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INTRODUÇÃOÇ

N t t i f ãNestes tempos em que a informação assume um
papel cada vez mais relevante, a educação para a
cidadania representa a possibilidade de motivar ecidadania representa a possibilidade de motivar e
sensibilizar as pessoas para transformar as diversas
formas de participação na defesa da qualidade de vida.
Nesse sentido cabe destacar que a educação ambiental
assume cada vez mais uma função transformadora, na

l bili ã d i di íd tqual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um
objetivo essencial para promover um novo tipo de
desenvolvimento – o desenvolvimento sustentáveldesenvolvimento o desenvolvimento sustentável.



METODOLOGIA

Estudo realizado pela empresa de monitoramento 
ambiental – AMBITEC

R t i d l t t (PTI)Roteiro de levantamento – (PTI);

Coleta de informações;

- População urbana e rural;- População urbana e rural;
- Principais atividades econômicas;
- Índice de mortalidade e prevalência de doenças de veiculação hídrica;
- Abastecimento de água, destino de efluentes;
- Instrumentos de gestão ambiental, e;
- Movimentos organizados de educação ambiental- Movimentos organizados de educação ambiental.



RESULTADOS E DISCUSSÃO
População e perspectivas de crescimento populacional

Porcentagem de habitantes por zona 
Vera Cruz do Oeste

9.301 
habitantes

28%28%

Rural
Urbana

72%

Urbana

Fig. 1 Porcentagem de habitantes de acordo com a zona de habitação.g g ç
Fonte: Ambitec



Principais atividades econômicas

• Atividade industrial



Principais atividades econômicas

• Atividade comercial e de serviços



Principais atividades econômicas

• Atividade agropecuária

Pecuária



Principais atividades econômicas

• Atividade agropecuária

Lavouras



Principais atividades econômicas

• Agricultura Orgânica

O município possui apenas um agricultor orgânico certificado- O município possui apenas um agricultor orgânico certificado

- 50 famílias desenvolvem a agricultura agroecológica

O li t ló i ã did G F d l- Os alimentos agroecológicos são vendidos ao Governo Federal

- São entregues a escolas públicas e entidades do município.

Propriedade com prática de Agricultura 
Agroecológica.

Preparação do caldo para combate a 
pragas 



Índice de mortalidade



Prevalência de doenças de veiculação hídrica

As doenças mais graves que podem ser veiculadas pela água são:
• Cólera; • Leptospirose; 
• Febre tifóide;
• Hepatite A;
• Hepatite E;

p p
• Amebas;
• Giardíase;
• Conjuntivite;

• Poliomielite; • Gastroenterite.

Porém outras doenças menos graves podem estar veiculadas a
água como por exemplo infecções de olhos ouvidos nariz eágua, como por exemplo, infecções de olhos, ouvidos, nariz e
garganta.



Prevalência de doenças de veiculação hídrica

Segundo Pecora (2006), a problemática em saúde mais comum
associada à água poluída por esgotos é a gastroenterite, que pode

t á i i t jô ô it d d tôapresentar vários sintomas como enjôo, vômitos, dores de estômago,
diarréia e febre, e pode levar as pessoas, principalmente as crianças, à
desidratação.



Contaminação por agrotóxicos



Abastecimento de água



Destinação dos resíduos do município

• Destino dos resíduos sólidos



Destinação dos resíduos do município

• Tratamento dos resíduos sólidos

-Recolhidos por catadores da Associação dos Catadores de Material 
Reciclável – ACMR.

- 2007 – 4 associados – 6 ton/mês;
- Renda por catador – R$ 300,00;

- 2009 – 13 associados – 11 ton/mês;
- Renda por catador – R$ 500,00;

Os catadores trabalham uniformizados e com carrinhos, possuem um
barracão com balança e prensa.
A A i ã d C t d tê i f it i i lA Associação dos Catadores têm parcerias com a prefeitura municipal
(diversas secretarias envolvidas - Agricultura e Meio Ambiente, Educação,
Saúde, Assistência Social, etc) e com o projeto “Coleta Solidária” da Itaipu
BinacionalBinacional.



Instrumentos de gestão ambiental no município

Segundo pesquisa realizada pelo IBGE 2002, a poluição do ar, do solo
e da água vêm afetando as condições de vida humana no município.

Essa poluição é decorrente principalmente das atividadesp ç p p
agropecuárias, da incineração do lixo, sumidouros, uso de fertilizantes
e agrotóxicos, criação de animais, desmatamento e degradação das
matas ciliares despejo de resíduos industriais e despejo de esgotomatas ciliares, despejo de resíduos industriais e despejo de esgoto
doméstico.

Em resposta a estas ocorrências de poluição as atividadesEm resposta a estas ocorrências de poluição, as atividades
econômicas do município vêm sendo prejudicadas, principalmente no
que se refere à agricultura e pecuária.



Instrumentos de gestão ambiental no município

Para reverter esta situação, o município de Vera Cruz do Oeste possui
ações de controle da poluição os quais visam o combate de despejoações de controle da poluição, os quais visam o combate de despejo
de resíduos domésticos e industriais, gestão de resíduos tóxicos,
implantação de aterro sanitário, programa de coleta seletiva do lixo e

i l d E l ã híd i i í ireciclagem do mesmo. Em relação aos recursos hídricos, o município
tem realizado melhorias no tratamento do esgoto sanitário e a
fiscalização tem sido mais intensa nos postos de combustíveis, sendo
aplicadas multas em casos de irregularidades.

Os recursos florestais do município têm chamado muita atenção, se
tratando do controle de desmatamento, recomposição da vegetação
nativa, fiscalização em áreas protegidas e combate às atividades
ilegais.ilegais.
O controle do recurso solo também tem se destacado desde o ano de
2002, com o combate e controle dos processos erosivos, o incentivo à
promoção e práticas de agricultura orgânica e a introdução de práticaspromoção e práticas de agricultura orgânica e a introdução de práticas
de desenvolvimento sustentável.



Movimentos de Educação Ambiental no município

• Projeto “Cultivando Água Boa”

Projeto em parceria com a Itaipu Binacional que visa à recuperação deProjeto em parceria com a Itaipu Binacional que visa à recuperação de
microbacias, contemplando o plantio de mudas para mata ciliar e reserva legal,
construção de cercas, abastecedouros comunitários e readequação de
estradas.estradas.

Fonte:  www.achetudoeregiao.com.br/PR/rio_parana.htm



Movimentos de Educação Ambiental no município

• Projeto “Adote uma Nascente”

Este projeto é também em parceria com a Itaipu Binacional o qual visa àEste projeto é também em parceria com a Itaipu Binacional, o qual visa à
recuperação de nascentes. Mediante solicitação dos agricultores é feita à
conservação da nascente com a técnica respaldada nacionalmente solo-
cimento.cimento.

Recuperação de nascentes (Técnica Solo-Cimento)



Movimentos de Educação Ambiental no município

• Projeto “FEA - Formação de Educadores Ambientais”

Este projeto também em parceria com a Itaipu Binacional tem por objetivoEste projeto, também em parceria com a Itaipu Binacional, tem por objetivo
capacitar pessoas de diversos segmentos da sociedade com relação a
questões ambientais por meio de treinamentos e instruções. O projeto teve
início em 2005 e hoje o município conta com 77 pessoas capacitadas na áreainício em 2005 e hoje o município conta com 77 pessoas capacitadas na área
ambiental (alunos, professores e a comunidade em geral).

Formação dos PAP 4 (Pessoas que aprendem participando)



Movimentos de Educação Ambiental no município

• Projeto “Sala Verde”

Este projeto iniciado em 2006 possui parceria com o Ministério do MeioEste projeto, iniciado em 2006, possui parceria com o Ministério do Meio
Ambiente. Nesta sala são disponibilizados livros, CDs, DVDs e computadores
para a comunidade, onde podem ser realizadas pesquisas para o
aprofundamento sobre as questões ambientais. Hoje o acervo chega a mais deaprofundamento sobre as questões ambientais. Hoje o acervo chega a mais de
500 livros.

Espaço ambiental “Sala Verde”



CONCLUSÃO

• O município está em crescente desenvolvimento;

• Vem realizando programas de educação ambiental que estão• Vem realizando programas de educação ambiental que estão
sendo de fundamental importância para a conscientização dos
moradores, buscando o desenvolvimento sustentável;

• Servirá de apoio para a realização de novos trabalhos como
o biomonitoramento de rios e preservação de nascenteso biomonitoramento de rios e preservação de nascentes.


