
O QUE É?

O termo educação ambiental surgiu recentemente e vem sendo debatido 
em todo o planeta. O esgotamento de recursos naturais, a exploração ambiental e 
o aumento acelerado da poluição têm gerado resultados negativos. É urgente a 
mudança de hábitos e fundamental ensinar a todos que as ações relacionadas ao 
meio ambiente poderão se reetir em um futuro próximo. Através dessa ideia 
desenvolveu-se uma anteproposta de um Centro de Educação Ambiental na 
cidade de Lajeado/RS. O projeto tem por objetivo principal criar espaços de 
educação, convívio com o meio ambiente, lazer e turismo para os estudantes e 
população do Vale do Taquari e região. 

ONDE?

O local em estudo encontra-se no Estado do Rio Grande do Sul, no município 
de Lajeado, dentro da área do Jardim Botânico de Lajeado (JBL). A área de 
intervenção está localizada na ERS 413, nº3655, CEP 95904-500, Bairro Moinhos 
d'Água. O JBL possui entorno de 26 ha, dividido em quatro setores com seus 
respectivos zoneamentos. No espaço proposto da intervenção está localizado o 
acesso ao parque, ainda não possuindo vegetação considerável e, neste setor, é 
permitida construções com vários programas. Esta área possui, aproximadamente,  
5,30ha, compreendida entre a ERS 413 e o Arroio Moinhos, e foi escolhida como 
terreno para o tema deste trabalho.

RIO GRANDE DO SUL LAJEADO GLEBA INTERVENÇÃO
Estado cidade jardim botânico área de projeto

 O terreno pode ser acessado através da ERS 413, que 
conecta a ERS 130 ao município de Santa Clara do Sul ou por vias 
locais, através da Av. Benjamin Constant.
 O único acesso ao Jardim Botânico de Lajeado se dá pela 
ERS 413. Apesar da gleba cruzar a Av. Benjamin Constant, toda a 
área posterior ao Arroio Moinhos é considerada de preservação 
ambiental e não pode ser modicada.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PARA QUEM?

O Centro de Educação Ambiental poderá receber visitantes 
de todas as faixas etárias, de diversas cidades da região, atraídos 
pelas aulas, palestras, workshops ou congressos proporcionados no 
local, ou pela atividade turística e de lazer. O parque contará com 
local gastronômico, sendo um apoio aos eventos que podem 
ocorrer e à cidade, se tornando um espaço diferenciado em um 
centro urbano.

O local recebe mais de 20 mil visitantes anualmente, mesmo 
com pouca infraestrutura; ao agregar programações e ampliar as 
atividades oferecidas, o parque atingirá um público amplo e 
diversicado.

COMO?

 O Jardim Botânico de Lajeado pertence à Prefeitura 
Municipal de Lajeado, sendo administrado pela Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMA). Portanto os investimentos para a realização do 
projeto serão de caráter público, através de verbas destinadas à 
cultura, turismo, educação e preservação ambiental. 

POR QUÊ?

O Centro de Educação Ambiental (CEA) é um espaço 
multiuso para a cidade e região, auxiliando na formação da 
consciência ecológica de crianças e adultos, sobre os problemas 
ambientais que a sociedade tem enfrentado e quais soluções 
estão ao alcance de cada pessoa, para melhorar a perspectiva 
futura das questões ambientais.

O ambiente escolar é um espaço privilegiado para a 
aplicação da educação ambiental (EA), possibilitando a 
realização de diversos estudos, ocinas, vivências, envolvendo os 
alunos e suas famílias, ou seja, a comunidade em geral, no sentido 
de diagnosticar problemas locais enfrentados e minimizá-los 
(BIOMBO, 2008).

A escolha do Jardim Botânico de Lajeado se deu por conta 
da preocupação com a preservação ambiental desse importante 
parque verde da cidade, sendo um espaço que pode contribuir 
para a formação da consciência ecológica das pessoas e, ao 
mesmo tempo, incentivar o turismo e criar espaços que podem ser 
aproveitados pelos moradores da região. Além disso, com o 
aumento de estufas para as mudas e a implementação de ocinas 
de plantio, incentivamos o cultivo de plantas, com a intenção de 
aumentar a arborização urbana.
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