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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DO MORRO SANTANA. Cesar Augusto de Quadros Rodenbusch, Juliane 
Bortolloti, Eduardo Forneck, Maria Luiza Porto, Teresinha Guerra (orient.) (Departamento de Ecologia, 

Instituto de Biociências, UFRGS). 
As atividades de educação ambiental são importantes no sentido de conscientizar a população para um manejo 
adequado dos recursos naturais. Sua aplicação constitui uma importante ferramenta para sensibilizar as populações 
quanto a importância das áreas naturais na manutenção da qualidade de vida da cidade. A criação de uma unidade de 
conservação (UC) na categoria Refúgio da Vida Silvestre no Morro Santana passa por uma série de processos 
institucionais e sócioambientais. A abordagem em educação ambiental contribui para transformar a percepção 
sócioambiental das populações do entorno da futura UC mitigando possíveis conflitos decorrentes de tal ação. O 
objetivo inicial do trabalho é apresentar a importância do Morro Santana nos contextos geológico, biológico e 
antrópico através de palestras que geram discussões a respeito dos problemas atuais e das vantagens da criação de 
uma UC. Estas palestras são dirigidas a escolas de ensino formal (fundamental e médio) e cursos profissionalizantes 
no município de Porto Alegre, priorizando as instituições situadas no entorno do Morro Santana. Nestas palestras são 
abordadas questões sobre processos geológicos, biodiversidade, fitogeografia, histórico humano e impactos atuais. 
Também são levantados aspectos sobre a criação da UC e suas restrições de uso. Estas palestras vêm acontecendo em 
parceria com o grupo de escoteiros Léo Borges Fortes (LEBEFÊ) e a continuidade destas discussões são 
administradas pelos professores das instituições envolvidas nos currículos de cada disciplina. Até o momento foram 
realizadas cinco palestras atingindo um público de cento e noventa e sete alunos e sessenta e um professores, na sua 
maioria na área do entorno do Morro Santana. Também serão realizadas entrevistas anteriores e posteriores às 
palestras a fim de verificar a mudança na percepção deste público nas questões referentes ao Morro Santana e a 
criação desta UC. 
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