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Introdução – Política Ambiental da 
Codevasf

“1. Estar em conformidade com as políticas públicas, com

os marcos legais e regulatórios pertinentes, bem como com

os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário;

5. Instituir estratégias que promovam a responsabilidade

socioambiental em face ao comprometimento da sua

missão institucional” (Resolução nº 633/14)



Introdução – Licença Ambiental

“ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,

estabelece as condições, restrições e medidas de controle

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor,

pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e

operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos

recursos ambientais consideradas efetiva ou

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer

forma, possam causar degradação ambiental”. (inciso I, art.

1º, Resolução CONAMA nº 237/97)



Introdução – Projeto de Irrigação

“sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de

água em empreendimento de agricultura irrigada, de modo

programado, em quantidade e qualidade, podendo ser

composto por estruturas e equipamentos de uso individual

ou coletivo de captação, adução, armazenamento,

distribuição e aplicação de água”. (inciso IV, art. 2º da Lei nº

12.787/13)



Introdução – Educação Ambiental

“Entendem-se por educação ambiental os processos por

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e

competências voltadas para a conservação do meio

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia

qualidade de vida e sua sustentabilidade” (art. 1º, Lei nº

9795/99)



Objetivo Geral

Apresentar a metodologia utilizada pela

equipe da Unidade Regional de Meio

Ambiente da Codevasf – 2ª/SR para

realização de atividades de Educação

Ambiental em Instituições de Ensino da

área diretamente afetada por Perímetros

Irrigados



Metodologia

Elaboração do Programa de EA para

Perímetros da 2ª/SR;

Contato com os escritórios regionais

da Codevasf e representantes dos

distritos;



Metodologia

Contato e Agendamento com os

responsáveis pela Unidades de Ensino;

Definição da logística e programação

de viagens;

Descentralização de recursos

financeiros pela Sede;



Metodologia

Discussão técnica para

elaboração/seleção do material a ser

utilizado nas atividades de EA;

Realização das atividades de EA.



Resultados

Realização de atividades de EA na

área diretamente afetada por 06

perímetros irrigados;

14 escolas visitadas;

470 alunos participaram dos eventos.



Resultados

Envolvimento de profissionais de

diversas formações;

Envolvimento de diversas áreas da

Companhia;

Veiculação de notícia na mídia;



Resultados

Discussão com a comunidade escolar

de temas diretamente relacionados com

a atividade dos perímetros: APP, ARL,

Manejo de agrotóxicos (EPIs, descarte

de embalagens), dentre outros;



Resultados

Discussão de dicas de boas práticas

domésticas e escolar;

Conhecimento da percepção do

público acerca dos temas abordados;

Retorno positivo de alunos,

professores e diretores.



Resultados

Figura 1. Localização dos Perímetros Irrigados



Resultados

Figura 2. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em Barreiras



Resultados

Figura 3. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em Barreiras



Resultados

Figura 4. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em  Ibipeba



Resultados

Figura 5. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em Ibipeba



Resultados

Figura 6. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em Sebastião Laranjeiras



Resultados

Figura 7. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em Guanambi



Resultados

Figura 8. Atividade de EA em  escola na área de Perímetro em Urandi



Resultados

Figuras 9 e 10. Divulgação das atividades na mídia



Resultados

Figura 11. Retorno da  comunidade escolar sobre a atividade de EA



Conclusão

Por meio das ações de EA, a Codevasf

além de aderir a legislação ambiental

pertinente contribui para a melhoria da

qualidade ambiental na área dos

Perímetros Irrigados.

As ações precisam ser continuadas.
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