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RESUMO --- O presente trabalho se propõe a estabelecer um Programa de Educação 
Ambiental, a partir da identificação e análise da problemática sócio-ambiental relacionada aos 
Recursos Hídricos da região da bacia hidrográfica do Igarapé Mata Fome, Belém/PA. Com o passar 
dos anos, a qualidade da água, fonte vital da humanidade, vem se tornando cada vez mais 
ameaçada, não apenas pelas causas naturais, mas principalmente pela atividade antrópica, 
decorrente da crescente e desordenada demanda por tal recurso, o que torna o homem como sendo o 
principal responsável da deterioração desse bem tão importante para sobrevivência do planeta. O 
programa estabelecido contempla tanto a educação formal como a informal. Na educação formal se 
contemplaria um conjunto de disciplinas escolares  como Ciências, Língua Portuguesa, Geografia, 
História e Educação Física, todas com atividades relacionadas a problemática do Meio Ambiente 
local. Atividades de artes, feiras e programas afins completariam essa vertente. Na Educação 
Informal seriam utilizadas as Associações Comerciais, Comunidades estabelecidas com suas 
lideranças, que seriam envolvidas no programa ambiental. Com a elaboração desse estudo pretende-
se obter, principalmente, a conscientização e educação da sociedade, em todos os seus níveis de 
potencialidade, para o uso adequado da água e preservação ambiental.  
 
ABSTRACT --- The main goal of this work is to establish a Program of Environment Education, 
from the identification and analysis of the social and environmental problems related to the water 
resources of the Mata Fome hydrographic basin region, Belem/PA. With passing of the years, the 
quality of the water, vital source of the humanity, comes more and more deteriorated, not only by 
natural causes, but mainly by means of human activities in the area. The increasing and disordered 
demand for such resource has been the main responsible for the deterioration of this so important 
good for survival of the planet. The established program contemplates the formal education as well 
as the informal one. In the formal education it would contemplate a set of subjects pertaining to 
school as Sciences, Geography, History and Physical Education, all with activities related to the 
Environmental problems of the area.  Other activities such as art and science fairs would complete 
this part of the program. In the Informal Education the habitant associations would be involved, 
with their leaderships. This study intends to get, mainly, the education of the society, in all its levels 
of potentiality, for the adequate use of the water and ambient preservation.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A quantidade de água disponível nos dias de hoje em todo o planeta é praticamente a mesma 

desde que o mundo ganhou forma definitiva, porém esta água tem distribuição e utilização 

diferentes do que era a 500 milhões de anos atrás (REBOUÇAS 1999). 

A qualidade dos recursos hídricos vem sendo cada vez mais alterada por causas naturais e 

antrópicas, estas em virtude do crescimento urbano desordenado das grandes metrópoles e do 

conseqüente aumento da demanda desse recurso, fazendo com que a qualidade da água para o 

consumo humano (água potável) seja deteriorada com o tempo. 

A contaminação das águas superficiais e subterrâneas, associadas às deficitárias redes de 

abastecimento, drenagem, esgoto, são alguns dos vários causadores da degradação ambiental desse 

recurso mineral.. 

A inexistência de sistemas eficazes de abastecimento de água e de coleta e tratamento de 

esgotos produz impactos na qualidade ambiental de muitos mananciais e à saúde de populações 

expostas à poluição. 

O Estado do Pará, bem como a Região Metropolitana de Belém (RMB) inserem-se neste 

contexto, com sérios problemas de abastecimento e contaminação de suas fontes hídricas.  Logo, 

faz-se necessária a utilização de novas formas de abastecimento e uso sustentável, na busca da 

melhoria na qualidade e baixo custo de administração.   

Com o intuito de estudar de forma integrada os recursos hídricos da bacia hidrográfica do 

igarapé do Mata Fome (BHIMF) a Universidade Federal do Pará (UFPA), através do departamento 

de Geologia (DGL) está desenvolvendo o projeto de pesquisa-extensão “OS RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA DO MATA-FOME, BELÉM/PA: DOENÇAS DE VEICULAÇÃO 

HÍDRICA E O CONTEXTO GEO-SÓCIO-AMBIENTAL.” Que tem como um dos principais 

esteios o estabelecimento de um programa de educação ambiental envolvendo a população da bacia. 

Ao trabalhar com a temática: “Proposta de educação e conservação hidroambiental da bacia do 

Igarapé do Mata Fome, Belém-PA” procurou-se não só a detecção de problemas ambientais nessa 

área, mas trabalhar com a preservação, de forma que os próprios cidadãos conscientizem-se de que 

não basta só fazer algo para recuperar o que já foi destruído, mas criar mecanismos para que os 

danos não se tornem maiores, chegando até mesmo a afetá-los de uma forma direta.  

Dentro desse contexto foram avaliadas as condições sócio-econômicas da população, 

visando atingir todos os segmentos sociais, caracterizando o quadro sócio-ambiental local, de 

acordo com os objetivos deste trabalho e das necessidades da região. 

Este trabalho está inserido no quadro de atividades do GRHIMA (Grupo de Recursos 

Hídricos e Meio Ambiente) e das atividades do LARHIMA (Laboratório de Recursos Hídricos e 
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Meio Ambiente da UFPA), ambos do Centro de Geociências da UFPA, envolvendo uma série de 

atividades cujo objetivo final é a melhoria da qualidade de vida da população local. 

1.1 – Localização e Acesso à Área 

Segundo Craveiro (2007), a BHIMF está localizada no Município de Belém, abrange os 

bairros do Tapanã, Pratinha, São Clemente e Parque Verde, com uma área de aproximadamente 14 

km². Os principais acessos à área são as rodovias Augusto Monte Negro, atingindo-se a área da 

nascente do igarapé com 3 km de extensão, até a rodovia do Tapanã e a rodovia Artur Bernardes, 

onde deságua a baía do Guajará, no sentido Belém-Icoaraci. Todas as vias estão devidamente 

pavimentadas e sinalizadas (Figura 01). 

2 - OBJETIVOS 

Buscou-se a elaboração de um Programa de Educação Ambiental (PEA) para a região da 

bacia do igarapé do Mata Fome, conseguindo abranger principalmente as áreas mais afetadas 

ambientalmente, englobando todos os setores sociais, numa linguagem direta e acessível a todas as 

faixas etárias e todos os níveis de escolaridade, contornando, assim, possíveis dificuldades de 

comunicação e compreensão. Com isso, procurou-se conscientizar a população, através da 

hidrologia e temas afins, sobre o perigo causado pela poluição das águas, além da necessidade de 

conservá-las, caracterizando, dessa forma, a participação da sociedade nos processos de 

conservação ambiental. 

2.1 – Objetivos específicos 

O programa englobou os temas pertinentes à melhor caracterização da realidade ambiental 

local. Para tanto, os seguintes objetivos específicos podem ser enumerados: 

 Proporcionar a troca de conhecimento científico e experiências que permitam 

o desempenho de um papel efetivo da comunidade na preservação da 

qualidade ambiental e da saúde publica; 

 Caracterizar sócio-econômica e ambiental da área, no sentido de estabelecer a 

melhor forma de apresentar a proposta do Programa de Educação Ambiental, 

atingindo assim todos os segmentos sociais; 

 Caracterizar a ocupação e expansão urbana, associada aos problemas 

decorrentes e as conseqüentes áreas afetadas; 

 Capacitar professores da rede pública e técnicos à agentes multiplicadores do 

processo de Educação Ambiental; 

 Integrar e compatibilizar as diversas ações do projeto que envolva Educação 

Ambiental; 
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 Abordar, nas comunidades, a necessidade de domínio de alguns 

procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais com os quais 

interagem, aplicando-os no cotidiano. 

 
Figura 01: Localização da Bacia do Igarapé Mata Fome. 

FONTE: Craveiro, 2007. 
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3 - JUSTIFICTIVA 

O sistema urbano da região da bacia do Mata Fome vem sofrendo mudanças decorrentes da 

ocupação desordenada, associada ao processo de contaminação das águas, causando danos à saúde 

da sociedade e ao meio ambiente, devido principalmente, a falta de infra-estrutura sanitária, 

afetando as áreas insalubres da periferia e baixadas, onde os serviços de saneamento básico são 

deficientes ou ausentes.   

Com a deficiência no sistema de abastecimento de água, muitos moradores das margens do 

igarapé retiram dali parte dos recursos hídricos para suas atividades domésticas.  Com isso, 

associa-se ao quadro, a problemática das doenças de veiculação hídrica e um estágio de 

degradação do ambiente hídrico urbano, reforçando a necessidade da iniciativas que visem 

estabelecer metas para equacionar o problema  visando a melhoria da qualidade da saúde ambiental 

e humana. 

Para a realização de programas de educação ambiental, são necessárias abordagens sobre o 

quadro sócio-ambiental e a qualidade da água, permitindo compor um sistema de informações de 

dados que indique mecanismos de funcionamento adequado do projeto.  

O programa de Educação Ambiental na bacia do Mata Fome deverá contribuir para 

conscientização ecológica e para a formação dos cidadãos, proporcionando uma visão mais ampla 

e critica sobre os problemas ambientais, contribuindo assim para minimizar os problemas infra-

estruturais da área e a própria organização social das comunidades envolvidas.   

4 - METODOLOGIA  

As principais atividades desenvolvidas no cumprimento do cronograma inicialmente traçado 

foram as seguintes: 

1. Pesquisa bibliográfica: Consistiu em um amplo levantamento bibliográfico sobre a 

característica ambiental, água, lixo e educação ambiental. 

2. Coleta de informações técnicas: Nesta fase foram analisados trabalhos já concluídos sobre 

Educação Ambiental, recursos hídricos e qualidade de água do município de Belém.  

3. Trabalhos de campo: Foram realizadas algumas visitas na área para conhecimento dos 

problemas mencionados; participação em reuniões com lideranças comunitárias; 

participação em reuniões mensais com a equipe do projeto, para avaliação dos estudos e 

integração com os outros grupos; participação em palestras montadas pelo projeto para a 

área da bacia.  
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4. Elaboração do Projeto de Educação Ambiental: Esta fase compreendeu a elaboração da 

proposta de Educação Ambiental, contemplando as características socioeconômicas e 

ambientais da área.  

5. Interpretações e Conclusões: Todo material coletado foi conjuntamente interpretado dentro 

dos objetivos mais amplos desta pesquisa. Sendo citadas todas as conclusões e 

recomendações adquiridas com a pesquisa. 

5 - OS RECURSOS HIDRICOS: ASPECTOS CONCEITUAIS 

A distribuição da água no Brasil não é uniforme e as regiões mais populosas e 

industrializadas apresentam menor disponibilidade de recursos hídricos. Esse é um dos fatores que 

obriga o país a adotar um sistema nacional de recursos hídricos, com gestão integrada, tendo a bacia 

hidrográfica como unidade de gerenciamento. 

Devido sua capacidade de se recompor em quantidade, principalmente através das chuvas e 

sua capacidade de absorver poluentes, a água é considerada como um recurso renovável.   

5.1 – Ciclo Hidrológico  

A manutenção dos níveis de água no planeta ocorre, inicialmente, pelo processo de 

infiltração da mesma através da água das chuvas, penetra por meio do solo chegando até os 

aqüíferos, que por sua vez abastecem os reservatórios de águas superficiais (lagos, rios, igarapés, 

etc.). O constante intercâmbio entre esses reservatórios compreende o ciclo da água ou ciclo 

hidrológico, movimentado pela energia solar, e representa o processo mais importante da dinâmica 

externa da terra. (KARMANN, 2000). 

5.2 – Bacias Hidrográficas 

Existem vários conceitos de Bacia Hidrográfica, que variam de acordo com sua área de 

abrangência, a partir da interpretação de cada autor. 

O conceito geral que se tem é que Bacia Hidrográfica é toda área de captação de água de 

precipitação, demarcada por divisores topográficos e que exerce sobre o meio um forte controle e ao 

mesmo tempo sofre influência diversificada de variantes, desde condições climáticas, passando pelo 

próprio meio físico onde ela atua até chegar à intervenção antrópica. (RICCOMINI; GIANNINI e 

MANCINI, 2000). 

Nesse trabalho estudou-se a bacia hidrográfica do Mata Fome, a qual vem sendo vítima de 

alterações ocasionadas pelo assentamento urbano irregular. 
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5.3 – Qualidade das águas 

A água é caracterizada por apresentar qualidades que variam, principalmente, em função da 

natureza do solo de onde são originarias, das condições climáticas e do grau de poluição que lhes é 

conferido, especialmente pelos despejos domésticos e industriais. (SILVA e PRUSKI, 2000). 

A contaminação vem aumentando assustadoramente, principalmente nas zonas costeiras e 

nas grandes cidades do mundo. O fornecimento da água potável para todos em igual proporção e 

sem danos ao meio ambiente é o grande desafio da humanidade para os próximos anos. A água de 

boa qualidade pode reduzir a taxa de mortalidade e aumentar a expectativa de vida. 

Em conseqüência do processo de ocupação urbana e desmatamento nas proximidades da 

bacia do igarapé do Mata Fome, houve uma diminuição no processo de infiltração decorrente da 

provável compactação dos primeiros níveis do solo, às proximidades da superfície do mesmo. 

Baseando-se nos estudos feitos por Gaspar (2001), percebe-se uma considerável presença de 

contaminantes provenientes de resíduos domésticos em alguns dos poços escavados analisados, 

tornando esse recurso impróprio ao consumo humano nas suas diversas atividades.  

6 - BACIA DO MATA FOME: Avaliação sócio-ambiental  

Apartir da análise de estudos anteriores realizados no âmbito da BHIMF e pesquisas de 

campo do presente projetro, observou-se que o intenso despejo de esgotos domésticos e de lixo na 

superfície do entorno do igarapé Mata Fome caraterizam as principais fontes de contaminação das 

águas desse corpo hídrico.  

A grande quantidade de lixo nas margens do igarapé vem contribuindo para a proliferação 

de enchentes com sérias conseqüências sócio-ambientais. 

A maioria das residências e pontes são construídas sem nenhum planejamento arquitetônico, 

sem infra-estrutura adequada, em locais completamente impróprios para os devidos fins, sobre o 

igarapé do Mata Fome, despejando nele todo o esgoto, lixo, e muitas das vezes utilizando a água 

para seu próprio consumo ou para balneabilidade.  

Essa ocupação desordenada do espaço físico vem sendo produto de sucessivas invasões de 

terra (aglomerados subnormais). Essa problemática não vem recebendo por parte dos poderes 

constituídos a devida atenção e sente-se a ausência de programas sistemáticos que tratem a questão 

de forma técnica e sócio-econômica. 

Na região do Mata Fome, em função da precariedade do abastecimento público de água que  

beneficia somente uma minoria da população, existe uma proliferação de poços escavados 

(amazonas), construídos geralmente pelos próprios moradores, com rasas profundidades, 

localizados bem próximos um do outro e das fossas, o que facilita a contaminação nos períodos de 

chuva. 
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Figura 02: Condições de moradias da população da bacia do Igarapé do Mata Fome. (CRAVEIRO, 

2007) 

6.1 – Vulnerabilidade ambiental da BHIMF 

O quadro sócio-ambiental da região da BHIMF é caracterizado pela presença de diversas 

fontes de contaminação das águas, tais como, postos de combustíveis, despejo de esgoto, oficinas de 

automóveis, empresas que na área usam produtos químicos que são lançados no esgoto pluvial. 

Merecem, ainda, destaque: 

• Condições sanitárias precárias onde, segundo Craveiro (2007), existe carência da rede de 

esgoto doméstico que atenda a população, causando o despejo de detritos humanos 

diretamente no solo, escoando para o igarapé, o que constitui risco de contaminação das 

águas superficiais e, podendo inclusive contaminar as águas subterrâneas que interagem com 

elas; 

• Os poços existentes na área da BHIMF constituem importantes focos potenciais de 

contaminação, pois são construídos sem nenhuma técnica ou preocupação com higiene, 

geralmente com rasas profundidades, constituindo importante vetores de doenças de 
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veiculação hídrica, sendo objeto de diferentes planos de trabalho dentro do mesmo projeto 

onde esta pesquisa está inserida;  

• O assoreamento do igarapé do Mata Fome é forte e devido a sucessivos aterros em suas 

margens, além de processos erosivos decorrentes da ausência da mata ciliar que já não mais 

existe;  

• O comprometimento das águas do igarapé é aumentado pelo despejo de resíduos químicos 

por parte de indústrias, processos de construção de muros e casas sobre as zonas de descarga 

e recarga dos córregos, causando degradação e desmatamento das margens do igarapé; 

• O aglomerado urbano foi responsável pela existência de residências muito próximas umas 

das outras, associada com a proximidade dos poços amazonas, comumente com 

profundidades em torno de 3,0 metros, e de fossas, em terrenos de pouco mais de 20 m2 e 

sem nenhuma divisão interna; 

• A falta de infra-estrutura de saneamento básico compromete a qualidade de vida dos 

moradores da bacia, aumentado os problemas como doenças de veiculação hídrica, que 

atingem principalmente crianças e idosos. 

7 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ASPECTOS CONCEITUAIS 

O conceito de Educação Ambiental varia de acordo com cada contexto. Para muitos, a 

Educação Ambiental restringe-se em trabalhar assuntos relacionados ao meio ambiente: lixo, 

preservação, paisagens naturais, animais, etc.  

Atualmente, o temática da Educação Ambiental é embasada na busca de um equilíbrio entre 

o ambiente e o homem, visando à construção de um futuro pensado e vivido em uma lógica de 

desenvolvimento e progresso (pensamento positivista). Neste contexto, a Educação Ambiental é 

ferramenta de educação para o desenvolvimento sustentável. 

A Educação Ambiental foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da 

Educação, orientada para a solução dos problemas concretos do meio ambiente, através de enfoques 

interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. 

(UNESCO,1998). 

A educação Ambiental visa mostrar a preocupação individual e coletiva para os problemas 

ambientais através de um meio de informação com uma linguagem adequada, contribuindo para o 

desenvolvimento de uma consciência critica sobre as questões sócio-ambientais. 

Na área da BHIMF ocorre a existência de um conjunto de problemas ambientais em uma 

área relativamente pequena, comparando-a com o restante do Estado, mas com vários seguimentos 
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sociais capazes de, a partir de um programa de Educação Ambiental, obter a melhoria das condições 

de vida.       

É importante que se entenda a abrangência e relevância da Educação Ambiental para 

consolidar uma prática educativa que desenvolva novos valores, onde a cidadania, a inclusão, o 

respeito, a autoridade, a convivência harmônica e a tolerância sejam uma constante na prática 

educacional. 

8 - PROPOSTA DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BHIMF 

Para a elaboração da proposta de educação ambiental, foram necessários vários requisitos 

metodológicos capazes de atender as necessidades da população. Para tanto o trabalho foi divido em 

cinco fases de sua elaboração, explicitadas a seguir: 

1ª Fase: Representada pela identificação e caracterização do local de aplicação do programa 

(BHIMF); 

2ª Fase: Elaboração de pesquisas bibliográficas para a identificação da problemática ambiental 

presente na área, das atividades até então ali desenvolvidas, no sentido de elaborar um planejamento 

e propor soluções alternativas a partir da logística do programa de educação ambiental; 

3ª Fase: Realização do estudo sobre as necessidades da população local, a partir de interpretações de 

estudos realizados na área em questão, e de acordo com as características sócio-ambientais 

observadas e citadas. 

4ª Fase: Atividades de campo  no sentido de levantar as necessidades individuais da população, as 

características gerais do meio físico e  as diferentes posturas sociais frente ao meio ambiente, no 

sentido de elaborar adequadamente o programa de Educação Ambiental que contemple as 

características da relação homem-meioambiente e produza na população uma autonomia capaz de 

se reeducar e repassar para suas futuras gerações; 

5ª Fase: Essa última fase consistiu no desenvolvimento do projeto de educação ambiental, suprindo 

as necessidades de acordo com as potencialidades da população e a realidade sócio-econômica da 

área. 

8.1 – Objetivos da proposta 

O principal objetivo desse programa é o despertar da conscientização e pensamento crítico 

das comunidades locais para obter soluções para a melhoria das condições ambientais e da 

qualidade de vida.  
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O projeto alerta a população para os riscos do uso a água sem o devido tratamento, ensina a 

usar a água com os devidos cuidados, proporciona criar uma consciência para o cuidado dos rios, 

córregos e mananciais locais, educa quanto ao destino dos lixos. Dentre os principais objetivos para 

o sucesso do PEA estão destacados a seguir: 

• Mapear carências e potencialidades e serem exploradas; 

• Produzir material informativo diversificado, atraente e de fácil compreensão ao leitor; 

• Frisar a necessidade de integração entre pesquisa, ensino e extensão, envolvendo vários 

seguimentos nas atividades de pesquisa relacionadas ao projeto temático; 

• Incentivar a participação da população local em diferentes atividades associadas a pesquisa 

e conhecimento ambiental, através da criação de um espaço para encontros periódicos e 

projetos aplicativos sobre os impactos referentes a biodiversidade local.  

• Disponibilizar informações produzidas pelos projetos temáticos para os diferentes públicos, 

enfatizando o ensino escolar, ampliando assim, as dimensões do processo educacional, 

além de ensino e divulgação; 

• Apoiar projetos de pesquisa e intervenção participativos voltados à solução de problemas e 

geração de conhecimento. 

8.2 – O Programa de Educação Ambiental 

Tomando por base as características descritas para a BHIMF, o programa aqui exposto pode 

ser entendido através de duas vertentes: proposta para a educação formal e proposta para a educação 

informal. 

8.2.1 Educação Formal 

No entendimento de que a Educação Formal é aquela parte da Educação Ambiental 

desenvolvida nas escolas regulares da região, ela detém uma significativa importância para o 

processo, uma vez que engloba um número expressivo de elementos, no total de escolas presentes 

na área sob estudo, atingindo também o seio das famílias, através de um processo pedagógico, 

participativo e permanente, que tenha a capacidade de levar uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental ao aluno.  

Inicialmente deve ser feito a formação de um grupo de lideranças das comunidades 

existentes no âmbito da BHIMF, para organizar as atividades a serem desenvolvidas nas escolas. O 

grupo deverá ser acrescido de educadores aptos e interessados, que deverão participar de um curso 

preparatório para desenvolver essa atividade.  
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Para o desenvolvimento da Educação Ambiental nas escolas devem ser utilizadas diversas 

atividades educativas com a participação dos estudantes, tais como: 

Implantação da Educação Ambiental nas disciplinas curriculares diárias  

Com a introdução, por parte dos educadores, dos temas ambientais dentro de suas 

especialidades, utilizando as próprias aulas para mostrar exemplos bem sucedidos que podem ser 

aplicados no município pelos jovens. Dentre alguns exemplos das atividades que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula, tem-se: 

- Nas aulas de ciências podem ser abordados os problemas ecológicos existentes na BHIMF, 

enfatizando a questão atual da água, discutir a necessidade de preservação do igarapé dos riscos da 

degradação ambiental para a qualidade positiva da biodiversidade;  

- Nas aulas da Lingua Portuguesa podem ser solicitadas redações, abordando os temas água, 

lixo, preservação ambiental e qualidade de vida social e ambiental;  

- Nas aulas de Geografia e História podem ser expostas características físicas, a origem da 

região, processos evolutivos para a atual realidade da BHIMF, fazer comparações com outras 

regiões do Estado e do mundo, que enfrentam problemas semelhantes e mostrando suas respectivas 

atividades para a melhoria da qualidade ambiental; 

- Nas aulas de Artes podem ser ensinadas aos alunos técnicas de reciclagem de papel e 

outros materiais recicláveis, utilizando material recolhido na própria escola, apresentação de peças 

teatrais enfocando temas relacionados ao meio ambiente, mostrando problemas relacionados à água 

e lixo; 

- Nas aulas de Educação Física podem ser desenvolvidas atividades em contato com o meio 

ambiente, mostrando aos alunos a interação com o meio em que vivem, estimulando a compreensão 

da sua responsabilidade pela preservação ambiental.   

Palestras e seminários em grupos, entre os alunos  

Podem ser organizados ciclos de palestras abordando temas como água, lixo, saneamento 

ambiental e reciclagem de material existentes no seio do município, bem como o quadro sócio-

ambiental da BHIMF. Essas palestras servirão para ampliar o conhecimento dos estudantes quanto 

aos problemas ambientais e as possíveis soluções para estes problemas.  

Nestas palestras, esses temas abordados deverão ser discutidos entre os alunos no sentido de 

que apresentem suas propostas para solução dos problemas e, se possível, aplicando-as na prática 

sobre a área da BHIMF, juntamente com os professores, integrando-os junto ao restante das 

comunidades presente na região. 
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Gincanas entre as turmas 

A organização de gincanas servirá para desenvolver atividades relacionadas à preservação 

ambiental e temas relacionados ao meio ambiente, sendo essa técnica bastante atrativa por 

desenvolver atividades divertidas e ajudando também na relação mais harmônica entre alunos e 

professores.  

Essas atividades poderão ser desenvolvidas através de oficinas de confecção de brinquedos 

com material reciclável, competições de arrecadação de lixo reciclável no bairro, competições de 

jogos de tabuleiros confeccionados com lixo reciclável, competições de melhor redação sobre a 

temática do meio ambiente onde vivem, etc. 

Mutirão de limpeza 

A criação de mutirões de limpeza favorecerá a integração dos alunos com o meio ambiente, 

dentro e fora da sala de aula. Os mutirões devem ser organizados em grupo, sendo coordenados 

pelos professores. Estes mutirões devem começar com a limpeza dentro da escola estendendo-se, 

posteriormente, nas áreas próximas. Devem ser recolhidos materiais que não façam parte do 

ambiente natural e que degradem a paisagem local. 

Aulas práticas, em passeios ecológicos nas regiões próximas a BHIMF 

Devem ser organizados passeios com os alunos para visitas a áreas próximas, incluindo a 

área do igarapé do Mata Fome. O objetivo destas visitas é mostrar as características naturais do 

ambiente ao seu redor, fazendo com que os alunos reconheçam plantas, animais e a necessidade de 

sua preservação. Associadas a estes passeios ou mesmo dentro da sala de aula devem ser aplicadas 

atividades de percepção ambiental.  

Eventos culturais e artísticos 

Utilizando formas de expressão artística, podem ser realizadas oficinas de teatro, dança, 

poesia e música, aproveitando principalmente temas como água, lixo, meio ambiente, preservação 

ambiental. 

Nessa produção artística o cenário deve ser criado a partir de material reciclável. Podem ser 

ensinadas técnicas de montagem de brinquedos com garrafas plásticas, formas vazias de ovos, 

tampinhas de garrafas, sacos plásticos, dentre outros; montagem de máscaras com papel reciclado 

(papel, plástico, etc.). 

Semana de Meio Ambiente 

A organização da semana de meio ambiente servirá para que os alunos desenvolvam os 

temas principais relativos ao meio ambiente através de trabalhos práticos e teóricos em períodos 
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especiais. Caberá a eles usar a criatividade para realizar trabalhos individuais ou em grupos, 

compreendendo os temas propostos para cada evento. Além de divulgar nas escolas eventos de 

ocorrência mundial, como por exemplo, o dia internacional da água. 

Feira de Ciências 

Organização anual de eventos, tais como feira de ciências, onde os alunos desenvolverão 

projetos científicos abordando temas educativos relacionados de ecologia, biologia, e temas afins, 

sempre propondo soluções para os problemas ambientais da BHIMF. 

Criação de um jornal ambiental nas escolas 

Com esta proposta o projeto pretende atrair a atenção dos alunos para temas ambientais. O 

jornal que vai ter quase total produção elaborada pelos alunos, desde as matérias até o processo da 

impressão, que será usado papel reciclado preparado pelos mesmos, vai ter a sua veiculação dentro 

da escola.  

As matérias do jornal serão direcionadas aos temas que envolvem a sociedade e o meio 

ambiente, fazendo dele um meio de divulgação dos projetos da escola para com o meio ambiente 

que está ao redor da mesma. 

8.2.2 Educação informal 

Parte-se do conceito de que a educação informal está direcionada aos grupos sociais de uma 

forma geral, separados em subgrupos mediante as diferenças e necessidades de cada setor. No caso 

específico da BHIMF esses grupos foram, estudados e são os seguintes: i) Associação de Centros 

Comunitários; ii)Associação Comercial; iii) Comunidades específicas, cada uma contando com um 

líder comunitário; iv) Associações religiosas. Essa subdivisão representa o marco inicial para o 

desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental na BHIMF. 

Nesse tipo de educação, inicialmente haveria um treinamento de pessoas que atuariam  

como agentes na difusão da Educação Ambiental. Elas teriam que participar de ciclos de palestras e 

assembléias de discussão, sobre a problemática ambiental do município, no sentido de se 

constituírem em agentes de divulgação, essências para a expansão do programa para toda área. 

No treinamento, os membros dos grupos serão preparados para identificar os problemas e 

buscar as devidas soluções, dentro das perspectivas de cada setor. 

Além do trabalho desenvolvido por esses grupos, o município deverá contar com a 

divulgação de campanhas e conhecimentos sobre preservação ambiental através de rádios locais, 

jornais e cartazes, informando procedimentos básicos que a população pode adotar. 
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Associação de Centros Comunitários 

Os membros dessa associação, com maior responsabilidade para seus líderes e/ou 

representantes mais ativos, devem realizar reuniões periódicas junto a instituições governamentais e 

instituições de pesquisa para juntos identificarem os problemas e propor técnicas, sendo capacitados 

para repassar essas premissas para suas comunidades. 

Essa associação deve proporcionar a maior integração entre os líderes das diferentes 

comunidades, desenvolvendo acordos entre eles, colocando-os juntos, para solucionar os problemas 

encontrados em cada comunidade especifica.  Com isso, diminuirá as disparidades sociais entre 

eles. 

Deverão também ser discutidas as potencialidades individuais da população, explicando 

como a Educação Ambiental deverá ser desenvolvida, além dos benefícios para suas comunidades.  

Essa associação será a base para a proliferação da consciência ambiental e das práticas 

educativas para a preservação e controle dos recursos naturais. 

Associação Comercial 

Nesse subgrupo devem ser abordados temas relacionados ao abastecimento adequado de 

água e o uso racional da mesma, caracterização dos poços existentes, e implantação de coleta 

seletiva de lixo e de saneamento de água e esgoto. Com isso se contribuirá para a conservação 

ambiental, garantindo a boa manutenção do seu meio de trabalho e sua qualidade de vida. 

A metodologia de abordagem deve ser desenvolvida através de campanhas envolvendo 

panfletagem e distribuição de cartilhas e, posteriormente, organização de um ciclo de palestras 

educativas para toda a sociedade. 

Também deve ser buscada a organização de reuniões entre os membros da associação 

comercial, introduzindo os assuntos e buscando opiniões dos participantes no processo de melhoria 

da qualidade sócio-ambiental. 

Comunidades específicas 

Uma das características mais marcantes da organização populacional da BHIMF é a 

presença de comunidades específicas, territoriais, cada uma contando com lideranças determinadas. 

A organização dessas lideranças numa sistemática de trabalho seria o passo inicial para o 

estabelecimento de um programa de Educação Ambiental que realmente obtenha sucesso. Depois 

desse passo inicial, se partirá para as atividades nos domicílios. 

De um modo geral o trabalho nos domicílios deverá ser iniciado com panfletagem e 

divulgação da campanha ambiental. A função do diálogo desenvolvido porta a porta é levar essas 

informações a uma parcela da população que não freqüenta os grupos escolares e associações 
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organizadas, e também a população com nível de escolaridade baixo ou inexistente, que não pode 

ser atingido pelos panfletos e cartilhas. Serão selecionadas comunidades específicas para receberem 

essas ações de diálogo. 

No tema referente à questão das águas deverão ser repassadas as informações a respeito da 

qualidade da água no município, e os cuidados que a população deve tomar quanto aos poços 

utilizados para captação da mesma para seu consumo próprio. 

No tema referente ao lixo deverá ser discutida a implantação da coleta seletiva e reciclagem 

de lixo e a importância da participação coletiva nesta atividade. 

8.3 – Resultados esperados  

Não se espera que todos os problemas ambientais do âmbito da BHIMF sejam 

equacionados e resolvidos com a aplicação desse programa. Muitos dos problemas precisam de 

ajuda dos poderes constituídos, além do envolvimento da comunidade.  Porém espera-se que 

algumas práticas se modifiquem após a implantação do programa de educação ambiental. Portanto, 

espera-se que o programa: 

• Proporcione um maior conhecimento e senso crítico sobre a importância dos recursos 

hídricos, em prol da adoção de mecanismos de preservação desses recursos naturais, 

principalmente contra o desperdício de água; 

• Leve a problemática, da região e de outras áreas próximas que também podem sofrer com 

esses impactos para as instituições públicas, políticas e cientificas da região; 

• Possibilite a elaboração de pesquisas técnico-cientificas e sociais, nos meios educacionais 

existentes na área, garantindo assim, o progresso do conhecimento global, ajudando a 

preservação ambiental e social; 

• Difunda na população da área os importantes conceitos ambientais e a tomada de 

consciência sobre o papel do homem no processo da convivência entre cidadão e meio 

ambiente.  

9 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como resposta ao estudo que vem se realizando no âmbito da BHIMF, nos moldes 

estabelecidos pela Lei 9433/97 e. apesar do estudo ainda não estar concluído, pode-se elaborar aqui 

alguns aspectos conclusivos e recomendações mais relevantes:  

1. A água da BHIMF está inserida no contexto climático e meteorológico da RMB, as 

características do município são também similares a RMB; 
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2. Falta de abastecimento público de água, insuficiente para satisfazer as necessidades locais de 

todos os moradores da região, presente somente para uma minoria da população, proporcionou  

a difusão de um conjunto significativo de poços escavados, do tipo “amazonas”, por toda a área 

estudada, em muitos casos, gerando comercialização com sobre taxa por parte de alguns dos 

beneficiados, ocasionando conflitos sociais entre as comunidades; 

3. A existência dessa rede de poços escavados rasos está sendo responsável pela difusão de 

doenças de veiculação hídrica em toda a área. O perfil epidemiológico está sendo elaborado 

pelas atividades de um outro plano de trabalho dentro do mesmo projeto; 

4. Essa problemática sócio-ambiental atenta para a elaboração do presente Programa de Educação 

Ambiental, que mais de adaptou às características do meio físico e da organização social da área 

estudada.  

RECOMENDAÇÕES 

1. Implantação por parte dos Poderes Públicos de um sistema de abastecimento de água 

subterrânea que atenda toda a população residente nas áreas carentes de tal recurso, para que 

a população não necessite mais utilizar as águas superficiais do igarapé; 

2. Elaboração por parte dos poderes constituídos de projetos para a coleta de lixo nas 

localidades que não são beneficiadas por esse serviço, implantando uma coleta seletiva no 

município, com campanha para incentivar a pratica de reciclagem, alem da implantação do 

aterro sanitário para o destino final do lixo municipal; 

3. Elaboração de pesquisas científicas para o reaproveitamento e reconstituição da fauna e flora 

da região total do igarapé do Mata Fome e em seu entorno; 

4. Utilizando o programa de educação ambiental descrito aqui, proporcionar a difusão de 

informações e fiscalização sobre a construção e uso de poços não cadastrados e impróprios; 
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