
 

 



 

 

1. PROGRAMAÇÃO 

Na primeira fase, dia 08 de maio, todos irão participar em uma sala virtual com de 

convidados profissionais da área de meio ambiente que trarão apresentações sobre temas 

de suas especialidades. Em um segundo momento iremos trazer estudos de casos para 

colocarmos tudo que aprendemos em prática.  

 

Horário Atividade 

10h às 13h 

Palestra: Como Evitar um Deslizamento com a Defesa 
Civil Estadual  
Palestra: O Impacto Antrópico nos Rios e suas 
Consequências com Alexandre e Mariana (20 RJ GE) 

Palestra: Reserva Particular do Patrimônio Natural – 
RPPN CEGHN com a Dora Mourão  

13h às 14h Almoço 

14h às 17h Estudos de casos 

 

2. TEMAS DAS PALESTRAS 

 

Como Evitar um Deslizamento com a Defesa Civil Estadual 

Vamos conhecer as várias formas de evitar um deslizamento natural. Podem ser de formas 

naturais com plantio em locais ameaçados ou construção de encostas em concreto para segurar a 

terra. Esses são somente alguns exemplos de modelos que discutiremos na palestra.  

O Impacto Antrópico nos Rios e suas Consequências com Alexandre e Mariana (20 RJ GE) 
 
Abordaremos como acontece a ocupação da região serrana e suas consequências para os corpos 

hídricos. Entende-se como ocupação: construções desordenadas, lavouras, pecuária, métodos estes 

que interferem com a preservação da floresta. 

 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN CEGHN com a Dora Mourão 
 

Vamos conhecer a nossa Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Campo Escoteiro Geraldo 

Hugo Nunes e entender por que devemos conservá-la! 

 

Quando a Constituição fala em preservação ambiental para as atuais e futuras gerações é nesse 

sentido que se entende “patrimônio” . Não no sentido econômico do termo, mas na ideia de 

perenidade, no direito de cada cidadão em receber os bens ambientais de forma ecologicamente 

equilibrada. E, também, no dever que têm, igualmente, de transmitir, tanto aos seus herdeiros quanto 

às gerações futuras, esses mesmos bens, nas mesmas condições, ou em condições ainda melhores 

do que quando receberam. Isso requer conservação, sendo adequado revelar a qualidade e a 

diversidade dessa herança. 

 

 


