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Apresentação

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) estabeleceu um Termo de Cooperação 
com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Coordenação Ge-
ral de Meio Ambiente (DNIT/CGMAB), com o objetivo de realizar a gestão ambiental 
das obras de implantação de acostamentos e recuperação do pavimento no subtre-
cho da BR-262/MS, entre Anastácio e Corumbá.
Dentre os diversos programas ambientais que estão sendo realizados pela UFPR, 
através do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), destaca-se o 
Programa de Educação Ambiental, o qual segue as recomendações do IBAMA e se 
desenvolve junto a três públicos distintos: os trabalhadores das obras, os professo-
res da rede pública de ensino e a comunidade como um todo.
É oportuno destacar que, além da equipe da UFPR/ITTI, essas atividades contaram 
com a importante participação de diversos colaboradores locais, pertencentes às 
comunidades de Anastácio, Miranda, Aquidauana e Corumbá, sem os quais não se 
teria obtido o êxito do programa.
É dentro desse contexto que esta publicação reúne uma amostra significativa das 
ações educacionais desenvolvidas em conjunto por professores(as), articuladores(as), 
estudantes e participantes locais, constituindo-se em registro das importantes ex-
periências vivenciadas e dos principais temas trabalhados.

Prof. Dr. Eduardo Ratton
Coordenador de Projetos UFPR/ITTI
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A ligação terrestre entre Campo Grande e Corumbá 
deu-se por meio da política de expansão da frontei-
ra agrícola, através da rede rodoviária, no início da 
década de 1960. O Regimento de Engenharia Civil 
do Exército foi responsável pela implantação deste 
segmento rodoviário.
Até então, os principais meios de acesso à cidade 
de Corumbá restringiam-se à navegação através do 
Rio Paraguai e alguns de seus afluentes, bem como 
à Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Até meados da década de 1980, entretanto, a liga-
ção rodoviária entre a cidade de Miranda e Corum-
bá mostrava-se bastante precária; não só pela falta 
de pavimentação, mas também por sujeitar-se às 
inundações anuais da planície do Pantanal.
Este trecho da rodovia BR-262 foi implantado no 
início da década de 80 pelo então Departamento 
de Estradas de Rodagem do Mato Grosso do Sul 
(DERSUL) e o projeto de pavimentação foi elabora-
do em 1984.
A pavimentação ocorreu em duas etapas: a primei-
ra entre os anos de 1982 e 1986; e a segunda, entre 
1996 e 1998. A execução dessas obras foi de res-
ponsabilidade do próprio DERSUL.
O trajeto da BR-262 no estado do Mato Grosso do 
Sul se desenvolve desde a divisa com o estado de 
São Paulo até a fronteira entre o Brasil e a Bolívia.
Conforme o Plano Nacional de Viação (PNV), esta 
é uma rodovia federal transversal que corta os es-
tados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e 
Mato Grosso do Sul, no sentido leste-oeste, com 
extensão total de 2.295,40 km.

No ano de 2010 deu-se início às obras de recupera-
ção e implantação de acostamentos no subtrecho 
localizado entre a entrada da BR-419 para Aqui-
dauana e Ladário (MS), no segmento km 488,8 ao 
km 773,0, com extensão de 284,2 km, sob jurisdi-
ção da Superintendência Regional do Mato Grosso 
do Sul do Departamento Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT).
A região do empreendimento localiza-se no Bioma 
do Pantanal mato-grossense-do-sul, caracterizado 
por áreas inundáveis, com vegetação predominan-
te do tipo savana, mas também com formações de 
savana estépica e pequenas áreas de floresta esta-
cional semidecidual e decidual.
O trecho do empreendimento, entre Anastácio e 
Corumbá, foi dividido em quatro lotes, sob respon-
sabilidade executiva de quatro empresas. A gestão 
ambiental do empreendimento é de responsabili-
dade da Universidade Federal do Paraná, através 
do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraes-
trutura (ITTI), o qual implementou, entre outros, o 
Programa de Educação Ambiental, tema desta pu-
blicação, onde são apresentados os resultados das 
ações educativas realizadas entre 2010 e 2012 nos 
municípios de Anastácio, Miranda e Corumbá, no 
Mato Grosso do Sul.

Breve histórico da BR-262/MS 
e descrição do empreendimento



Programa de Educação Ambiental BR-262/MS10 11

Programa de Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental (PEA) da BR-262/MS teve por objetivo fornecer 
subsídios teóricos e práticos à comunidade em geral, aos trabalhadores da obra e 
aos profissionais da educação, por meio de formação continuada visando promover 
a cidadania ambiental, também chamada ecocidadania. O Programa se desenvol-
veu num permanente processo de autoanálise, reflexão e mudança de atitude e de 
valores, possibilitando repensar a Educação Ambiental como construção de conhe-
cimento.
O princípio foi o de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas das 
localidades envolvidas, oportunizando estudos e reflexões em uma perspectiva de 
vida sustentável, enfatizada a partir da motivação, sensibilização, conscientização e 
incorporação de práticas de educação ambiental ao cotidiano. O PEA buscou ameni-
zar os impactos decorrentes da restauração da pista e revitalização do acostamen-
to da rodovia BR-262 no trecho entre Corumbá/MS e Anastácio/MS, melhorando o 
processo de gestão ambiental da região ao compartilhar conhecimentos e práticas 
socioambientais, com interação entre os diversos colaboradores e o ambiente, con-
siderando sua corresponsabilidade em ações organizadas.
A metodologia aplicada permitiu o acesso à informação de modo a criar instâncias 
regulares de debate, pesquisa e ação para a produção de conhecimentos locais sig-
nificativos com capacitação continuada a distância, encontros presenciais, palestras, 
vídeos, exposições, práticas pedagógicas ambientais inovadoras, entre outros recur-
sos e estratégias que se fizeram necessários no decorrer da execução do PEA.
O trabalho foi desenvolvido nos municípios de Corumbá, Anastácio e Miranda, ini-
ciando com a realização de um diagnóstico sobre a situação ambiental das locali-
dades envolvidas. Posteriormente, foram selecionados articuladores locais para o 
desenvolvimento subsequente do PEA, com supervisão da equipe da UFPR/ITTI. A 
incorporação de articuladores locais foi adotada por considerar que pessoas esco-
lhidas dentro das comunidades facilitariam o desenvolvimento do Programa, pelo 
fato de que as mesmas têm maior conhecimento dos problemas e aspectos da 
comunidade das quais fazem parte como cidadãs e como observadoras locais das 
demandas ambientais de sua região. Além disso, também facilitariam o acesso às 
comunidades (assentamentos, aldeias indígenas, escolas, associações), por serem 
pertencentes ou próximas a esse meio.
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Desenvolvimento do PEA

Temas estudados:
Ecologia Profunda
Movimento Ambientalista
Visão Antropocêntrica
Naturalista Preservacionista
Permacultura

O trabalho iniciou com os articuladores locais que foram às Escolas para de-
linear as estratégias de realização do Programa por meio de um entendimen-
to mais detalhado sobre as demandas específicas. Eles relataram princípios, 
objetivos, estabeleceram a metodologia e o cronograma.
A primeira etapa do PEA ocorreu com os profissionais da Educação, com uma 
formação continuada a distância dividida em cinco módulos sobre Educação 
Ambiental. Nesta preparação, foram abordados elementos teóricos básicos, 
com a finalidade de sensibilizar e motivar os professores para o Ensino da 
Educação Ambiental, em função de sua importância e relevância no contexto 
escolar. A formação foi realizada com o apoio de materiais didáticos aposti-
lados e contou com encontros presenciais para discussão coletiva sobre os 
temas abordados.

Oficinas didáticas

Na segunda etapa do programa, os profissionais 
da educação participaram de uma oficina didá-
tica com o objetivo de desenvolver aspectos da 
percepção ambiental. Foram utilizadas como es-
tratégia atividades de mapeamento e fotografias 
da natureza, em seguida, relacionou-se estes as-
pectos com suas vivências e formação cultural.
O Saci, entidade do “folclore brasileiro”, foi se-
lecionado para atuar como disparador de ativi-
dades e aprofundar conceitos ambientais em 
uma relação transversal com as diversas áreas 
do conhecimento, de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1997). Além 
disso, a metodologia estimula a participação dos 
grupos sociais, conforme determinado pela Ins-
trução Normativa nº 2 de 27 de março de 2012, 
estabelecida pelo IBAMA.
O personagem permite discutir de forma inter-
disciplinar aspectos da literatura infantil, biomas 
brasileiros e georreferenciamento de informa-
ções e assim usar conceitos da geografia, mate-
mática, ciências e língua portuguesa, entre ou-
tros.
Foram realizadas oficinas, divididas em três fases: 
na primeira, houve uma formação presencial; na 
segunda, os professores retornaram às salas de 
aula e adaptaram as atividades às suas realida-
des e disciplinas e, na terceira e última fase, os 
professores juntamente com seus alunos expu-
seram os trabalhos desenvolvidos na escola.
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Primeira fase: atividade presencial de formação continuada 
de professores

Esta atividade com professores que atuam na região próxima à BR-262/MS foi inicia-
da com a contação da história do livro “Decompondo o Saci” (Gioppo, 2009). Abor-
dando as diversas características do Saci em diferentes regiões do Brasil, a história 
torna-se o fio condutor de todo um trabalho relativo às questões ambientais.
Sabendo que o Saci pode ter várias imagens distintas – não apenas a de um menino 
travesso, mas principalmente de um protetor das matas –, os participantes passa-
ram para a segunda atividade. Nesta, o Saci foi o condutor de um livro-jogo, intitu-
lado “Um novo começo” (Gioppo, 2011), produzido no formato de aventura-solo. 
Através da obra, o leitor é convidado a passear pelos Biomas Brasileiros. 
Na história, o Saci vive em uma floresta incendiada pela ação humana. Com o incên-
dio, o Saci não tem mais onde morar, então, começa sua aventura em busca de um 
novo lar. O Saci conhece diferentes regiões do Brasil e várias entidades do folclore 
brasileiro e visita diversos biomas para escolher um local para morar, sendo ajudado 
ou prejudicado por cada uma das entidades folclóricas.
As descrições dos biomas são propositalmente abordadas de forma superficial. O 
objetivo é que, ao longo da oficina, os participantes discutam se a descrição do 
bioma em que vivem foi realizada de forma suficiente ou incompleta. No caso do 
livro-jogo aplicado durante as atividades com professores da região da BR-262/MS, 
o Saci não escolheu o Pantanal para viver. Ao discutir o porquê disso a atividade 
desafiou os participantes a pesquisar e fornecer mais informações sobre a região. 
Para obtê-las, os participantes selecionaram uma área de estudo, delimitando-a e 
fazendo um reconhecimento do local e depois inserindo dados em um mapa. 
Na sequência, os participantes tiraram fotografias e escreveram uma carta ao Saci, 
com informações mais completas do que as abordadas no livro. As cartas contaram 
como é a região, quais belezas naturais podem ser encontradas por lá e os proble-
mas ambientais que a comunidade enfrenta, convidando o personagem a retornar 
ao Pantanal para conhecer mais sobre este riquíssimo Bioma Brasileiro. Em uma das 
oficinas aplicadas na cidade de Miranda/MS havia professores da etnia Terena, per-
tencentes a escolas bilíngues das aldeias locais. Estes professores ensinaram sobre 
a vida nas aldeias, os problemas enfrentados e as mudanças ambientais e culturais 
ocorridas ao longo dos últimos anos na região. Assim, cartas e fotos sistematizaram 
a percepção dos professores sobre os problemas ambientais locais e o pedido de 
socorro ao Saci trouxe a discussão sobre como a comunidade percebia o enfrenta-
mento dos problemas.

Segunda fase: Atividade in loco de aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas escolas

Nesta fase, os professores realizaram intervenções didáticas nas escolas agregando 
informações relativas a seus planejamentos individuais. Estes trabalhos em sala de 
aula foram adaptados às disciplinas e conteúdos de acordo com o nível da classe em 
que foram aplicados. 
Esses trabalhos eram basicamente adaptações da oficina para o nível, a disciplina e o 
conteúdo da escola e eram compostos de fotografias e descrições que caracterizam 
a região. Em conjunto, articuladores, gestores e a equipe do Programa de Educação 
Ambiental da UFPR/ITTI estabeleceram um cronograma de atividades que culmina-
ria com a apresentação dos trabalhos à comunidade.

Terceira fase: Exposição dos trabalhos

Esta última fase referiu-se à compilação de todos os materiais produzidos e ativida-
des realizadas, inclusive trabalhos realizados pelas comunidades. Os resultados dos 
trabalhos foram apresentados em exposições nos municípios atendidos pelo PEA. 
Estas intervenções didáticas extrapolaram a perspectiva da escola, incluindo teatro, 
fotos, demonstrações de experimentos e atividades de reciclagem. 
O PEA contemplou comunidades na área de influência do empreendimento per-
mitindo o resgate da capacidade de autoconhecimento e autogestão política, am-
biental, social e econômica dos participantes, instigando-os e colocando-os como 
principais protagonistas do seu meio, com isto valorizando a autoestima e a união 
da comunidade.

As projeções de filmes e reportagens 
exibidos nas palestras e oficinas esti-
mularam e contribuíram para a percep-
ção global dos problemas ambientais, 
fortalecendo o trabalho de grupo para 
buscar soluções aos problemas e con-
flitos ambientais locais, e promovendo 
a economia dos recursos naturais. 
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Oficina Decompondo o Saci | Anastácio Oficina Decompondo o Saci | Corumbá
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Oficina Decompondo o Saci | Miranda



A história de Anastácio está intimamente ligada à de Aquidauana, da-
tando sua origem de agosto de 1982, quando oficialmente foi fundada a 
cidade coirmã.
Aquidauana desenvolveu-se à margem esquerda do rio de mes-
mo nome, em terras da Fazenda Santa Maria, pela necessida-
de de se ter um local adequado para carga e descarga de mer-
cadorias provenientes da cidade de Miranda, pela única via de 
transporte então existente – a navegação fluvial; as barrancas do rio 
na margem direita não eram propícias para a atracação de lanchas.
Ao longo da rua Porto Geral, na margem esquerda, surgiram as pri-
meiras casas comerciais e a primeira escola. Com o decorrer do tem-
po, Aquidauana tornou-se importante centro de abastecimento da 
região sul do Estado.
O desenvolvimento da margem direita teve início com a chegada da 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. A estação ferroviária concentrou 
à sua volta um aglomerado urbano que cresceu rapidamente vindo 
a constituir a atual cidade de Anastácio, após um longo processo de 
emancipação.
Com uma população de mais de 22 mil habitantes o município está 
localizado às portas do Pantanal, apresentando natureza exuberante 
e atrativos culturais.
Possui grande potencial turístico, ainda em desenvolvimento, e des-
taca-se pelo ecoturismo, turismo de aventura e o turismo cientifico-
-cultural. Dentre os pontos turísticos naturais, vale ressaltar o Morro 
do Chapéu, às margens da BR-262/MS, e as diversas unidades de con-
servação localizadas no perímetro do município.

Vânia de Oliveira Sabatel 
Associação de Moradores Jardim Independência

Cintia Graciela Silva Acunha 
Escola Municipal Jardim Independência
Escola Estadual Roberto Scaff

Articuladoras de Educação 
Ambiental

Anastácio
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A atividade abordou conteúdos referentes a água, 
destino dado ao lixo da cidade, maneiras de preservar 
o meio ambiente, reciclagem, fauna e flora da região; 
temas relacionados à disciplina de Ciências. Os alunos 
trabalharam Língua Portuguesa através da produção 
de textos individuais e coletivos, paródias, criação 
de poemas e poesia, além de leituras e análise de 
figuras. 
Como parte do conteúdo de Geografia, realizaram 
análise dos tipos de solo, identificação de animais 
encontrados na região e a importância deles para o 
meio ambiente. 
Também foram abordados os temas: mapeamento, 
biomas, pesquisas sobre aspectos físicos do pantanal 
sul-matogrossense e a importância do ensino sobre 
educação ambiental. Os estudantes fizeram cálculos 
e delimitações de áreas durante a atividade, aproxi-
mando-se da Matemática. 

O Saci no Pantanal
Escola Estadual Roberto Scaff 
Escola Pólo Municipal Jardim Independência
Articuladora: Cintia Graciela S. Acunha
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Exposição
Mostra dos trabalhos realizados por professores e alunos da Escola Estadual Rober-
to Scaff, onde aconteceu a exposição, e Escola Municipal Jardim Independência. Fo-
ram expostas fotos, slides, banners, relatos de alunos, cartas escritas por estudantes 
ao Saci, entre outras atividades. A mostra aconteceu em maio de 2012.
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Jardim Independência
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esArticuladora: Vânia de Oliveira Sabatel

Palestra O lixo em minha comunidade

A palestra abordou as temáticas: consumo, 
poluição do meio ambiente, destino do lixo, 
desperdício, resíduos produzidos pelo ho-
mem, construção do espaço pelo homem, 
exploração e preservação dos recursos na-
turais e o impacto ambiental causado pelo 
lixo. Como há um “lixão” no bairro Jardim 
Independência, a atividade buscou a sensibi-
lização e a discussão sobre a problemática do 
descarte de resíduos na comunidade. Desta 
forma, permitiu o conhecimento da realida-
de local, desconhecida por alguns moradores 
presentes, assim como suas consequências ao 
meio, mostrando a complexidade da questão 
ambiental. Também exercitou a reflexão e a 
investigação das questões ambientais, econô-
micas e sociais, além de estimular a participa-
ção e o exercício da cidadania. 

Dinâmica Feira da Troca

Na Feira da Troca, os participantes tiveram 
que encontrar materiais considerados inúteis, 
percorrendo o local onde estava acontecendo 
a atividade.  Depois, ocorreu uma troca dos 
objetos entre eles. Cada um deles teve que 
procurar uma utilidade para o presente rece-
bido. A tarefa contribuiu para conscientização 
ambiental através do reaproveitamento.

Encontro

Encontro para conhecer a realidade local e 
traçar estratégias para o desenvolvimento do 
Programa de Educação Ambiental no Bairro 
Jardim Independência.
Durante o encontro, foram definidas estraté-
gias para ampliar o alcance do Programa de 

Educação Ambiental a toda a comunidade e, 
desta forma, traçar novas ações de interesse 
com os moradores atuantes no bairro. Atra-
vés desta reunião, foi selecionado o espaço 
comunitário adequado para a realização dos 
encontros e ações do PEA, com referência de 
comprometimento e responsabilidade. 
Foram discutidos os conceitos de educação 
ambiental e sustentabilidade com todas as 
pessoas interessadas em ajudar a amenizar e 
solucionar a problemática ambiental do lixo 
na localidade. 

Palestra Consumo desmedido e 
consequências para o meio ambiente 

A palestra promoveu a conscientização e a 
sensibilização sobre a importância da contri-
buição individual e coletiva para a melhoria do 
ambiente em que a comunidade vive.

Oficina Reutilização de materiais recicláveis

Os moradores aprenderam a confeccionar em 
grupo objetos ecologicamente corretos, como 
pufe e vassouras de garrafas PET. A oficina de 
materiais recicláveis transmitiu a técnica da 
reutilização, incentivou atitudes de redução 
de lixo individual e também a interação cons-
trutiva do grupo. Também estimulou a cons-
cientização ecológica dos indivíduos, colabo-
rando para a sensibilização dos moradores 
em relação à preservação dos recursos natu-
rais locais. Além disso, instigou a mudança de 
postura da população em relação ao lixo com 
a demonstração de novas possibilidades de 
aproveitamento e transformação de materiais 
descartáveis. A possibilidade de gerar renda 
através da produção destes objetos com ma-
terial reciclado também foi apresentada. 

Palestra Coleta Seletiva do Lixo

A palestra reforçou a importância da coleta 
seletiva do lixo e os benefícios para a comu-
nidade, a importância da separação do lixo, 
o consumo e o descarte adequado. Também 
foram enfatizados os conceitos: Reduzir, Reu-
tilizar, Reciclar (3R’s), materiais reciclados e 
recicláveis e o tempo de decomposição de 
alguns materiais, fornecendo embasamento e 
conhecimentos teóricos à comunidade. 
As informações fundamentaram a solicita-
ção dos moradores à Prefeitura Municipal 
de Anastácio para a doação de lixeiras a se-
rem usadas na coleta seletiva do lixo da Es-
cola Pólo Municipal Jardim Independência. 
O objetivo era usar os recipientes como uma 
ferramenta educativa na orientação sobre a 
separação do lixo. O prefeito realizou a entre-
ga e declarou-se comprometido em apoiar as 
ações ambientais para minimizar e solucionar 
o problema do lixo no bairro. A atividade es-
timulou a tomada de consciência e uma nova 
postura dos moradores, que valorizaram e 

instigaram a ação coletiva e a busca de solu-
ções para os problemas socioambientais lo-
cais – como a proposta da elaboração de um 
projeto de Educação Ambiental, incentivando 
a construção de um pólo de Educação Am-
biental no bairro para atividades voltadas aos 
alunos do município. O objetivo será fornecer 
conhecimentos teóricos e práticos de Educa-
ção Ambiental, o que poderá levar o bairro a 
se tornar uma referência da gestão ambiental 
do município. 

Projeção de filmes

Foram apresentados filmes com temática am-
biental aos moradores como sugestão para a 
solução dos problemas ambientais e a melho-
raria da qualidade de vida da comunidade. Os 
títulos exibidos foram: “A história das coisas”, 
“Ilha das Flores”, “Lixeira Viva e o Movimento 
do Meu Lixo Cuido Eu”, “Rio Branco do Sul e 
o problema do lixo”, “Voluntários tentam mu-
dar o lixo em Rio Branco”, “Moradores de Rio 
Branco do Sul começam a se conscientizar so-
bre o destino do lixo”. 

A campanha de Educação Ambiental foi rea-
lizada pelos membros do Projeto Florestinha 
de Anastácio que distribuíram em residências 
e pontos comerciais do bairro Jardim Indepen-
dência panfletos educativos sobre a questão 
do lixo e os 3R’s. Além disso, foram distribuídos 
folders do projeto BR-262 – Faço Parte deste 
Caminho, realizado pela UFPR através do Insti-
tuto Tecnológico de Transportes e Infraestru-
tura. A atividade contribuiu para sensibilizar a 
comunidade sobre a redução do descarte de 
resíduos, reutilização e reciclagem. 

Campanha Ambiental: Reduza, Recicle e Reutilize o Lixo



Miranda localiza-se na região oeste do Mato Grosso do Sul, no ecos-
sistema Pantanal. A cidade nasceu a partir da construção do Presí-
dio Nossa Senhora do Carmo de Mondego, concluído em 1778 pelo 
Capitão João Leme do Prado, a mando do governador da capitania 
de Mato Grosso, Capitão Caetano Pinto de Miranda Montenegro. 
O povoado que começou a surgir em volta do presídio era de difícil 
manutenção pela dificuldade da navegação pelo rio Mondego, atual-
mente rio Miranda. Mesmo assim, a ocupação crescia. Em 1797 exis-
tiam quatro casas cobertas de telha de barro que já delineavam um 
traçado de rua – atualmente essa é a Rua do Carmo.
Cidade mais populosa do Sul do Mato Grosso em 1872, com 3,8 mil 
habitantes, 142 deles escravos, Miranda tem uma importância his-
tórica na abolição da escravatura. Três anos antes da Lei Áurea, em 
1885, o Clube Emancipador de Miranda, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal, alforriou todos os escravos, fato que marcou Miranda como a 
primeira cidade brasileira a abolir a escravidão.
No final de 1912 a ferrovia chegou ao município trazendo um grande 
desenvolvimento. A Estação Ferroviária, inaugurada no começo do 
século passado, continua com quase todas as suas peças originais, 
configurando-se como a estação mais antiga de Mato Grosso do Sul.
A cidade também chama atenção pelo seu patrimônio arquitetônico, 
com casas construídas na década de 1920 que continuam até hoje 
enriquecendo o centro de Miranda, como é o caso da igreja matriz 
que até hoje mantém sua fachada original.
Principal atividade econômica de Miranda, o comércio é impulsiona-
do pelos turistas, tanto os que passam pela região quanto os que vêm 
atraídos pelo ecoturismo, modalidade em que o município se destaca 
como principal pólo do Pantanal Sul.
Situada entre Corumbá (divisa do Brasil com a Bolívia) e Campo Gran-
de, Miranda conta com 25,5 mil habitantes.

Isabel Maria Mendes Pimenta
Aldeia Indígena Passarinho 
Aldeia Indígena Moreira
Operários da obra – Construtora ARO

Walquiria Angelica Santos Bitonti 
Escola Municipal XV de Outubro
Escola Municipal Indígena Pólo Pílad Rebuá

Articuladoras de Educação 
Ambiental

Miranda



Mensagem do Prefeito

BR262 – Faço Parte deste Caminho
Envolver a BR-262 no contexto da Educação Ambiental é de suma importância. 
Trata-se de uma rodovia que faz a integração entre municípios, estados e até 
mesmo entre países, uma vez que leva à fronteira com a Bolívia. Se por um lado 
é via de desenvolvimento para a região, por outro pode ser também rota de 
agressão ao meio ambiente, de forma especial ao frágil bioma Pantanal.
Com uma flora e uma fauna peculiares, o Pantanal Sul tem resistido às agres-
sões ao longo dos anos, mas é preciso uma grande conscientização em torno 
de sua preservação, constituindo a BR-262 um importante ponto de partida. 
Evitar queimadas, acúmulo de lixo e atropelamento de animais são algumas 
das práticas politicamente corretas que contribuirão para essa preservação.
Abandonar o meio ambiente à própria sorte é condená-lo à morte. Devemos 
então lembrar o grande jurista Manoel Pedro Pimentel, que disse certa vez: 
“Levantem os olhos sobre o mundo e vejam o que está acontecendo à nossa 
volta, para que amanhã não sejamos acusados de omissão, se o homem, num 
futuro próximo, solitário e nostálgico de poesia, encontrar-se sentado no meio 
de um parque forrado com grama plástica, ouvindo cantar um sabiá eletrônico, 
pousado no galho de uma árvore de cimento armado”.
Para a Administração Municipal de Miranda, foi uma satisfação poder ser par-
ceira deste Programa de Educação Ambiental. E garantimos que as ações não 
se esgotam com o encerramento do programa, uma vez que a semente lançada 
frutificará em ações continuadas, com nosso apoio. 

Neder Afonso da Costa Vedovato
Prefeito de Miranda/MS

Agradecimentos 

Para a execução das atividades realizadas através do Programa de Educação 
Ambiental – “BR-262 - Faço Parte deste Caminho”, foi necessário uma grande 
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Agradeço ao coordenador de projetos do Instituto Tecnológico de Transportes 
e Infraestrutura (UFPR/ITTI), Eduardo Ratton, e à coordenadora setorial Gilza 
Fernandes Blasi, que se empenharam na execução geral do programa, e às pe-
dagogas Susy Bortot Hopker e Maria Eleonora Cordeiro que foram nosso con-
tato direto e de maneira exemplar conduziram toda a equipe de articuladoras 
locais em nossa região. 
Agradeço à articuladora Walquiria Angelica Santos Bitonti, que trabalhou lado 
a lado com professores da Escola Municipal Urbana 15 de Outubro e Escola 
Municipal Indígena Pilad Rebuá, contribuindo significativamente para a execu-
ção do Curso de Introdução à Educação Ambiental. À articuladora Isabel Maria 
Mendes Pimenta, que incansavelmente dirigiu todos os trabalhos realizados 
nas Comunidades da Aldeia Moreira e Aldeia Passarinho, ao amigo Sidnei Bor-
ges que participou do processo de comunicação. 
Ao presidente da ONG Refúgio dos Bugios, Carlos Alberto Garrido, que gentil-
mente cedeu o espaço para que fosse possível a realização das oficinas.
De maneira especial quero agradecer a todos os Professores da Escola Munici-
pal Indígena Pilad Rebuá e Escola Municipal 15 de Outubro pelas boas práticas 
executadas em suas unidades escolares, as quais compõem este caderno. 
À diretora da Escola Municipal Indígena Pilad Rebuá Inezita Manoel e suas Co-
ordenadoras Pedagógicas Regina dos Santos Medina e Tânia Pascoal Metelo 
Jacobina, à diretora da Escola Municipal Urbana 15 de Outubro Eliete Bernar-
dino da Silva Oliveira, à coordenadora pedagógica Eudina Soares da Mata e à 
professora Benedita Acosta, que trabalharam efetivamente para que o progra-
ma acontecesse de maneira especial em nosso município, superando nossas 
expectativas.
Agradeço a todos pelo empenho neste Programa, tornando possível a realiza-
ção deste “Caderno de Boas Práticas”, podendo assim compartilhar seus sabe-
res, experiências e registros. 
Meu muito obrigado!   

Mara Batista Almeida
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Prefeitura de Miranda/MS
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Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professor: Instrutor de Informática Gilberto Walison Rosa de Souza
Público: Estudantes dos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental

Objetivos  
Proporcionar ferramentas pedagógicas que incentivem à pesquisa.

Encaminhamento metodológico
Um simples objeto usado de forma eficiente, eficaz e interdisciplinar pode 
tornar-se uma poderosa ferramenta pedagógica de estímulo ao aprendizado 
e assim auxiliar na construção do conhecimento e do saber. A reutilização de 
qualquer ferramenta, aplicando técnicas diferentes e um olhar criativo, auxilia 
no desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal.
A Pirâmide do Saber é uma caixa de quatro faces, sendo que duas destas são 
destinadas a perguntas e respostas. Cada face tem duas colunas, a primeira 
com perguntas e a segunda com as respostas. Em cada uma delas, há uma 
caneta energizada por uma fonte de 6 volts (de um lado positivo e do outro 
negativo). Abaixo de cada pergunta e resposta há um ponto metálico (do lado 
de fora da caixa) e um fio ligando as alternativas corretas (no interior da caixa). 
Ao encostar, por exemplo, uma caneta (fio positivo) na pergunta “a”, o jogador 
deverá encostar a outra caneta na resposta que acredita ser a correta. Se tiver 
acertado, o circuito se fecha, fazendo acender uma luz do pisca-pisca. 

Recursos
Tábua (fundo de guarda-roupa), serrote, lápis 
e canetas, régua e transferidor, martelo e pre-
go, luzes de pisca-pisca de Natal, fonte de ali-
mentação de energia 6V e fios de ½ mm.

Conteúdos 
Noções de geometria; noções de lógica; no-
ções de eletricidade, circuitos e corrente elé-
trica, cuidados e uso; criatividade.

Pirâmide do Saber
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Horta Suspensa
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professoras: Leila de Oliveira Mendes Gonçalves; Marli Carneiro Messias; 
Camila Helena Serra; Vera Lúcia C. Barbosa Kling
Público: Estudantes da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental

Objetivos

Construir uma horta suspensa e observar o desenvolvimento de um ser vivo. 
E, através da prática, despertar o interesse da criança para o cultivo de horta e 
para o conhecimento do processo de germinação. Além disso, de oportunizar 
o aprendizado sobre plantas utilizadas como alimento, saudável e nutritivo. 

Encaminhamento metodológico
Através deste projeto foi possível trabalhar os conteúdos de diversas discipli-
nas que integram a matriz curricular da Rede Municipal de Ensino. Nas aulas 
de Língua Portuguesa, semanalmente, as crianças fizeram individualmente o 
registro, por meio de desenho ou escrita, das características da planta. Nas 
de Matemática, foram observados durante a colheita: tamanho, forma, quan-
tidade e tipos de folhas, talos e raízes, além disso, as crianças analisaram a 
quantidade de água que cada planta necessitou e os dias da semana em que 
foi regada. Nas aulas de Ciências, foi destacada a importância dos alimentos, 
classificando-os em grupos: verduras, frutas e legumes. Em História/Geografia, 
os alunos realizaram um mural com recorte 
e colagem de gravuras de jornais e revistas 
sobre alimentos e vegetais.

Recursos
Garrafa PET, terra, EVA, tesoura, cola, pa-
pel manilha, papel sulfite, tinta guache, se-
mentes (salsa e cebolinha).
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Nomeando Plantas
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professoras: Abadia Borges e Claudenice A. Gonçalves
Público: Estudantes da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental

Objetivos
Como os alunos se encontram no processo de alfabetização, o objetivo foi no-
mear as plantas da escola, incentivando a leitura e a escrita. Além disso, a ati-
vidade buscou valorizar os cuidados com as plantas, não só do entorno escolar, 
mas também da região em que vivem. Foram fotografadas as plantas existentes 
na escola e as crianças as identificaram pelo nome e principais características. 

Encaminhamento metodológico
A atividade permitiu a comparação entre os ambientes estudados e outros lo-
cais também conhecidos pelas crianças, sempre buscando mostrar-lhes que 
são parte integrante do meio. Além disso, ocorreram conversas informais so-
bre alterações sofridas na natureza, causas e consequências. Também foi tra-
balhada a forma como se estabelece a relação do homem com a natureza. 
As crianças fotografaram as espécies de árvores existentes no pátio da escola 
e realizaram uma coleta de variedades de folhas, que foram levadas para a sala 
de aula. Através da atividade, os alunos fizeram a classificação, observando 
os diversos formatos, cores, texturas, utilidades, etc. Depois, confeccionaram 
um livro das folhas utilizando a técnica de 
impressão.

Conteúdos
O ambiente e as plantas; as plantas do en-
torno escolar; plantas que utilizamos na 
alimentação; plantas medicinais; plantas 
venenosas; estudo dos problemas ambien-
tais provocados pelo ser humano; cuidado 
com o solo; preservação das florestas e dos 
animais.
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Livro das Diferenças
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professora: Rosana da Costa Silva Toyota
Colaboradores: Francisca da Silva Cardozo; Gilberto Walison R. Souza;
Benedita Aparecida Acosta; Tamyres F. Dias da S. Mussato
Público: Estudantes da Sala de Recursos Multifuncionais 

Objetivos
Reconhecer os diferentes tipos de papel: cartão, jornal, seda, vegetal, sulfite, 
papelão. A atividade também ensinou a reutilizar todo tipo de papel que supos-
tamente iria para o lixo. Além disso, estimulou as crianças a reconhecer que as 
diferenças não atrapalham a convivência.  

Encaminhamento metodológico
A atividade iniciou com uma conversa com os alunos sobre a origem do pa-
pel e a produção através dos processos artesanal e industrial. Também foram 
apresentados diferentes tipos de papel: cartão, jornal, seda, vegetal, sulfite, 
papelão. Os alunos puderam manuseá-los para explorar a textura (visual e tátil) 
a fim de observar a diferença entre eles. 
Em seguida, os estudantes participaram do processo de confecção artesanal do 
papel, ou seja, da reciclagem. Para isso, levaram para a escola papéis que não 
eram mais utilizados em casa, como revistas e jornais antigos, cadernos sem 
uso, gibis velhos, etc. O material foi deixado de molho na água por 24 horas 
para, então, ser manipulado pelos estudantes na produção de papel reciclado. 
Durante a atividade, também foi usado o livro “Tudo Bem Ser Diferente” (Parr, 
2002), que fala sobre o fato de o mundo ser composto por pessoas diferen-
tes. Com o papel reciclado em aula, as crianças contruíram o seu próprio livro 
das diferenças. Além disso, montaram um painel para exposição com o mesmo 
tema.

Recursos
Liquidificador, cola branca, bastidor, copo, jornais ou qualquer tipo de papel, 
bacia, espiral para encadernação e mesa de apoio.

Conteúdos
A preparação do papel reciclado englobou diferentes conteúdos. Relacionando 
à Língua Portuguesa, foi realizada a leitura informativa sobre a origem do papel 
– tipos e finalidade –, da obra “Tudo Bem Ser Diferente” e de textos sobre os 
5R’s e processos de reciclagem.
Outro conteúdo abordado está relacionado à aula de Artes. Os alunos estuda-
ram os símbolos da reciclagem e suas cores, os tipos de texturas, e trabalharam 
com recorte e colagem durante a construção do livro.
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Compostagem
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professoras: Gisely Chamorro e Rosemer Gomes Correia
Público: Estudantes do 4º e do 5º ano do Ensino Fundamental 

Objetivos
Construir uma composteira verificando a sua importância na redução dos re-
síduos orgânicos. Compreender a importância do solo para a agricultura, bem 
como o habitat de várias espécies de bactérias e fungos que irão realizar a 
decomposição da matéria orgânica. A atividade também ensinou a utilizar o 
composto em hortas e jardins.

Encaminhamento metodológico
Inicialmente, explicou-se que os seres humanos produzem mais de 500 gramas 
de resíduo orgânico diariamente. Para reduzir o impacto causado por este des-
carte, mostrou-se que uma das soluções é compostagem. Em seguida, provi-
denciou-se um local para o preparo da composteira. 
Foram acumulados restos de frutas, verduras e legumes, cascas de ovos, pó de 
café, folhas secas, resíduos de poda de árvores para serem usados na fabrica-
ção de adubo. Os alunos participaram removendo a composteira semanalmen-
te e controlando a temperatura.

Conteúdos 
O incentivo à compostagem também permitiu a abordagem das disciplinas cur-
riculares. Ao tratar da redução do lixo orgânico, de como enriquecer o solo 
através da compostagem e de ações que contribuem para a preservação do 
meio ambiente, a atividade trabalhou com conteúdos ligados a Ciências. Os 
temas “característica do solo” e “comparação de solos” foram relacionados 
às aulas de Geografia. Já a redação descritiva trabalhou conteúdos de Língua 
Portuguesa.
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Reciclagem Começa em Casa
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professoras: Célia Silva Rojas Dias, Luciane Rodrigues e Vera Lúcia C. B. Kling.
Público: Estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental

Objetivos
Refletir sobre o consumo excessivo e a importância de escolher produtos com 
embalagens recicláveis, descobrindo que a reutilização e o aproveitamento são 
possíveis. 

Encaminhamento metodológico
Selecionar objetos descartáveis; confeccionar o brinquedo e/ ou objeto a partir 
do material coletado pelos alunos; realizar uma exposição do material produ-
zido pelos alunos.  

Recursos
Garrafa PET, latas, vidro, agulha, papel de presente, tampinha de garrafas, pa-
pelão e máquina fotográfica. 

Conteúdos
Ao trabalhar a reciclagem, os alunos tiveram contato com conteúdo de disci-
plinas curriculares. A elaboração de frases sobre aproveitamento de materiais 
trabalhou a Língua Portuguesa. Enquanto o debate sobre a diferença entre re-
síduo e lixo teve ligação com Ciências. A Arte entrou na confecção dos brin-
quedos e objetos. A pesquisa com a família sobre os hábitos de reciclagem 
teve relação com a disciplina de História. Já a Geografia foi abordada quando 
discutido o local onde o material coletado foi encontrado.
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Plantas Medicinais
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro 
Professora Telma P. Metelo Correia
Público: Estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental 

Objetivos

Conhecer as plantas existentes na aldeia, resgatando a memória do povo Te-
rena a respeito das plantas medicinais. A atividade permitiu também mostrar 
aos alunos os nomes científicos das plantas em Língua Portuguesa e na língua 
Terena, além de reconhecer a utilidade das espécies no cotidiano. Também foi 
possível desenvolver atividades lúdicas sobre o tema e cultivar um viveiro com 
os alunos.

Encaminhamento metodológico
As crianças compreenderam as diferenças entre plantas medicinais, alimen-
tícias e ornamentais. Além disso, desenvolveram um viveiro com diferentes 
espécies. Esta proposta gerou uma experiência de acompanhamento da ger-
minação de uma planta. O resultado foi exposto em um banner com fotos de 
alunos realizando o projeto.

Conteúdos
O projeto envolveu conteúdo de Ciências ao 
discutir as diferenças entre plantas medicinais, 
alimentícias, venenosas e ornamentais. A Língua 
Portuguesa foi trabalhada durante a produção 
de texto, e a Arte através de desenhos, recorte 
e colagem.
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Projeto Brinquedo
Escola Municipal Indígena Pólo Pilad Rebuá 
Professor: Rogério A. Correa
Público: Estudantes do 1° ao 4° ano do Ensino Fundamental

Objetivo

Mostrar aos estudantes e à comunidade escolar que, através de ações simples 
é possível reduzir e reaproveitar os resíduos descartados, transformando-os 
em objetos úteis como brinquedos, jogos e enfeites.

Encaminhamento metodológico 
Os alunos participaram da coleta e armazenagem dos materiais recicláveis, 
como garrafas, caixas de papelão e embalagens. Em seguida, organizaram e 
classificaram tudo o que foi recolhido. Seguindo um cronograma, as crianças 
transformaram o material reciclado em brinquedos, usando também tintas, ca-
netas e lápis de cor. A produção foi apresentada em uma exposição no pátio da 
escola e na Feira Ecológica Cultural Indígena e Rural, onde puderam ser vistos 
por toda a comunidade escolar. 

Conteúdos
Os conteúdos trabalhados durante a atividade contemplam as disciplinas de 
Educação Física e Arte. O projeto promoveu a discussão de temas como valo-
rização e cuidados com o meio ambiente e noções de higiene e limpeza. Além 
disso estimulou a coleta seletiva, o reaproveitamento de materiais e a cons-
trução de objetos diversos. Os alunos também fizeram a leitura de rótulos das 
embalagens (data de validade, volume, peso, cor, tamanho).
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Exposição

Trabalhos realizados por alunos e professores da 
Escola Municipal Urbana 15 de Outubro e Escola 
Municipal Indígena Polo Pilad Rebuá em parceria 
com o PEA foram apresentados à comunidade es-
colar. A mostra aconteceu em maio de 2012 no Es-
paço da Feira Ecológica, Cultural, Indígena e Rural 
– FECIR, e também teve a participação da Escola 
Municipal Estanislau Bossay e das escolas munici-
pais urbanas Waldemar João de Souza e Maria do 
Rosário. Além da exposição de trabalhos feitos por 
alunos e professores, foi realizada contação de his-
tórias sobre o Saci e uma apresentação de teatro 
encenada pelos docentes.
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Exposição
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Exposição
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Aldeia Moreira
Articuladora: Isabel Mendes Pimenta 

Na Aldeia Moreira as atividades do Progra-
ma de Educação Ambiental BR262 trataram 
da questão do lixo.
A reutilização de garrafas PET foi trabalha-
da na oficina de confecção de pufes e vas-
souras, realizada com um grupo de mulhe-
res da comunidade.
Em palestra realizada no período noturno 
a Prof. Isabel trouxe a problemática do lixo 
à discussão e distribuiu uma mini-apostila 
com ideias de reaproveitamento. 
O técnico agrícola Stéfano Bitonti ministrou 
oficina sobre compostagem, propondo à 
comunidade uma destinação mais adequa-
da ao lixo orgânico doméstico.
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Em dezembro de 2011, com a interrupção da 
revitalização da rodovia BR-262/MS, as ativida-
des com trabalhadores da obra no trecho entre 

Trabalhadores da ObraAldeia Passarinho
Articuladora: Isabel Mendes Pimenta
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Na Aldeia Passarinho as atividades do Programa 
de Educação Ambiental abordaram o problema do 
lixo sob o ponto de vista do reaproveitamento de 
materiais. Foram realizadas reuniões, palestras e 
oficinas.
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Anastácio e Corumbá foram reduzidas. O enge-
nheiro Cláudio de Andrade Aguiar ministrou 
palestra aos trabalhadores, sobre segurança 
no trabalho e cuidados com o meio ambiente. 



O município de Corumbá está localizado no Estado do Mato Grosso do Sul 
num dos ecossistemas mais importantes do Planeta, o Pantanal.
Surgiu num período histórico de intensas disputas territoriais no Brasil, 
marcado principalmente por conflitos entre Portugual e Espanha e serviu 
como base militar da coroa portuguesa para garantir a posse de seus ter-
ritórios.  
Corumbá foi fundada em 21 de Setembro de 1778 pelo capitão-general 
Luiz d’Albuquerque e recebeu inicialmente o nome de Albuquerque, onde 
atualmente está o distrito rural de mesmo nome, localizado a, aproxima-
damente, 80 km de distância. 
Prosperou como ponto comercial e de abastecimento militar por muitos 
anos até a mudança do povoado para o novo centro comercial, a atual 
sede do município, devido à posição geográfica privilegiada do novo lugar, 
o qual não era afetado pelas constantes cheias ocorridas no Pantanal. A 
localização de Corumbá às margens do Rio Paraguai – por onde transita-
vam embarcações nacionais e internacionais carregadas de estrangeiros e 
mercadorias destinadas ao mercado local, de outros estados e até mesmo 
de outros países – permitiu o desenvolvimento do comércio e consequen-
temente o crescimento da cidade, que se destacou no processo de coloni-
zação da fronteira oeste brasileira.  
Corumbá é uma cidade histórica, considerada o primeiro pólo de desen-
volvimento da região e palco de disputas territoriais importantes como a 
Guerra do Paraguai. Possui uma cultura rica, constituída pela diversidade 
dos povos que ali se instalaram. Esta característica está aparente em sua 
arquitetura única e em elementos históricos exclusivos como, por exem-
plo, os casarões do Porto Geral.
Atualmente é a terceira cidade mais importante do Estado e sua economia 
se baseia na bovinocultura de corte e na mineração. Por se encontrar lo-
calizada em uma elevação calcárea e de terra clara também é conhecida 
como “Cidade Branca”.

Escolas participantes
• Escola Municipal Barão do Rio Branco
• Escola Municipal CAIC – Padre Ernesto Sassida
• Escola Municipal Cyriaco Felix de Toledo
• Escola Municipal Clio Proença
• Escola Municipal Izabel Correa de Oliveira
• Escola Municipal José de Souza Damy
• Escola Municipal de Ed. Integral Luiz Feitosa Rodrigues
• Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros
• Escola Municipal Rural Pólo Carlos Cárcano
• Escola Municipal Rural Pólo Paiolzinho
• Escola Municipal Rural Pólo Monte Azul

Vânia de Oliveira Sabatel
Comunidade Mato Grande
Comunidade Urucum 
Comunidade Albuquerque

Medllin Franco de Moura 
Escola Estadual Nathércia Pompeo 
Escola Estadual Gabriel Vandoni de Barros

Simone Yara Benites da Silva
Equipe de Técnicos da Secretaria Municipal de Educação:
• Luis Manoel Bezerra
• Ana Cláudia Gonzaga da Silva

Corumbá

Articuladoras de Educação Ambiental
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Atividades em Escolas

Em novembro de 2011, a equipe do PEA reu-
niu os professores em encontros nas escolas 
estaduais Nathércia Pompeo e Gabriel Van-
doni de Barros, no Distrito de Albuquerque. 
O objetivo foi identificar o grau de conheci-
mento dos docentes a respeito da realidade 
ambiental do local onde vivem. 
Eles foram questionados sobre temas como 
poluição, destino do lixo e aquecimento glo-
bal. Também foram apresentadas as etapas 
do PEA, e as orientações sobre materiais que 
podem ser utilizados para deflagrar o pro-
cesso de discussão, entre os alunos, como 
filmes educativos, audiovisuais, livros, peças 
de teatro, entre outros. 
A importância de trabalhar com os alunos 
as questões sobre o meio ambiente e como 
eles podem ajudar a reduzir os problemas e 
buscar soluções foi reforçada. Além disso, 
realizaram cursos de educação a distância. 

Exposição

Em maio de 2012, o Centro de Convenções Miguel Go-
mez, no Porto Geral, recebeu a mostra de trabalhos 
realizados por alunos e professores das escolas de 
Corumbá. Participaram as escolas municipais Carlos 
Cárcaro, Luiz Feitosa Rodrigues, Fernando de Barros, 
Isabel Correa, Clio Proença, Monte Azul, Cassio Lei-
te de Barros, Cyriaco Felix de Toledo, José de Souza 
Damy, Prof° Djalma de Sampaio Brasil e Pedro Paulo 
de Medeiros. 
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Exposição
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Apresentação dos objetivos e finalidades do 
Programa de Educação Ambiental

O trabalho do PEA começou com a discussão junto a 
diferentes grupos da comunidade de Corumbá. Par-
ticiparam deste processo os assentamentos Urucum, 
Mato Grande e Albuquerque. Através deste trabalho 
de apresentação foi possível conhecer a realidade lo-
cal e seus anseios, muitos deles, desconhecidos entre 
toda a comunidade. A atividade auxiliou os morado-
res na compreensão de dinâmicas ambientais locais 
e os instigou à análise crítica da relação deles com o 
meio ambiente e os sistemas sociais. A partir daí, foi 
iniciado o planejamento e a discussão de ações em 
busca dos melhores caminhos para a solução dos pro-
blemas apontados em cada grupo. 
A atividade inseriu a comunidade no contexto do Pro-
grama de Educação Ambiental e de seus objetivos. 
Além disso, reforçou a capacidade de autoconheci-
mento e de autogestão política, ambiental, social e 
econômica, colocando os moradores dos assenta-
mentos como os principais protagonistas desse pro-
cesso, valorizando a autoestima e a união em busca 
de objetivos comuns.

Realidade local

Após a apresentação dos objetivos e finalidades do 
PEA, a comunidade discutiu a realidade local e os 
principais problemas ambientais. Neste assentamen-
to, detectou-se que a questão do lixo e sua coleta na 
comunidade eram assuntos prioritários. A partir da 
discussão, foi definido o programa a ser trabalhado 
com os moradores, e como resultado foram realiza-
das as palestras que estão descritas nos próximos tó-
picos. 

Palestra Agroecologia e Educação Ambiental

A palestra esclareceu os conceitos de Agroecologia, 
suas correlações e formas de produção, e abordou o 
tema Educação Ambiental. A apresentação colaborou 
para a construção de conhecimento sobre os temas e 
forneceu subsídios teóricos a serem aplicados na prá-
tica pelos pequenos produtores rurais. Além disso, 
permitiu a reflexão sobre o trabalho e as ações coti-
dianas da vida rural e suas consequências. Desta for-
ma, foi estimulada a mudança de práticas de produ-
ção convencionais para agroecológicas, que priorizam 
o aproveitamento de recursos e potencialidades exis-
tentes na propriedade, respeitando o meio ambiente. 
Tais práticas diminuem o desperdício e os gastos com 
insumos externos, aumentam a produtividade e não 
causam danos aos animais, ao homem e à natureza, 
proporcionando um ambiente equilibrado no meio 
rural. O incentivo à adoção das práticas agroecológi-
cas serviu como ferramenta para a construção do de-
senvolvimento local e sustentável do assentamento.

Palestra Coleta de Lixo

Dentro deste tema, foram abordados os seguintes tó-
picos: a importância da coleta do lixo e os benefícios 
para a comunidade, a coleta seletiva e a separação 
do lixo, o consumo e o descarte adequado do lixo. 
Também foram explicados os conceitos de recicla-
gem, materiais reciclados e recicláveis e o tempo de 
decomposição de alguns materiais. 
A palestra forneceu embasamento e conhecimentos 
teóricos à comunidade, sensibilizou os participantes 
e os estimulou a solicitar o apoio dos órgãos públi-
cos responsáveis pela gestão do meio ambiente no 
município para que seja resolvida a questão da coleta 
do lixo no local. Este problema foi identificado pelos 
moradores como uma das causas de desentendimen-
tos entre o Assentamento Urucum e a comunidade 
vizinha, a Agrovila. 
O conteúdo apresentado fortaleceu o trabalho em 
grupo para a busca de solução de problemas e con-
flitos ambientais, além disso, estimulou a economia 
dos recursos naturais e, portanto, sua preservação. 

gem, reutilização e redução do consumo, reforçando, 
para a comunidade, a importância da sustentabilida-
de, do manejo de resíduos sólidos e a contestação do 
desperdício com ênfase na ação individual.

Oficina de reutilização de materiais recicláveis

Nesta oficina, os participantes aprenderam a confec-
cionar em grupo objetos ecologicamente corretos, 
como pufes de garrafas PET. No Assentamento Uru-
cum, a questão do lixo, principalmente a coleta e o 
destino dos resíduos, era uma das principais preocu-
pações ambientais. A observação e a prática ofereci-
da pela oficina transmitiu o conceito de reutilização, 
incentivou atitudes para a redução de lixo individual e 
também proporcionou a interação construtiva do gru-
po. A atividade estimulou a conscientização ecológica, 
colaborando para a sensibilização dos moradores em 
relação à preservação dos recursos naturais locais. 
Além disso, a oficina instigou a mudança de postura 
da população em relação ao lixo com a demonstração 
de novas possibilidades de aproveitamento e trans-
formação de materiais descartáveis. Mostrou que – 
através da prática da educação ambiental – é possível 
gerar renda e proporcionar a inserção social, princi-
palmente das mulheres, garantindo a qualidade de 
vida individual e comunitária.

Projeção de filmes e reportagens

A comunidade assistiu a vídeos que tratam de ques-
tões ambientais e sociais. A programação incluiu os 
títulos: “A história das coisas”, “Ilha das Flores”, “Li-
xeira Viva e o Movimento do meu Lixo Cuido Eu”, “Rio 
Branco do Sul e o problema do lixo”, “Voluntários 
tentam mudar o lixo em Rio Branco”, “Moradores de 
Rio Branco do Sul começam a se conscientizar sobre 
o destino do lixo”. 
A atividade estimulou e contribuiu para a promoção 
de uma visão global e holística, mostrando possibi-
lidades para a resolução de problemas ambientais 
locais considerados relevantes pelo grupo e para a 
melhoria da qualidade de vida dos moradores da co-
munidade do Assentamento Urucum.
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Articuladora: Vânia de Oliveira Sabatel

Trouxe informações que estimularam a tomada de 
consciência e o desenvolvimento de novos comporta-
mentos e atitudes, fatores que levaram à participação 
ativa e positiva do grupo no assentamento e entorno.

Oficina de Compostagem

A compostagem é a produção de adubo (composto) 
a partir de resíduos orgânicos, utilizada em manejos 
agroecológicos de hortaliças. A oficina proporcionou 
o aprendizado prático da técnica dentro de uma horta 
localizada em um lote do assentamento. Além disso, 
promoveu a discussão entre os produtores sobre os 
seguintes conceitos: compostagem e composto, as 
vantagens de sua produção e utilização, e os materiais 
adequados para a confecção do adubo. Desta forma, 
a oficina aliou o fornecimento de conhecimentos teó-
ricos à prática, capacitando os produtores. 
A técnica traz benefícios ao solo e plantas e também 
para as famílias do assentamento. A produção de 
hortaliças com composto orgânico ajuda a aumentar 
a renda, pois o adubo pode ser comercializado. Ou-
tra vantagem da técnica é possibilitar o consumo de 
alimentos saudáveis sem agrotóxicos, o que minimiza 
o desperdício e a contaminação dos recursos natu-
rais. A compostagem reaproveita o lixo doméstico e 
contribui para que os produtores preservem o meio 
ambiente.  
O incentivo à adoção de práticas agroecológicas é uma 
ferramenta para o desenvolvimento local sustentável, 
e o aprendizado da técnica permite a construção de 
uma nova concepção, colocando os produtores como 
atores centrais, responsáveis pela transformação am-
biental.

Palestra Reduzir, Reutilizar, Reciclar

A palestra teve como tema principal os conceitos dos 
3R’s: reduzir, reutilizar e reciclar, e abordou a forma 
de colocá-los em prática para a melhoria da qualidade 
de vida de uma comunidade rural. Também explicou 
sobre a geração de resíduos reaproveitáveis e não re-
aproveitáveis e enfatizou os problemas decorrentes 
da deposição do lixo no meio ambiente e suas conse-
quências. A atividade estimulou as práticas da recicla-
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Da mesma forma que o trabalho conduzido no Assen-
tamento Urucum, no Assentamento Mato Grande a 
equipe do Programa de Educação Ambiental iniciou 
com a apresentação de seus objetivos e promoveu 
uma discussão prévia com a comunidade sobre as de-
mandas ambientais. Na condição de protagonistas, os 
moradores contribuíram para a definição dos conteú-
dos a serem trabalhados em sua comunidade. 

Palestra Agroecologia e Educação Ambiental

Como forma de incentivar a prática da produção 
agroecológica, a palestra abordou conhecimentos 
teóricos a serem aplicados na prática pelos pequenos 
produtores rurais da comunidade. A técnica da Agro-
ecologia foi estimulada como uma forma de reduzir o 
desperdício e gastos com insumos externos, aumen-
tar a produtividade e evitar danos ao meio ambiente.  

Oficina de Controle Alternativo de Pragas e 
Doenças – Preparo de Caldas Naturais

Os moradores aprenderam a preparar caldas naturais 
através do uso de matérias-primas encontradas, em 
sua maioria, na propriedade e na natureza. Esta ofi-
cina enfatizou o problema do uso dos agrotóxicos na 
agricultura familiar, como a contaminação, geração 
de lixo causada pelo descarte incorreto das embala-
gens e os altos custos dos produtos. Como uma solu-
ção para estes problemas, foi ensinada a produção de 
caldas que podem ser usadas no controle de pragas e 
doenças em animais e plantas, sem prejudicar o meio 
ambiente. São elas: inseticida de água com fumo, in-
seticida de água com cinza, inseticida com água e sa-
bão, inseticida de cebola e alho, fertilizante de urina 
de vaca, defensivo de soro de leite, repelente e de-
sinfetante de citronela. Estas alternativas contribuem 
com a economia de insumos externos e estimulam a 
produção agroecológica e o consumo de alimentos 
saudáveis pela comunidade. 

Oficina de Compostagem

Técnica de produção de adubo (composto) a partir 
de resíduos orgânicos, esta é uma maneira de reduzir 
custos na produção de hortaliças sem causar danos 
ao meio ambiente. A oficina foi realizada na prática 
em uma horta instalada em um lote do assentamento. 
Integrando o conceito de agroecologia, a composta-
gem tem como vantagens o reaproveitamento do lixo 
doméstico e a produção de alimentos mais saudáveis. 
Além disso, evita a contaminação do solo por agrotó-
xicos e pode gerar renda com a venda do adubo. 

Oficina de reutilização de materiais recicláveis

A oficina ensinou os participantes a confeccionar ob-
jetos ecologicamente corretos como pufes e vassou-
ras de garrafas PET. Asssim como no Assentamento 
Urucum, a questão da coleta e destino do lixo tam-
bém foi um problema apontado pela comunidade do 
Mato Grande. Este trabalho apresentou a técnica da 
reutilização como uma forma de reduzir e reciclar ma-
teriais que seriam descartados. 
A demonstração de técnicas de produção de objetos 
pela reciclagem trouxe uma possibilidade de renda 
para a comunidade. Desta forma, foi enaltecida a 
autoestima dos moradores, sua responsabilidade na 
preservação do meio ambiente, além de estimular há-
bitos sustentáveis. 

Assentamento
Mato Grande 
Articuladora: Vânia de Oliveira Sabatel

Campanha Ambiental Reduza, Recicle e Reutilize
o Lixo no Assentamento Mato Grande

A campanha de Educação Ambiental foi realizada pe-
los membros da Associação de Pequenos Produtores 
do Mato Grande, que distribuíram panfletos aos mo-
radores do assentamento sobre a questão do “lixo” 
e dos 3R’s. Além disso, foram entregues folders do 
Projeto “BR-262: Faço parte deste Caminho” que ex-
plicavam sobre a Gestão Ambiental no trecho entre 
Anastácio e Corumbá. 
A campanha divulgou o Programa de Educação Am-
biental no assentamento, sensibilizou a comunidade 
sobre a problemática do lixo e contribuiu para a cons-
trução de conhecimento sobre os termos: reduzir, 
reutilizar e reciclar, orientando e estimulando ações 
de educação e de gestão a respeito da problemática 
dos resíduos a partir da mudança de hábitos e aquisi-
ção de novos valores.

Projeção de filmes

A apresentação de filmes estimulou e contribuiu 
para a promoção de uma visão global e holística das 
questões ambientais, revelando possibilidades para a 
busca de solução de problemas na área, contribuindo 
para a qualidade de vida dos moradores. 
Foram exibidos os seguintes vídeos: “A história das 
coisas”, “Ilha das Flores”, “Lixeira Viva e o Movimento 
do meu Lixo Cuido Eu”, “Rio Branco do Sul e o proble-
ma do lixo”, “Voluntários tentam mudar o lixo em Rio 
Branco”, “Moradores de Rio Branco do Sul começam 
a se conscientizar sobre o destino do lixo”.
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O Programa de Educação Ambiental foi apresentado 
aos moradores. Além da exposição de objetivos, fo-
ram levantados problemas ambientais enfrentados 
pela comunidade. O relato contribuiu na formação da 
programação a ser desenvolvida junto à comunidade. 

Palestra Agroecologia e Educação Ambiental

Com foco na redução de gastos com insumos exter-
nos, no aumento da produtividade e na proteção ao 
meio ambiente, a palestra apresentou os conceitos de 
Agroecologia e Educação Ambiental. A palestra ofere-
ceu subsídios teóricos para serem aplicados na práti-
ca pelos pequenos produtores. A adoção destas prá-
ticas contribui para a construção do desenvolvimento 
local e sustentável do distrito. 

Palestra Coleta Seletiva do Lixo e Reciclagem

A palestra enfatizou a definição e a importância da 
coleta seletiva, os conceitos e os princípios dos 3R’s: 
reutilizar, reduzir, reciclar. Além de tratar sobre outros 
termos, como materiais recicláveis e reciclados, redu-
ção do consumo e reaproveitamento de materiais. 
Foram apresentadas imagens de objetos recicláveis e 
não recicláveis para os participantes. A palestra sensi-
bilizou a comunidade sobre os problemas do desper-
dício de recursos naturais e da poluição causada pelo 
lixo. A apresentação destes temas foi também instru-
mento disparador para a construção do conhecimen-
to, preparando os jovens participantes para as ações 
ambientais futuras. 

Dinâmicas de grupo

As dinâmicas foram usadas para integrar os grupos e 
reforçar os conceitos de educação ambiental. Em um 
primeiro momento, foi usada a dinâmica na qual os 
integrantes dão as mãos e se posicionam de costas 
um para o outro em um círculo. O objetivo é mudar a 
posição sem largar a mão do colega, mostrando que 
o trabalho em conjunto é muito importante para o 
todo. 
Em uma delas, formado um círculo, o grupo passou 
um chapéu ao som de uma música. Quando a música 
parava, a pessoa que segurava o chapéu se apresen-
tava e dizia qual o tipo de lixo era mais presente no 
local onde morava. Além disso, indicava qual o perío-
do do ano a presença de resíduos era mais comum e 
uma solução para o problema. Desta forma, além da 
integração, os moradores puderam falar sobre a sua 
realidade e detectar problemas ambientais da comu-
nidade.
Em outro momento, os participantes trouxeram ma-
teriais que consideravam lixo. Estes objetos tinham 
de ser relacionados aos destinos: fogo, lixão munici-
pal, compostagem, centros de coleta ou reciclagem, 
reutilização e reaproveitamento no lar. Além disso, o 
grupo tinha que justificar porque considerou o objeto 
como lixo.
O objetivo foi esclarecer os participantes sobre a im-
portância econômica dos resíduos, e também permi-
tiu a reflexão sobre a responsabilidade individual para 
a construção de um ambiente comum.
Para finalizar, foi aplicada a dinâmica Teia da Vida, na 
qual cada participante recebeu uma tarjeta onde es-
tava escrito o nome de algum componente do ecos-
sistema. Um rolo de barbante foi entregue para um 
membro do grupo para que ele encontrasse em outro 
participante o componente relativo ao que ele estava 
carregando. Ao localizar seu correspondente, o par-

ticipante entregou o rolo para o colega, segurando a 
ponta do barbante. Ao final, uma teia se formou en-
tre o grupo, chamando atenção para o fato de todos 
os elementos do ecossistema estarem interligados. A 
ideia consistiu em mostrar que a corresponsabilida-
de dos indivíduos e a interdependência de todos no 
ecossistema constrói um ambiente equilibrado. 

Oficina de Compostagem

Da mesma forma que nos assentamentos Urucum 
e Mato Grande, a técnica da produção de adubo foi 
trabalhada com os moradores de Albuquerque. O in-
centivo ao reaproveitamento do lixo doméstico para 
a compostagem, assim como nas outras comunida-
des, foi apresentado como uma contribuição para a 
redução de custos na produção de hortaliças e para 
aumentar a renda dos moradores. 

Oficina de reutilização de materiais recicláveis

O destino do lixo foi um problema identificado no 
Assentamento Albuquerque. Com a oficina de ma-
teriais recicláveis, foi possível transmitir a técnica da 
Reutilização, incentivando atitudes de redução de 
lixo individual e também de interação construtiva do 
grupo. Os moradores puderam confeccionar pufes de 
garrafa PET. O trabalho representou um estímulo à 
conscientização ecológica dos indivíduos, colaboran-
do também para a sensibilização dos moradores em 
relação à preservação dos recursos naturais locais e 
instigando a mudança de postura da população em 
relação ao lixo. Portanto, a atividade correspondeu 
com os princípios da sustentabilidade ambiental, eco-
nômica e social, permitindo também a possibilidade 
de geração de renda e a inserção social principalmen-
te das mulheres garantindo a qualidade de vida indivi-
dual e da comunidade. 

Campanha Ambiental: Reduza, Recicle e  
Reutilize o Lixo 

A campanha de Educação Ambiental foi realizada por 
integrantes do Programa Nacional de Inclusão de Jo-
vens (Programa ProJovem) que participaram do Pro-
grama de Educação Ambiental. O grupo caminhou 
pela rua principal de Albuquerque e pela escola do 
assentamento distribuindo panfletos em domicílios e 
pontos comerciais. O material entregue tinha como 
conteúdo explicações sobre as questões do lixo e dos 
3R’s. Além disso, foram distribuídos folders do projeto 
“BR-262 - Faço parte deste Caminho”, realizado pela 
UFPR através do Instituto Tecnológico de Transportes 
e Infraestrutura (ITTI). Na Escola Municipal Rural Luiz 
de Albuquerque, os jovens explicaram para os alunos 
o Programa de Educação Ambiental e seus objetivos. 
A campanha teve como objetivo promover o Progra-
ma de Educação Ambiental no distrito; sensibilizar a 
comunidade sobre a problemática do lixo e contribuir 
para a construção de conhecimento dos termos redu-
zir, reutilizar e reciclar o lixo. Além disso, orientou e 
estimulou ações de educação e de gestão a respeito 
de problemas ambientais e incentivou mudança de 
hábitos e aquisição de novos valores – do ProJovem 
do Distrito de Albuquerque surgiu um Grupo Ambien-
tal, que ficou responsável em dar continuidade às 
ações de educação ambiental.

Projeção de filmes

Foram exibidos para a comunidade os filmes “A histó-
ria das coisas”,” Ilha das Flores”, “Lixeira Viva e o Mo-
vimento do meu Lixo Cuido Eu”, “Rio Branco do Sul e 
o problema do lixo”, “Voluntários tentam mudar o lixo 
em Rio Branco”, “Moradores de Rio Branco do Sul”.
Os vídeos estimularam e contribuíram para a pro-
moção de uma visão global, mostrando possibilida-
des para a resolução de problemas ambientais locais 
considerados relevantes pelo grupo envolvido e para 
a melhoria da qualidade de vida dos moradores da co-
munidade do Distrito Rural Albuquerque.

Distrito de Albuquerque 
Articuladora: Vânia de Oliveira Sabatel
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