
O Projeto Águas do Cerrado 
tem por objeti vo a realização de ações 
intensivas de reversão de processos 
de degradação de recursos hídricos 
por meio de revegetação de áreas 
degradadas associadas a cursos 
d`água. Também promoverá o uso 
racional dos recursos hídricos por 
meio da implementação, replicação 
e difusão de tecnologias sociais de 
permacultura, com vistas à melhoria 
efeti va da gestão da água e conservação 
de recursos naturais. Para isso desenvolverá 
um modelo replicável de intervenção 
socioambiental que integre os três setores da 
economia. A conti nuidade do modelo desenvolvido 
terá a escola e a pequena propriedade rural como agentes 
fundamentais: a escola como espaço de formação, democrati zação e 
disseminação permanente de aprendizado; e  a pequena propriedade 
rural como polo prestador de serviços ambientais.
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Parceiros

Realização Patrocínio

Cuidar das águas com comprometimento, 
amor e gratidão, cultivando a sustentabilidade 

e o envolvimento pessoal e comunitário.
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Recuperação de 
áreas degradadas
Realizar ações de planti o, monitoramento, 
manutenção e replanti o (planti o de reposição) de 
mudas em ações socioambientais na área da Bacia 
Hidrográfi ca do Rio São Bartolomeu e na Estação 
Ecológica do Jardim Botânico.

Promoção de 
Políticas Públicas
Promover ações que visem ao amplo 
debate sobre os principais temas 
abordados no projeto de modo a 
contribuir para a defi nição de programas 
de governo e políti cas públicas ligadas 
às tecnologias sociais de melhorias na 
gestão social do uso da água.

Implementação de 
Tecnologias Sociais
Implementar a Tecnologia Social Água 
Sustentável: Gestão Domésti ca de 
Recursos Hídricos e outras práti cas 
promotoras do uso racional de recursos 
hídricos e de uso sustentável do solo 
em escolas públicas nas comunidades 
atendidas e no centro de referência 
do Ipoema.

Jovens Empreendedores
Consolidar a introjeção do 
pensamento ambiental nas 
comunidades por meio do 
estí mulo ao protagonismo e 
empreendedorismo profi ssional 
de jovens, gerando oportunidades 
de trabalho e renda com foco em 
serviços socioambientaisMonitoramento

Realizar o monitoramento 
e a avaliação das ações do 
projeto, observando seus 
processos e quanti fi cando 
e qualifi cando seus 
resultados e impactos.

Difusão de conhecimento
Desenvolver e aplicar estratégias 
de divulgação das ações e 
resultados do projeto com vistas à 
ampla difusão de conhecimento e 
à sensibilização de outros grupos 
sociais e potenciais promotores 
ou fomentadores de ações 
semelhantes.

São 6 objeti vos que 

promovem a sustentabilidade 

e o cuidado com as águas 

nas comunidades envolvidas!

ImpactosImpactos

Elaboração de 

Anteprojeto 
de lei

18 
escolas 

mobilizadas

Construção do

centro de 
referência 

Águas do Cerrado com sala 
de aula, refeitório, cozinha e 

parquinho ecológico

8 mil 
alunos sensibilizados

528 
horas de 

capacitação

540 
vagas 

em cursos

5 
escolas equipadas 
com a tecnologia 

social água 
sustentável, viveiro, 
minhocário e jardim 

agrofl orestal

30 
professores e 

16 
comunitários 
capacitados

30 
jovens formados 

como empreendedores 
socioambientais

10 
jovens 

contratados pelo 
projeto

1 revista, 
1 livro e 

12 vídeos 

publicados

90,5 
hectares de áreas 

degradas em 
recuperação com o 

estabelecimento de 170 
mil mudas de árvores 

nati vas do cerrado.

ESPAÇO ONDE DEVE SER 

COLADA A BOLSA, 

CONFORME LAYOUT ENVIADO
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