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	O presente trabalho fará uma análise do processo de criação da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Verde, desde a sugestão de criação de uma unidade de conservação no município até a formalização de um plano de manejo e implementação de programas ambientais, avaliando os níveis de participação popular e envolvimento da comunidade, o papel dos principais atores sociais e os conflitos existentes, trazendo à tona a importância da educação ambiental nessas situações.
	Localizada no muniípio de Rio Grande, com uma área de aproximadamente 510 ha, constituída pela Lagoa Verde, Arroios Bolaxa e Senandes e canal meandrante, a APA é definida como Unidades de Conservação de Uso Sustentável, cujos objetivos são compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, proteger a biodiversidade e disciplinar a ocupação humana. O processo de criação teve início em 1991, com a busca de áreas de interesse ambiental em Rio Grande, através de uma ONG local. Nos anos subseqüentes, foram promovidas atividades de Educação Ambiental, monitoramento e caracterização da área até que esta fosse legalmente instituída em 2005 (Lei  Municipal nº 6.084/05).	
	Esse ecossistema representa a última área de marismas, banhados, arroios, matas e dunas interiores preservados na zona urbana do município e, além da beleza cênica, destaca-se pela biodiversidade vegetal e animal, com espécies de valor comercial e outras ameaçadas de extinção. No entanto, sofre com impactos antrópicos, como a poluição das águas do Arroio Bolaxa, degradação da mata nativa, criação de animais domésticos, construções irregulares, destino inadequado de resíduos sólidos, entre outros usos conflitivos. A preservação desse ambiente está diretamente relacionada com a qualidade de vida da comunidade e com a integração do homem com o meio ambiente, além de possibilitra o desenvolvimento de atividades econômicas alternativas, educativas e de pesquisa.
	À população residente é atribuída a obrigatoriedade de participação na recuperação, preservação, fiscalização, defesa e manutenção da unidade, dos recursos e espécies locais, bem como nas etapas de construção do plano de manejo da área, futuros programas a serem implementados e outras práticas no local.

