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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS 

AVALIADORES, NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO. 

Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ENGENHARIA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/hmq-ztef-oco 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Luciano Grechia e Nathalia Michelan. 
 
 
1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: Um Relato do Projeto Desenvolvido 
pela Usina Termelétrica Luiz Carlos Prestes em Três Lagoas/MS 
 
Geovana Ferreira de Souza; Maria Clara Godinho Avelino Bensi 
 
RESUMO 
O objetivo do presente artigo é trazer uma breve discussão de como os projetos ambientais influenciam 
e devem ser agregados na educação desde os primeiros anos escolares.  Baseando se na vivência 
dos projetos nos quintos anos das escolas municipais de Três Lagoas, pode-se observar como as 
crianças muitas vezes não tem conhecimento, e não sabem como é importante cuidar do meio 
ambiente. Para termos melhores condições de vida, e melhorar a situação do planeta precisamos da 
educação ambiental, e precisamos urgente de uma mudança de hábito. Nos projetos de educação 
ambiental os docentes buscam ensinar que desde pequenos cada indivíduo é responsável em fazer 
algo para evitar o avanço da degradação ambiental. Utilizamos os projetos de educação ambiental 
realizados com os quintos anos das escolas municipais de Três Lagoas MS, pela usina Luiz Carlos 
Prestes (Petrobras) com a finalidade de discutir os pontos relativos à implementação dos projetos de 
educação ambiental com o ensino dos quintos anos, buscando ensinar valores como igualdade de 
diretos, participação, cooperação e democracia. Desse modo, o aluno aprende com ambiente fora da 
sala de aula, em um ambiente com várias espécies de árvores, mediado pelo docente que relaciona 
brincadeiras com tema ambiental e gera discussão sobre o tema. Resumindo, os projetos de educação 
ambiental procuram despertar no aluno o que é trabalhar em grupo e ajudar a preservar o meio 
ambiente, desde o início da vida escolar do aluno ele precisa aprender a cuidar, preservá-lo, nosso 
futuro depende desse equilíbrio. Os professores do projeto buscam ensinar os alunos a viver de modo 
mais simples, comprando menos, gerando menos resíduos, ajudando assim diretamente o meio 
ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: projetos de educação ambiental; meio ambiente; cidadania. 

 
 
2. PARICÁ: Uma Opção de Substituição ao Eucalipto 
 
Matheus Faria de Mendonça; Maria Clara Godinho Avelino Bensi 
 
RESUMO 
O plantio florestal do eucalipto é, hoje, uma importante atividade produtiva no Brasil, fonte de riqueza e 
desenvolvimento social, bem como de conservação ambiental. Entretanto, uma espécie nativa do Brasil 
vem chamando a atenção cada vez mais, por suas propriedades semelhantes e em alguns aspectos 
superiores ao eucalipto, o Paricá vem se destacando cada vez mais e promete ser uma nova opção ao 
uso do eucalipto. O Paricá (Shizolobium amazonicum) árvore de rápido crescimento tornou se em 
meados da década a década de 1990, uma da alternativa viável para a implantação de novas florestas. 
O seu potencial de silvicultura e tecnológico apresentado ao longo dos anos vêm demonstrando a sua 
viabilidade para o reflorestamento no Pará. As características da madeira, apropriadas para a indústria 
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de lâminas e compensados, e a possibilidade de produção mais rápida que de outras espécies, se faz 
notar por madeireiros e produtores, tornando o Paricá a espécie nativa atualmente mais plantada no 
Estado. Não obstante, ainda, há um vasto campo aberto para ganhos em produtividade e boas práticas 
de silviculturas relacionadas ao Paricá. O seguinte artigo buscara apresentar os usos dessa espécie, e 
apresentá-lo como uma opção mais rentável para substituição do eucalipto, podendo gerar novos 
empregos e colaborar com o desenvolvimento sustentável meio ambiente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: reflorestamento; Paricá; silvicultura. 

 
 
 


