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A Educação Ambiental deve ser entendida como a possibilidade de transformação ativa 
de uma realidade e das condições de qualidade de vida, por meio da conscientização obtida pela 
sensibilização, reflexão, pelo diálogo e pela apropriação de diversos conhecimentos. Deve estar 
voltada para a formação de pessoas críticas, para o exercício da cidadania responsável e 
consciente, e para uma percepção ampliada sobre as questões ambientais nas quais estão 
inseridas. Considerando o cenário de implantação do Canal Acauã-Araçagi - Adutor Vertentes 
Litorâneas, pelo Governo do Estado da Paraíba e o interesse em divulgá-lo de maneira clara, 
didática e transparente, e pela necessidade de estabelecer canais de comunicação com a 
população para a construção da visibilidade do Programa de Educação Ambiental e Mobilização 
Social, objetivou fortalecer a ação coletiva e organizada para a compreensão e efetiva 
apropriação das ações no âmbito da problemática ambiental nos municípios contemplados com 
as obras dos canais. Durante o período de abril de 2014 a março de 2015 foram realizadas ações 
de Educação Ambiental e Conscientização do Público Externo e Interno: (a) Realização de 
contatos com público externo e interno; (b) Prefeituras e Órgãos Públicos Municipais; (c) 
Sociedade Civil Organizada e a comunidade em geral. Com as ações foi possível informar, 
sensibilizar e desenvolver o hábito da conduta ambiental de trabalhadores do empreendimento, 
buscando a compreensão da interdependência e consequência de seus hábitos e saberes para os 
diversos componentes do ambiente natural; conscientizar a população da área de influência do 
eixo, no sentido de orientá-la quanto ao desenvolvimento de atividades essenciais à vida em 
consonância com a preservação do ambiente e o controle da utilização dos recursos naturais. Os 
programas exercidos junto a Obra do Canal Acauã-Araçagi - Adutor Vertentes teve como 
preceito o estabelecimento de um canal de comunicação entre o empreendedor, a empresa 
contratada para execução das obras e seus funcionários e a sociedade local, visando a prover 
esclarecimentos necessários e suficientes sobre o empreendimento; as ações realizadas pelo 
empreendedor; essa ação, no âmbito dos programas ambientais, pode suscitar consciência crítica 
sobre a questão ambiental, tanto no que se refere a práticas tradicionais dos moradores da área 
afetada, quanto nos trabalhadores das obras. Quanto aos moradores locais, o programa 
promoveu reflexão coletiva sobre as causas e consequências dos problemas ambientais 
identificados pela comunidade local, sinalizando alternativas ambientalmente recomendadas 
frente aos problemas apontados. E, quanto aos trabalhadores das obras, a reflexão quanto aos 
impactos da presença temporária de um contingente de fora e seus hábitos urbanos diferentes 
dos vividos pela população local, além daquelas ações efetivas de controle e gestão ambiental 
do empreendimento. (Governo do Estado da Paraíba) 
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