
23.2Centro de Divulgação 
Ambiental

A
.Educação Ambiental é o processo de transformação do indivíduo com vistas à formação de uma consciência 

social e ecológica, voltada para a preservação ambiental. Estas modificações só ocorrem através de processo 
educativo amplo, contínuo, com fatos concretos vivenciados em todas as etapas da vida. A conscientização para 
a mudança de atitudes é eficaz quando desenvolvida paralelamente à educação formal, envolvendo toda a 
comunidade, ou seja, quando feita em todo lugar: em casa, na rua, no parque, no trabalho, no campo etc.

Neste contexto, voltado à continuidade dos estudos e ações já implementados no âmbito do reservatório da UHE 
Itá, este Projeto tem por objetivo:

-   A conscientização da população para a importância da manutenção do equilíbrio ambiental para a melhoria da qualidade de vida;  

-  A motivação de uma atitude ecológica individual e coletiva, através da compreensão do papel que a comunidade desempenha na 
preservação e na conservação ambiental;

-   A  compreensão do ambiente e das relações dinâmicas entre  ecossistemas  naturais e sistemas sociais; 

-   As Ações preservacionistas  que se relacionem com a realidade da região, associadas à formação do reservatório.

Visando a concretização desses objetivos foram desenvolvidas diversas atividades (cursos, seminários, etc.) pela URI, 
UnC, EPAGRI e EMATER, tendo como público alvo estudantes, produtores rurais e população em geral, através de convênios 
dessas instituições com a Empresa.

Foi prevista a implementação de um amplo Programa de Educação Ambiental e Extensão Rural, buscando parceiros 
institucionais nas instituições, secretarias, fundações, escolas,e universidades, dando assim um caráter multidisciplinar a este 
capítulo especial da educação, que deve ser interpretado a curto, médio e longo prazo.

Tem, portanto, caráter permanente o trabalho de desenvolvimento e envolvimento comunitário em Educação Ambiental, que 
deverá durar enquanto durar a operação da Usina, seja através de ações desenvolvidas diretamente pelo CDA ou por outras entidades 
conveniadas ou contratadas para tal. Portanto, ações necessárias para a continuidade do Projeto deverão ser sucessivamente 
implementadas.

Documentos Disponíveis

-   Relatórios de Educação Ambiental


