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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental é um elemento fundamental para a gestão ambiental 

pública, que busca ser eficaz e manter o meio ambiente equilibrado a todos. Por meio 

de processos educativos democráticos e participativos, a Educação Ambiental almeja 

explicar os interesses e as causas de conflitos e questões socioambiental, ao mesmo 

que constrói valores, conhecimentos, competências, habilidades e atitudes voltados à 

transformação da realidade socioambiental e à ruptura dos paradigmas de 

desenvolvimento em bases insustentáveis. 

A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade 

contemporânea, e principalmente no desafio da preservação da qualidade de vida da 

população. Nesse cenário, o processo educativo envolve atores sociais que 

conduzirão uma transição em direção à sustentabilidade ambiental, despontando 

assim como possibilidade de novos conhecimentos e metodologias, em uma 

perspectiva interdisciplinar, apresentando-se como instrumento essencial para a 

transformação de conceitos e condutas para com o meio ambiente. 

Tendo em vista o exposto, a Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB) promoveu durante o ano de 2019 ações ambientais 

para a conservação do Córrego Formiga para a população residente aos 

parcelamentos adjacentes à Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego 

Formiga. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Córrego Formiga é um corpo d’água corrente de pequeno porte, mas de 

extrema importância. Ele capta e drena as águas da chuva e das nascentes, o que é 

de vital importância para a formação do Rio Anhanduí. 

O Código Florestal (Lei Federal n. 12.651/2012) estabelece como sendo APP a 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas. 
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Sabe-se que a manutenção das APP’s em meio urbano possibilita a valorização 

da paisagem e do patrimônio natural e construído. A realização de ações de Educação 

Ambiental para a região em questão é de grande importância, como o exposto 

anteriormente. 

 

3. OBJETIVO 

Propiciar o conhecimento, sensibilizando a população residente no entrono do 

Córrego Formiga, com o objetivo de conservar e preservar os recursos naturais 

existentes, inclusive na APP do curso d’água. 

 

4. DIAGNÓSTICO 

A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade 

contemporânea, e principalmente no desafio da preservação da qualidade de vida da 

população. Nesse cenário, o processo educativo envolve atores sociais que 

conduzirão uma transição em direção à sustentabilidade ambiental, assim sendo a 

educação ambiental desponta como possibilidade de novos conhecimentos e 

metodologias numa perspectiva interdisciplinar, apresentando-se como instrumento 

essencial para a transformação de conceitos e condutas para com o meio ambiente. 

A APP do Córrego Formiga vem sofrendo com o descarte irregular de resíduos 

sólidos, como restos de alimentos, restos de podas de árvores, entulhos e restos de 

material de construção.  

Quando o Córrego Formiga perde sua APP, além de receber a contaminação e 

poluição, sofre com o processo de erosão e assoreamento. A preservação das APPs 

garante ao homem a segurança de viver em sociedade sem ameaças causadas pela 

exploração de recursos naturais, como enchentes, migração de espécies animais para 

centros urbanos e desequilíbrio climático. 

O munícipio de Campo Grande, ao trabalhar com atividades de educação 

ambiental que envolvam todas as esferas, dá ao cidadão a possibilidade de intervir e 

participar das decisões que afetam o seu meio físico-natural e socioambiental. 
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5. METODOLOGIA 

Para a execução das atividades de sensibilização da população local foram 

escolhidas metodologias didáticas e participativas, por meio de palestras para alunos e 

professores das escolas da rede pública de ensino (municipal e estadual), para equipe 

técnica das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), para os conselheiros do Conselho Regional 

da Região Urbana do Anhanduizinho, bem como abordagem individual na área 

urbana, pelo método Porta a Porta e/ou Blitz. 

 

6. TEMPO DE DURAÇÃO 

Durante o ano de 2019, as ações ocorrem no período de agosto a dezembro, 

seguindo o cronograma pré-estabelecido e a agenda dos locais listados. 

 

7. PÚBLICO ALVO 

As ações de Educação Ambiental abrangeram os moradores residentes nos 

parcelamentos adjacentes à APP do Córrego Formiga, em suas diversas faixas 

etárias, com intuito de despertar a consciência em relação a temática ambiental. 

 

8. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

O Córrego Formiga é um afluente pela margem esquerda do Rio Anhanduí, 

localizado na porção sul do perímetro urbano de Campo Grande, na Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraná. 

Com aproximadamente 4,5 km de extensão, o trecho urbano está localizado na 

Região Urbana do Anhanduizinho, abrangendo os Bairros Los Angeles e Lageado, 

com os Parcelamentos Jardim Morada do Sol, Jardim Sumatra, Jardim Los Angeles, 

Jardim Uirapuru, Vespasiano Martins, Residencial José Teruel Filho, Parque do Sol, 

Loteamento Municipal Dom Antônio Barbosa, Parque do Lageado, Jardim Colorado e 

Parque dos Sabiás.  
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Os equipamentos públicos participantes das ações foram: CRAS Rosa Adri, 

CRAS Los Angeles, Escola Estadual Marçal de Souza Tupã-Y, Escola Estadual 

Thereza Noronha de Carvalho, Escola Municipal Padre Tomaz Ghirardelli, Escola 

Municipal Elízio Ramirez Vieira, UBSF Doutor Benjamin Asato e UBSF Doutor 

Sebastião Luiz Nogueira. 

 

9. RESULTADOS ATINGIDOS 

As ações ocorreram nas seguintes datas: 

I. 19 de setembro de 2019: CRAS Los Angeles; 

II. 24 de setembro de 2019: CRAS Rosa Adri; 

III. 3 de outubro de 2019: Conselho Regional da Região Urbana do 

Anhanduizinho; 

IV. 8 de outubro de 2019: E.E. Marçal de Souza Tupã-Y; 

V. 29 de outubro de 2019: E.M. Padre Tomaz Ghirardelli; 

Figura 1 - Área de abrangência das ações 



 

8 
 

VI. 30 de outubro de 2019: E.E. Thereza Noronha de Carvalho; 

VII. 4 de novembro de 2019: UBSF Dr. Benjamin Asato; 

VIII. 12 de novembro de 2019: E.M. Elízio Ramirez Vieira; 

IX. 29 de novembro de 2019: UBSF Dr. Sebastião Luiz Nogueira; 

X. 12 de dezembro de 2019: Blitz Ambiental na Rua Cenira Soares 

Magalhães. 

 

Figura 2 - Ação no CRAS Los Angeles 

 

Figura 3 - Ação no CRAS Rosa Adri 



 

9 
 

 

Figura 4 - Palestra na 243ª Sessão Ordinária do Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho 

 

Figura 5 - Ação na E.E. Marçal de Souza Tupã-Y 
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Figura 6 - Ação na E.M. Padre Tomaz Ghirardelli 

 

Figura 7 - Ação na E.E. Thereza Noronha de Carvalho 
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Figura 8 - Ação na UBSF Dr. Benjamin Asato 

 

Figura 9 - Ação na E.M. Elízio Ramirez Vieira 
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Figura 10 - Ação na UBSF Dr. Sebastião Luiz Nogueira 

 

Figura 11 - Blitz Ambiental na Rua Cenira Soares 
Magalhães 

 

Figura 12 - Blitz Ambiental na Rua Cenira Soares 
Magalhães 
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É possível notar que todos os equipamentos públicos listados no planejamento 

das ações, datado de agosto de 2019, receberam as ações de Educação Ambiental. 

 

10. MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO 

Para viabilizar as ações, foram encaminhados ofícios aos órgãos responsáveis 

pelos equipamentos públicos (Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED, Secretaria de Educação do Estado de 

Mato Grosso do Sul - SED, Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAU). 

Buscando dar maior visibilidade à Educação Ambiental realizada, ocorreu a 

divulgação das ações e do folheto educativo produzido na página oficial da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande. 

 

 

 

 

Figura 13 - Atalho no site da PLANURB para o download do folheto educativo 
(http://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/) 
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Figura 14 - Notícia vinculada no site da Prefeitura sobre o início das atividades 
(http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/comunidades-da-regiao-proxima-ao-

corrego-formiga-recebem-palestras-sobre-preservacao-ambiental/) 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como explanado neste relatório, foi possível notar que o objetivo das ações 

foram almejados com sucesso. 

Notou-se a efetiva participação dos servidores municipais e estaduais dos 

equipamentos públicos, formando assim uma rede de multiplicadores da temática. 

Como também a participação dos conselheiros regionais da Região Urbana do 

Anhanduizinho. 

Figura 15 - Notícia vinculada no site da Prefeitura sobre a Blitz Ambiental 
(http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/planurb-realiza-blitz-educativa-

sobre-corrego-formiga/) 



 

16 
 

Os temas abordados propiciaram aos grupos sociais e aos indivíduos a 

adquirirem uma consciência e uma sensibilidade acerca do meio ambiente e dos 

problemas a ele associados. 

A didática utilizada nas ações estimularam a formação de valores, atitudes e 

habilidades que viabilizam melhorias no meio ambiente dentro de uma perspectiva 

futurista. 

 

 

 

Campo Grande, janeiro de 2020. 

 

 

 

Vinícius Vitiritti Ferreira Zanardo 

Engenheiro Ambiental 

 

 

Mariana Massud C. de Souza Arruda 

Chefe da Divisão de Meio Ambiente 

 

 

Rodrigo Giansante 

Diretor de Planejamento Ambiental 

 

 


