figura 39, mostram 

que 59% não souberam responder sobre esse procedimento, confirmando os resultados 

apresentados nos gráficos das três figuras anteriores, onde a maioria dos associados 

entrevistados não tem conhecimento sobre a gestão financeira da Associação (neste caso, 

os relatórios financeiros internos não são realizados).  

Há que se destacar que relatórios financeiros internos devem ser utilizados para mostrar a 

organização geral dos gastos reais, incluídas as despesas, para posterior comparação com o 

orçamento ou recursos disponíveis. Todavia, a despeito da importância dos relatórios 

financeiros internos, a ARPAPP ainda não promove essa atividade. Surpreende o fato de 

que apenas 7% dos entrevistados têm clareza dessa realidade.  
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Figura  39:  Resposta dos entrevistados à pergunta:o que você sabe sobre os relatórios 

financeiros internos da ARPAPP? 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Para as respostas ao questionamento representado no gráfico da Figura 40 sobre a 

sustentabilidade como parte ou não das estratégias de ação da ARPAPP, 24% dos 

entrevistados ou não souberam responder ou não acreditam que a instituição possui a 

sustentabilidade inserida em sua estratégia de ação.  

 

Figura 40: Resposta dos entrevistados à pergunta: a sustentabilidade está formalmente 

inserida na estratégia de ação da ARPAPP? 

 

 

 Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 
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Já 72% percebem que a sustentabilidade está inserida como estratégia de ação da 

Associação. Para 10%, os resultados mostram que os entrevistados podem não ter uma 

opinião formada sobre o que seja sustentabilidade, embora façam parte de uma associação 

cujo maior mérito e objetivo é a sustentabilidade.  

 

Para finalizar, a Figura 41 representa de forma significativa o amplo reconhecimento de 

97% dos entrevistados sobre a importância da ARPAPP na região do Alto Paraopeba e 

Vale do Piranga e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável regional.  

 

Figura 41: Resposta dos entrevistados à pergunta: A ARPAPP é importante para a região 

do Alto Paraopeba e Vale do Piranga? Você considera que ela contribui para o 

desenvolvimento sustentável regional? 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa ( 2013) 

 

Como outras considerações que foram opcionais no questionário, um entrevistado afirmou 

que os voluntários deveriam se empenhar mais, assim como os associados deveriam estar 

mais envolvidos em ações e considerou uma falha por parte da própria administração a 

comunicação com os voluntários.  
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Outro entrevistado considera a ARPAPP importante instituição que executa projetos e 

auxilia os mais diversos órgãos de meio ambiente. Entretanto, ressalta que seu trabalho 

deveria ser mais divulgado na mídia.  

Uma nova opinião diz respeito à falta de recursos financeiros e adesão de voluntários, 

fatores essenciais para o desenvolvimento de novos projetos voltados para a área de 

educação ambiental. De uma maneira geral alguns entrevistados consideraram a ARPAPP 

como representante considerável sociedade civil na região do Alto Paraopeba e Vale do 

Piranga.  
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5. DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta as discussões em relação aos estudos realizados com a pesquisa 

documental e o questionário aplicado, cujos resultados permitiram a ampliação do 

conhecimento acerca das atividades desenvolvidas pela ARPAPP e de sua estrutura 

organizacional. Os resultados e  

 

Iniciando a análise dos dados informativos produzidos pela pesquisa, constata-se que a 

estrutura organizacional da ARPAPP é bem dividida. Contudo, apesar de contar com 07 

diretores alguns são pouco atuantes, o que pode sobrecarregar as tarefas de uma ou duas 

diretorias, que tem que resolver todas as questões administrativas e financeiras. Sobre este, 

sugere-se que o problema tem relação com a centralização de poder de certa diretoria.  

 

Como característica comum de movimentos sociais e ambientais, toda ONG apresenta um 

líder que geralmente possui forte influência ideológica e participa de outras lideranças em 

organizações semelhantes. Na ARPAPP não é diferente. Pelas pesquisas documentais, 

observa-se que as decisões são tomadas na maioria das vezes pelo diretor-presidente, 

acompanhado do diretor financeiro. Estes ficam a cargo de todo o trabalho burocrático da 

Associação que, apesar da extrema importância e responsabilidade, tem aumentado 

consideravelmente com o crescimento da organização. A centralização pode acuar os 

demais diretores que, por sua vez, se afastam da Associação por considerarem ainda que 

suas atividades e funções não são tão importantes como aquelas restritas ao presidente. A 

descentralização da administração poderia auxiliar a Associação favorecendo uma ação 

colegiada mais participativa no sentido de alcançar melhores resultados, 

realizando/executando mais projetos e ampliando suas atividades.  

 

Outro aspecto considerado falho, e percebido pelos resultados da pesquisa refere-se a não 

composição de um Conselho Administrativo e de um Conselho Fiscal, que poderia ocorrer 

juntamente com as eleições realizadas ao longo de sua criação. Foram eleitos dois 
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conselhos fiscais, mas em nenhum momento do funcionamento da Associação esses 

conselhos mostraram-se participantes, conforme os resultados da pesquisa.  Além de poder 

gerar questionamentos jurídicos, a inoperância desses conselhos fortalece a inadequada 

centralização do gerenciamento da Associação e impossibilita o exercício daquelas funções 

fiscalizadoras, que poderiam inclusive auxiliar ou direcionar para um adequado 

planejamento estratégico, com elaboração conjunta de um balanço institucional. 

 

Quanto aos seus objetivos, verifica-se que a ARPAPP cumpre de maneira correta suas 

atividades. Para isso, ao longo de 09 anos de atuação, a Associação vem sendo dotada da 

logística necessária os órgãos de fiscalização de sua região de abrangência. É notável 

também o desenvolvimento de projetos vinculados à questão ambiental, sejam de 

recuperação de áreas degradadas, sejam de Educação Ambiental. Outro ponto que pode ser 

ressaltado é sua estratégia de, sem ferir suas finalidades estatutárias, ir além de seus 

objetivos básicos. Hoje, a ARPAPP conta com peritos ambientais que auxiliam 

diretamente nas ações fiscalizadoras de proteção ao meio ambiente, sendo fundamentais 

para os Ministérios Públicos e aos departamentos de perícias ambientais da Polícia Civil de 

Minas Gerais.  

 

Analisando a captação de recursos financeiros, observa-se que existe uma dependência 

muito arraigada do MP da Curadoria de Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete e do 

CODEMA de Conselheiro Lafaiete. Esses dois órgãos são os principais mantenedores da 

Associação, o que leva a uma gama de ações mais voltadas para um único município. 

Considerando que a Associação é regional, esse é um dos aspectos negativos de atuação da 

ARPAPP, pois espera-se que as ações sejam realizadas em todo o Alto Paraopeba e Vale 

do Piranga. Além disso, essa “dependência” financeira pode fazer com que a Associação 

perca a necessária autonomia e fique muito vinculada a dois órgãos que, por sua vez, por 

serem praticamente os únicos a repassarem verbas para a Associação, podem, de certa 

forma, aumentar a cobrança por aplicações dos recursos onde têm interesse particular. 
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Na avaliação dos investimentos da ARPAPP e de suas movimentações bancárias, destaca-

se a boa organização da aplicação dos recursos recebidos. Todos os recursos são 

direcionados para contas bancárias específicas e as contabilizações são feitas por meio de 

balanços financeiros individuais adequados. Os recursos são utilizados exatamente para os 

fins a que são destinados. É indiscutível que a aplicação dos recursos tem sido feita com 

zelo e transparência, ao contrário do que muitas vezes se observa em outras ONGs, 

principalmente as de pequeno porte que não conseguem gerir seus recursos de forma 

eficiente ou que possuem projetos inacabados por falta deles. 

Ainda na fase (2) foi realizada a contextualização de aspectos da gestão administrativa da 

ARPAPP conforme vista pelos diretores e associados. Através da pesquisa de campo com a 

aplicação do questionário, as análises dos quesitos apresentadas no capítulo 4 são aqui 

complementadas, introduzindo uma breve discussão dos resultados para elucidar o que se 

pretende concluir.  

 

Para efeito de coleta de dados sobre a ARPAPP, participaram da amostra apenas 34 

voluntários, entre diretores e associados, que representam um total de 26,56% do universo 

pesquisado. Os participantes abordados foram informados sobre os objetivos do estudo, o 

motivo da pesquisa e receberam a garantia de que os resultados seriam utilizados somente 

como levantamento estatístico e as informações ali descritas seriam mantidas em sigilo, 

razão pela qual não havia necessidade de identificação. Ao final, os dados coletados foram 

tabulados a fim de sintetizar e facilitar a análise dos resultados obtidos, com o uso do 

programa mencionado na metodologia descrita no Capítulo 3.  

 

Sabendo-se que a ARPAPP possui projetos e auxilia outras diversas instituições, percebe-

se que o seu trabalho seria mais reconhecido se houvesse maior empenho e participação de 

seus diretores e associados. De uma forma geral, ficou demonstrado que são poucos os 

associados que frequentam a Associação constantemente e que menos da metade dos 

entrevistados participam de projetos de forma efetiva. Isso pode ser reflexo da falta de 

compromisso de diretores e associados, que assumiram um papel voluntário com a 

Associação. Seria necessário que esses indivíduos assumissem suas responsabilidades com 

a dedicação exigida e, pois o voluntário é peça fundamental para o funcionamento de uma 

ONG, Sua não participação pode comprometer a implementação de importantes ações.  
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Entretanto, a maioria dos associados considera contribuir para o funcionamento da 

ARPAPP. Os resultados demonstram que eles sabem da importância de seu trabalho e da 

potencial ajuda que podem oferecer à região no que diz respeito à proteção do meio 

ambiente. E evidenciam que têm conhecimento de que a ARPAPP, além de fundamental 

na área de meio ambiente em toda a região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga, 

possibilita aos seus diretores e associados uma excelente oportunidade de exercer a 

cidadania, promovendo a participação socioambiental em um processo transformador da 

sociedade. 

 

Outro fato notável diz respeito à Associação não contar com planejamento estratégico, o 

que faz com que ela, por exemplo, não possa identificar necessidades financeiras mínimas 

para alcançar objetivos administrativos e estratégicos de médio e longo prazo, entre outras 

coisas. Ainda, a falta de planejamento estratégico, que pode ser decorrente da gestão 

centralizada em determinada diretoria, não permite a realização de uma administração 

cujos objetivos sejam do interesse de todos em benefício da Associação. 

 

 A ausência de um planejamento estratégico também prejudica a imagem institucional da 

Associação, pois uma vez que o aspecto organizacional não é prioridade, vários segmentos 

internos são deixados de lado. Um exemplo claro é quando se trata dos gastos da 

Associação, bens patrimoniais e balanços administrativos e financeiros. Os balanços 

financeiros são publicados em jornal de circulação regional periodicamente, mas mesmo 

assim os resultados da pesquisa demonstram que existem associados que não sabem como 

eles são feitos, se pela própria diretoria administrativa ou por um contador. Ainda, não 

sabem exatamente se os balanços são publicados mensal, bimestral ou semestralmente. 

Mais da metade dos entrevistados acreditam que a ARPAPP publica um balanço anual que 

contempla seu desempenho nas dimensões econômico-financeira, social e ambiental. Este 

tipo de balanço não acontece e, conforme pesquisa realizada não há interesse em realizá-lo. 

No caso, a diretoria administrativa é quem elabora os balanços financeiros publicando-os 

bimestralmente, não contemplando balanços administrativos ou socioambientais mesmo 

que anuais. 
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Já sobre os problemas enfrentados pela Associação, a maioria dos entrevistados afirma que 

os principais são a falta de voluntários seguida da falta de recursos financeiros. Entretanto, 

um percentual significativo não soube respondera essa importante questão. Desta forma, 

mais uma vez evidencia-se a falta de conhecimento de seus diretores e associados sobre 

relevantes aspectos da Associação e sua real necessidade.  

 

É importante que a ARPAPP, mesmo sendo uma pequena ONG, estabeleça uma melhor 

comunicação interna, repassando as informações das diretorias para os demais associados. 

Essa comunicação interna deficiente impede a socialização das informações sobre os 

problemas enfrentados e inibe assim a possibilidade de que poderiam vir com o trabalho 

voluntário de outros associados.  

 

A deficiência na comunicação pode ser observada quando se trata do conhecimento sobre a 

captação de recursos. Neste caso, 41% dos entrevistados não souberam responder à questão 

formulada. Isso evidencia a centralização do gerenciamento administrativo e financeiro, 

que não repassam aos demais associados informações básicas como o recebimento de 

recursos. 

 

De acordo com os resultados da pesquisa, a divulgação externa da Associação também não 

é das mais eficientes e apresenta falhas. Poucos projetos são divulgados de forma 

sistemática e não existe um jornal, cartilha ou outro material de divulgação da Associação 

para distribuição contínua. Nas redes sociais, a divulgação da ARPAPP acontece de forma 

pontual e tímida. Mesmo com a publicação bimestral do balanço financeiro em jornal de 

circulação regional, 52% dos entrevistados não souberam responder sobre esse aspecto.  

 

Os resultados demonstram que é preciso ampliar e melhorar a comunicação interna e 

externa da ARPAPP. Pois, a falta de uma divulgação sistemática dos resultados alcançados 

pode limitar cada vez mais a integração entre os associados, a administração da ARPAPP e 

os agentes parceiros externos. É preciso aparecer mais para a comunidade, mostrando os 

aspectos positivos da Associação no que se refere ao planejamento de ações, definição de 
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metas, execução de projetos e aplicação dos recursos, evidenciando sempre quais são as 

atividades desenvolvidas e a importância dos resultados obtidos.   

 

Ainda assim, a ARPAPP apresenta algumas características positivas que merecem 

destaque, como a pró-atividade, a imagem reconhecida e a credibilidade de sua atuação 

socioambiental. Todavia, poderia estruturar-se melhor em termos do quadro de pessoal, da 

mobilização de recursos, da divulgação e articulação de suas ações para enfrentar os atuais 

desafios de sustentabilidade. De acordo com algumas considerações feitas pelos 

entrevistados, a Associação poderia expandir as fontes de captação de recursos, caso 

dispusesse de um número maior de funcionários dedicando-se exclusivamente para esse 

fim.   

 

Precisamente, os resultados mostram que a ARPAPP é uma organização conceituada na 

região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga possuindo credibilidade perante as questões 

socioambientais e contribuindo de forma ampla para ações que promovem a preservação 

ambiental. 

 

Ao realizar a avaliação da sustentabilidade da ARPAPP, apurou-se que a associação possui 

valores e missão determinados que contribuem para a continuidade de comportamento ao 

longo do tempo. Além do que, a missão bem estabelecida ajuda os dirigentes a não 

perderem o foco de atuação escolhido pela organização. 

 

Ainda sobre a análise dos questionamentos acerca da sustentabilidade da ARPAPP, 

comprovou-se que alguns membros da diretoria assumem funções de liderança e 

supervisão, ocasionalmente disponibilizando ou captando recursos para a Associação.  

Por fim, pode-se afirmar que a ARPAPP é uma entidade sustentável, tendo em vista a 

maneira como entidade é conduzida e pelo número de projetos desenvolvidos. Isso permite 

que a cada dia sejam criados novos mecanismos de arrecadação de recursos para 

manutenção das atividades que ela desenvolve.  
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Entre os aspectos positivos identificados pelos entrevistados consta a importância da 

ARPAPP na região do Alto Paraopeba e Vale do Piranga e sua contribuição para o 

desenvolvimento sustentável regional. Neste quesito, quase 100% dos associados 

reconhecem a importância da organização e consideram que ela contribui efetivamente 

para o desenvolvimento sustentável regional. Em respostas complementares e mais 

pessoais, os associados reponderam que este fato se deve principalmente pela atuação em 

diversos projetos de caráter socioambiental. 

 

Atitudes e comportamentos gerenciais na ARPAPP devem ser observados e comparados 

em relação a outras instituições similares. Maior participação de voluntários, aumento do 

número de contratos efetivos, produção de um planejamento estratégico, entre outras ações 

são mudanças que certamente ampliariam as possibilidades a serem exploradas, com ações 

de maior abrangência e eficácia como ocorre nas empresas privadas independentes do seu 

porte. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos dados coletados no decorrer da pesquisa considera-se válida a formação de 

Organizações não governamentais nos moldes da ARPAPP, que conta com o suporte  do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, um órgão conceituado e que zela pelos 

direitos do meio ambiente.  

 

A Associação atua como intermediária de recursos financeiros, desburocratizando ações de 

proteção ambiental na conservação de áreas verdes e recuperação de áreas degradadas. 

Percebe-se nesse sentido que a ARPAPP possui bastante autonomia para gerenciamento 

dos recursos recebidos, atuando como proponente de vários projetos de cunho 

socioambiental oferecendo ainda profissionais técnicos para auxiliar a demanda de 

fiscalização ambiental. 

 

A ARPAPP, e provavelmente outras associações com modelo semelhante ao caso em 

estudo, tem necessidade de dar maior amplitude aos aspectos relacionados ao seu 

gerenciamento, à comunicação e publicidade, e à elaboração de planejamentos e controles, 

facilitando o conhecimento por parte dos seus associados em relação às atividades e como 

forma de prestar contas dos recursos obtidos e aplicados. 

 

Deve-se considerar que planejar e pensar estrategicamente é procedimento essencial para a 

sustentabilidade de qualquer organização que pretende se manter financeiramente estável. 

Utilizar planos de curto prazo, com poucas formas de captação de recursos, talvez funcione 

também somente em curto prazo. A falta de planejamento estratégico administrativo e 

financeiro pode limitar a atuação de uma ONG e prejudicar o processo na tomada de 

decisão. 

 

Verificou-se que a ARPAPP é modelo de organização não governamental reconhecido na 

região, deveria contar com maior número de colaboradores. Parte destes trabalhos tem sido 
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realizado por alunos/estagiários que, após o término do estágio, não mais retornam para dar 

prosseguimento às atividades.  Desta forma, percebe-se a necessidade da promoção de 

ações de divulgação junto à comunidade de modo a incentivar a participação da população 

local aumentando número de voluntários. Uma estratégia pode estar relacionada à outra, e 

uma decisão pode se tornar um importante instrumento de profissionalização da ONG. 

 

Pode-se concluir que resultados positivos na captação e manutenção de recursos humanos 

são obtidos, mesmo que de forma indireta, quando resultados de outras áreas da 

organização também se sai bem. É preciso dimensionar o aproveitamento dos recursos 

humanos disponíveis, mesmo que estagiários ou voluntários, visando aumentar o potencial 

qualitativo da Associação. Por mais que a ONG se firme com importante credibilidade 

regional, o grande diferencial sempre serão as pessoas que estão ou estarão à frente do 

trabalho de elaboração e execução de projetos. Enfrentar esses desafios é buscar melhores 

resultados fator essencial para o sucesso e a permanência dessas instituições. 

 

A criação de um plano de captação de recursos financeiros envolvendo diferentes parcerias 

poderia servir de base para que a Associação não fique tão dependente de apenas uma ou 

duas entidades mantenedoras, como foi percebido no caso estudado. Além disso, este fator 

pode garantir sua autonomia uma vez que a captação de recursos unilateral pode gerar risco 

da perda da identidade, destruir a lógica da Associação nos níveis da sua missão, de seus 

princípios, da sua função social e da sua atitude responsiva. 

 

Um dos principais problemas para realização dos projetos decorre além da falta de recursos 

financeiros e adesão de voluntários, da centralização de diretorias ficando a cargo da 

tomada de importantes decisões somente um ou dois diretores. Os diretores não exercem 

completamente as atividades previstas no estatuto, resultando numa gestão parcial, ou seja, 

com a participação efetiva de poucos diretores. Haveria a necessidade de maior 

participação, que poderia ser alcançada com desenvolvimento de uma compreensão 

integral do ambiente organizacional do qual fazem parte.  
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Por isso há necessidade, em instituições de forma geral, de uma melhor estruturação da 

diretoria, definindo adequadamente a função a ser desempenhada por cada membro.   

 

Recomenda-se, para a Associação em estudo, a elaboração estruturada de um planejamento 

estratégico por parte da Associação na busca da efetividade, priorizando os objetivos 

propostos de forma a identificar outras formas de manter sua sustentabilidade com a 

captação de recursos bem como com o gerenciamento dos projetos desenvolvidos. 

  

Outro importante aspecto diz respeito ao conhecimento dos balanços financeiros da 

Associação. Tal conhecimento possibilitaria a tomada de decisões tanto por parte dos 

diretores quanto dos associados, e dividiria a responsabilidade na captação e na gestão dos 

recursos financeiros. E, com base nesta informação, poderiam ser dimensionadas novas 

estratégias em função de uma melhor captação de recursos e divulgação de resultados.  

. 

Importante identificar que a ARPAPP nasceu da urgência da representatividade na luta 

pelas questões socioambientais do Alto Paraopeba e Vale do Piranga, regiões vulneráveis 

quanto as intervenções antrópicas. Desta maneira, é possível reconhecer que a ARPAPP 

exerce um papel fundamental, que não era exercido pelo Estado, na aplicação precisa de 

recursos financeiros no objeto de sua atuação e como provedora de um espaço público que 

estava abandonado.  

 

E, ainda, apesar da parceria da ARPAPP estar em perfeita simbiose com o MP e o 

CODEMA de Conselheiro Lafaiete, seus principais mantenedores financeiros, ela necessita 

ainda se qualificar como praticante de responsabilidade socioambiental regional e se 

manter como tal. Para isso, a Associação precisa, muitas vezes, rever conceitos, mudar 

atitudes, estabelecer metas e planejamentos, pensar em novas formas de captação de 

recursos e, principalmente, criar um envolvimento efetivo com os associados e o público 

com o qual se relaciona. 
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Para que todos estejam a par das metas e ações que envolvem a gestão da organização, 

pode-se preparar reuniões com toda a equipe administrativa e financeira para ampliar a 

compreensão e posterior atuação a partir do entendimento dos principais aspectos do 

funcionamento da Associação como um todo.  Firmar um compromisso para cumprir 

minimamente o estatuto, formalizando o conselho administrativo e o conselho fiscal, 

elaborando regimentos internos, é fundamental para reforçar sua credibilidade. 

 

Contudo, e para finalizar, é de extrema importância atentar que a maioria dos associados 

considera a Associação como componente chave na contribuição do desenvolvimento 

sustentável regional, principalmente no que diz respeito à elaboração e execução de 

projetos de recuperação e preservação ambiental. Portanto, a relação mantida pela 

ARPAPP,apesar de boa, deve ser ampliada no sentido de firmar a credibilidade adquirida 

ao longo de seus nove anos de existência. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Projetos e ações patrocinados pela ARPA 

 

Além dos projetos realizados na área física da ARPA a associação patrocinou os seguintes 

eventos:  

 Exposição “Meu Jeito Bio de Ver a Cidade” – Exposição Fotográfica Ambiental.  

 Projeto Caminhos de Queluz – Caminhada Histórico Ecológica que percorre os 

antigos caminhos de Queluz de Minas. 

 Projeto de Educação Ambiental “Despertar para Preservar” em parceria com o 

Departamento Municipal do Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete e ONG Reciclar – 

Projeto voltado para a Educação Ambiental nas Escolas de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Manutenção da sala do Projeto Rede Lê e Associação de Proteção Histórico, 

Artístico e Ambiental de Belo Vale- APHAA- BV – Projeto de Inserção Digital no 

município de Belo Vale/MG. 

 Exposições de Orquídeas de Conselheiro Lafaiete em parceria com a Associação 

Orquidófila Paraopeba. 

 Preservação da nascente do Ribeirão Bananeiras em parceria com o Departamento 

Municipal de Meio Ambiente de Conselheiro Lafaiete – Projeto de cercamento da nascente 

do ribeirão Bananeiras, um dos principais afluentes de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Projeto de Preservação da Serra do Ouro Branco – Projeto que apoiou a criação do 

Parque Estadual da Serra do Ouro Branco e Monumento Itatiaia. 

 Projeto de instalação de Aquecedor Solar com Tetra Park na E. E. Luiz de Mello 

Vianna Sobrinho – Projeto de incentivo a ideias sustentáveis com a implantação de sistema 

de aquecimento solar em escola pública do município de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Semanas de Estudos Geográficos – Apoio a Semana de Geografia da Faculdade 

Santa Rita em Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Caminhada Ecológica promovida pela Escola Municipal Doriol Beato – Projeto de 

incentivo a conscientização ambiental no município de Conselheiro Lafaiete/MG. 
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 Projeto Verde Perto da ONG Lesma – Apoio a projeto de Educação Ambiental no 

município de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Projeto APAE de jardinagem – Projeto de execução de jardim nas dependências 

físicas da APAE de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Semana do Meio Ambiente em parceira com Departamento Municipal de Meio 

Ambiente de Conselheiro Lafaiete/MG – Programa de Educação Ambiental. 

 Seminário de Patrimônio Histórico realizado pela 5ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Troféu Mérito Ambiental/ARPA – Premiação de destaques de projetos ambientais 

ou de pessoas engajadas nas questões socioambientais da região do Alto Paraopeba. 

 Projeto “Olhos D’Água” – Projeto executado pela ONG Equipiranga com parceria 

da ARPA ar revitalização de nascentes, Piranga/MG. 

 Projeto “Dia das Águas” – Projeto de conscientização para preservação das águas 

em parceria com diversas entidades (ARPA/DEMMAE-CL/ COPASA/ LESMA/ Colégio 

Potência). 

 Projeto Estruturador (Parceria ARPA/ IEF) - Projeto de cercamento e preservação 

de nascentes da região do Alto Paraopeba. 

 Apoio ao Seminário sobre Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio Piranga – 

evento ambiental com participação de todos os municípios que compõe a referida bacia 

hidrográfica, Catas Altas da Noruega/MG. 

 ”Projeto Semear” - desenvolvido pela Escola Municipal Marechal Deodoro da 

Fonseca para aquisição de conjunto de lixeiras para coleta seletiva a serem instaladas na 

escola. 

 Projeto Plantando Ações - Desenvolvido pela escola Estadual Monsenhor Antonio 

José Ferreira e corpo de funcionários com parceria da ARPA para implantação de horta 

escolar, Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Torneios Ecológicos Viva o Rio Ventura Luiz - realizado em parceria com 

comunidades dos bairros Vila Resende, Tietê, Gigante e Morro da Mina, incluso na 
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programação do “Programa Ribeirinhos” uma parceria ARPA/LESMA, Conselheiro 

Lafaiete/MG. 

 Projeto “Amigos do Parque” – Projeto de Revitalização do Parque Florestal Eurico 

Figueiredo e Construção de um Centro de Educação Ambiental Regional. 

 Programa Semeando - Preservação do canário da Terra e pássaros exóticos na 

Escola Estadual “Gustavo Augusto da Silva”, Catas Altas da Noruega/ MG. 

 Comemorações das datas ambientais - “Dia da Água – 22 de março”; Dia do Meio 

Ambiente – 05 de junho e Dia da Árvore – 21 de setembro, Região do Alto Paraopeba/MG. 

 Semana de “Segurança Rural” - Realizada pelo 4º Pelotão de Meio Ambiente e 

Trânsito de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Projeto “Resgate Cidadão” - Realizado pela Associação dos moradores e Amigos 

do bairro São Sebastião, consiste na recuperação das praças do bairro, - Conselheiro 

Lafaiete/MG.  

 Projeto Dia da Árvore e Semana do Trânsito em parceria com o 4º Pelotão de Meio 

Ambiente e Trânsito de Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Projeto “Árvore Símbolo da Cidade” - Realizado pela ARPA em parceria com o 

Departamento Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG elegeu a árvore símbolo do 

município. 

 Projeto “Setembro Verde” – Executado pela ONG LESMA em parceria coma 

ARPA consiste em um projeto de conscientização ambiental.   

 Projeto Ponto de Partida para a Cidadania – Projeto de recuperação das quadras de 

esportes do Parque Florestal Eurico Figueiredo e inserção social de comunidades carentes, 

Conselheiro Lafaiete/MG. 

 Projeto “Linha Verde” – Apoio da construção de uma estufa para plantio de 

espécies florestais. 

 Curso de vivência em “Permacultura e Bioconstrução” - Realizado pelo Instituto de 

Matas e Nascentes de Congonhas/MG em parceria com a ARPA. 

 Projeto Corrida de Rua e Caminhada da Policia Civil - Evento realizado pela 2ª 

Delegacia Regional de Policia Civil de Conselheiro Lafaiete/MG. 
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 Seminários de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paraopeba – Promovido pela 

ARPA e outros parceiros. 

 Programa Educacional Meio Ambiente em Movimento – PROEMAM – Apoio ao 

programa realizado pelo 4º Pelotão de meio Ambiente e Trânsito de Conselheiro Lafaiete, 

Congonhas, Queluzito e São Brás do Suaçuí/MG. 
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Apêndice B – Questionário 

 

Objetivo: Identificar aspectos da sustentabilidade da Associação Regional de Proteção 

Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga (ARPA), da cidade de Conselheiro 

Lafaiete-MG 

 

QUESTIONÁRIO ARPA 

 

1 – Com que frequência você vai a sede da ARPA? 

(    ) todos os dias 

(    ) duas a três vezes por semana 

(    ) uma vez a cada 15 dias 

(    ) uma vez por mês, ou seja, somente na reunião mensal 

(    ) uma vez a cada dois meses 

(    ) não sei responder 

 

2 – Você considera contribuir com o funcionamento da instituição?  

(    ) Sim. Como? _____________________________________ 

(    ) Não 

 

3 – Quantos foram os últimos eventos em que você participou efetivamente? 

(   ) 1 a 3 

(   ) Mais de 3 

(   ) Não participei 

(   ) Não sei responder 

4 – Você sabe quais são as atividades e projetos realizados pela ARPA atualmente? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Sei algumas atividades 

(    ) Não sei responder 
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5 – Você acompanha o balanço administrativo e financeiro da instituição? 

(    ) Sim. Como?  

(    ) Não 

 

6 – Você sabe quais são os bens de patrimônio da ARPA? 

(    ) Sim  

(    ) Não 

(    ) Não sabia que a ARPA tem patrimônio 

(    ) Não sei responder 

 

7 - Você considera que a ARPA possui missão e valores determinados?   

(    ) Sim  

(     ) Não  

(    ) Não sei responder 

 

8 - Quais as principais despesas da ARPA?  

(    ) Água, luz, telefone, etc.)   

(    ) Veículos     

(    ) Aluguel  

(    ) Contador  

(    ) Material escritório 

(    ) Não sei responder 

 

9 - A administração dos recursos financeiros é feita por: 

(    ) Contador  

(    ) Próprio Gestor   

(    ) Outros: ________________ 

(    ) Não sei responder 

 

10 - O controle dos recursos financeiros é feito por meio de: 

(    ) Livro caixa simples de controle de receita e despesa 

(    ) Prestação de contas: (  ) mensal (   )  semestral (  )   anual  (  ) não é feita  

(   )Não sei responder 
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11 - A ARPA publica balanço/relatório anual que contempla seu desempenho nas 

dimensões econômico-financeira, social e ambiental? 

(    ) Sim  (    ) Não  (    ) Não sei responder 

12 - Quais os principais problemas enfrentados pela ARPA na manutenção das 

atividades? 

(    ) Poucos voluntários; 

(    ) Muitos voluntários  

(    ) Falta de materiais para auxiliar no trabalho 

(    ) Falta de recursos financeiros   

(    ) Outros ________________________ 

(    ) Não sei responder 

 

13 – Sobre planejamento estratégico 

(    )  A organização tem um plano estratégico em vigor 

(    )  O pessoal está razoavelmente familiarizado com o plano estratégico. 

(    )  O plano estratégico está desatualizado ou está em fase de preparação. 

(    )  A organização não tem um plano estratégico. 

(    ) Não sei responder 

 

14 – Sobre planejamento financeiro estratégico 

(    ) A organização começou a desenvolver e a testar estratégias para captar recursos e 

gerar renda a fim de atender às necessidades financeiras. 

(    ) A organização tem necessidades financeiras quantificadas para alcançar seus 

objetivos administrativos e programáticos para os próximos 3-5 anos. 

(    ) A organização não identificou necessidades financeiras mínimas para alcançar 

objetivos administrativos e programáticos nos próximos 3-5 anos. 

(    ) Não sei responder 

 

15 – Sobre plano de captação de recursos  

(    ) A organização começou a sistematizar atividades geradoras de recursos, a delegação 

de contatos com doadores e esforços para levantar fundos. 

(    ) Um indivíduo ou instituição é responsável por quase toda a geração de recursos. 

(    ) A organização não está desenvolvendo qualquer atividade sistemática para gerar 

recursos. 

(    ) Não sei responder 
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16 – Sobre relatórios financeiros externos 

(    ) Os relatórios financeiros para avaliação externa geralmente são concluídos e 

entregues dentro dos prazos previstos. 

(    ) Os relatórios e demonstrativos financeiros para avaliação externa são frequentemente 

incompletos ou entregues fora dos prazos previstos. 

(    ) Os relatórios e demonstrativos financeiros são produzidos esporadicamente e 

somente para uso interno. 

(    ) Não sei responder 

 

17 – Sobre relatórios financeiros internos 

(    ) São preparadas demonstrações financeiras da organização em geral e de cada 

programa, nas quais se mostram as receitas e gastos reais, mas as mesmas não são 

distribuídas aos membros do conselho administrativo e/ou fiscal. 

(    ) São preparadas demonstrações financeiras de alguns programas, nas quais se 

mostram as receitas e gastos reais, mas as mesmas não são distribuídas aos membros do 

conselho administrativo e/ou fiscal Não são preparadas demonstrações financeiras nas 

quais se mostram as receitas e gastos reais 

(    ) Não sei responder 

 

18 - A sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da ARPA? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

19 – Na sua opinião a ARPA tem uma importância para a região do alto Paraopeba e 

Vale do Piranga? Você considera que ela contribui para o desenvolvimento 

sustentável regional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

20 - Outras considerações que julgar necessárias 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APENDICE C – ESTATUTO DA ARPA 
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APENDIDE D – CARTILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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