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Os últimos 40 anos foram pródigos em eventos voltados à discussão da temática
ambiental e, no entanto, nunca se comprometeu tanto a capacidade de manu-
tenção da vida (ProNEA, 2005).

 Tendo em vista a ameaça à biodiversidade em todos os biomas, em decorrência
principalmente do desenvolvimento desordenado de atividades produtivas, agra-
 vada pelo distanciamento entre a “letra da Lei” e sua efetiva aplicação, torna-se
imprescindível, o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento da proble-
mática ambiental, dentre elas as ações em Educação Ambiental (EA) como a im-
plantação de Centros de Educação Ambiental-CEAs, a fim de propiciar os proces-
 sos de mudanças culturais, em direção à instauração de uma ética ecológica e
de mudanças sociais.

Centro de Educação Ambiental refere-se à uma modalidade de iniciativas de
Educação Ambiental que conta com instalações próprias ou cedidas e com equi-
pes pedagógicas especializadas, onde são desenvolvidas as mais variadas ativi-
dades de Educação Ambiental (SILVA, 2004).

Este projeto tem como objetivos principais desenvolver atividades voltadas à in-
 teração sustentável do ser humano com a natureza, à formação crítico cidadã e
 à preservação de uma das maiores áreas remanescentes de mata nativa de
 Santa Rosa - Rio Grande do Sul, através de ações como as estabelecidas pelo
     CONAMA (2011):

Disponibilização de informações re-
 ferente à educação ambiental,
 área de implantação do CEA, entre
  outros;

Desenvolvimento de atividades in-
 terpretativas e de sensibilização, e
de contato com a natureza;

Promoção de ações de caráter for-
mativo;

Desenvolvimento de projetos de
pesquisa e de produção de conhe-
cimento;

Promover o intercâmbio científico,
 técnico e cultural entre os CEAs,
entidades e órgãos nacionais e es-
trangeiros na área socioambien-
tal.

Estímulo aos processos de reflexão
crítica sobre os problemas ambien-
tais atuais e a revisão de valores;

Delineamento e implementação de
projetos, consultorias, eventos di-
versos;

Articulação com entidades e pes-
soas para potencializar ações co-
munitárias locais;

Segundo a Constituição Federal de 1988 é um direito de todos um meio ambiente
 equilibrado e preservado. Contudo a falta de consciência da população, a fragilidade
política e de fiscalização colocam o futuro saudável do meio natural em perigo.

 Assim, a realidade atual converge para a necessidade de se buscar novos caminhos
 para evitar este futuro obscuro, e a Educação Ambiental das coletividades, dentro
 de um ambiente prático e demonstrativo pode ser uma ferramenta eficaz, capaz de
complementar as ações de EA pontuais já realizadas pelo município.

 Um Centro de Educação Ambiental torna-se um meio de motivar transformações,Um Centro de Educação Ambiental torna-se um meio de motivar transformações,
 não apenas criando gerações futuras mais conscientes, mas também convertendo
 as gerações atuais da comunidade em cidadãos mais responsáveis por suas ações
e mais respeitosos em relação à natureza.

Tendo em vista a importância das práticas educativas voltadas à proteção ambien-Tendo em vista a importância das práticas educativas voltadas à proteção ambien-
 tal, o CEA proposto tem sua implantação em um sítio que conta com a maior área
 remanescente de mata nativado município, localizada na zona rural de Santa Rosa,
na localidade de Rincão dos Souza.

A propriedade conta com aproximadamente 185 hectares de terras, sendo que
 cerca de 80 destes são ocupados por mata nativa e é rica em recursos naturais,
 onde para aumentar sua proteção sugere-se a transformação da área em Unidade
 de Conservação Sustentável do tipo Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN).

Imagens do terreno escolhido para a implantação do CEA
Fonte: Da autora (2019)

O terreno escolhido para a implantação do
edifício do CEA é uma parte de 1,2 hecta-
res da propriedade

Com formato poligonal, ela hoje é utiliza-
 da como lavoura, e por isso, a proposta
não gerará supressão alguma de vegeta-
ção nativa.
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Projetar uma edificação que reúna diversos elementos que tornem de sua arqui-
tetura meio de educação e demonstração de alternativas construtivas e de in-
fraestrutura mais eficiente e amigáveis ao meio ambiente;

Usar materiais e tecnologias que tornem a edificação o mais ecologicamente efi-
  ciente possível, tais como:

Buscar com que a edificação proporcione não apenas as propriedades funcionais
 necessárias para o desenvolvimento das atividades educacionais, mas também
 que contribua para a aproximação entre os visitantes e a natureza, em especial
criando uma nova percepção da importância da áreade implantação do CEA.

Reúso das águas tra-
  tadas;

Captação da água da
  chuva;

Uso de energia foto-
  voltaica;

Proteção contra
  insolação direta;

Ventilação
  Cruzada;

Uso de materiais reci-
  cláveis e/ou reciclados.

Grupos em condição de
 vulnerabilidade social e
ambiental;

Professores e estu-
dantes

Produtores rurais;

Amantes da nature-
za;

População em
geral

Tal como a SEMENTE, que mesmo em solos áridos consegue brotar, crescer e fru-
tificar, espera-se que a ideia do CEA consiga vencer as adversidades que atin-
gem a realidade ambiental do Brasil, com políticas públicas frágeis e um preocu-
 pante processo de degradação,  para que  possa fazer crescer uma consciência
coletiva e deixar um legado a quem atende.

Nesse sentido, o CEA proposto tem seu nome buscado nos raros dicionários de
 Guarani, povo expulso de suas terras durante o período de colonização de Santa
Rosa.
  
 Portanto, ele é batizado de “SY”, que significa “mãe”, “semente” e “origem”, três
traduções que têm tudo a ver com os objetivos de um CEA.

 Assim a proposta do Centro de Educação Ambiental (CEA) em Santa Rosa, daAssim a proposta do Centro de Educação Ambiental (CEA) em Santa Rosa, da
 mesma maneira que seu conceito expõe, procura por um futuro mais amigável
 ao meio ambiente, busca plantar uma semente de consciência para se ter mais
 verde, menos agrotóxicos, menos desperdícios e acima de tudo, mais proteção
à um local que faz parte da riqueza natural ao município.

Perspectiva Fachada Principal


