
GIRASSOL
P A R Q U E

Educação ambiental e valorização de resíduos

O Parque Girassol é uma unidade de educação ambiental e valorização de 
resíduos localizado na cidade de Timbó. O aterro sanitário vem, desde 2017, 
passando por um amplo processo de reformulação em suas atividades. O 
projeto completo visa à implantação de ações que integram conscientização 
ambiental e gestão de resíduos. Para melhorar a coleta planejou-se a 
implantação de PEV`S, ecopontos e transbordos. O tratamento do material 
passa pela triagem, processamento para produção de materiais e geração de 
energia. Todo processo contribui para a redução do material destinado à 
disposição final. 
O Parque Girassol é uma iniciativa do Consórcio Intermunicipal dos municípios 
do Médio Vale do Itajaí – CIMVI. 

As visitas

Os visitantes do Parque Girassol serão recepcionados na Galeria de Arte 
Rizoma e no Auditório Oikos. Depois seguem para o Setor de Triagem, 
Estação de Tratamentos de Efluentes (ETE), viveiro de mudas e pontos de 
monitoramento do lençol freático. O percurso termina na Trilha do Tatu com 
passarelas e pontes que permitem o contato com a mata atlântica que integra 
todo o complexo do parque. 

Parque Girassol – um território de transformações
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Educação ambiental e valorização de resíduos

O Parque Girassol nasce para ser referência, um território de transformações 
não apenas dos resíduos sólidos, mas dos gestos humanos em sua 
responsabilidade com o planeta.

Agendamento

Escolas, entidades, turistas, comunidade (mínimo de 10 pessoas). 

Terças, quartas e quintas-feiras (um grupo por período) 

Sugestão: trazer boné, protetor solar e água.

O girassol (helianthus annus) é uma flor bastante conhecida em todo o 
mundo. Sua imagem está associada à felicidade, alegria, boa sorte e altivez. 
Sua cor amarela traduz a luminosidade, juventude, vitalidade e energia tal 
como o sol, astro mestre de nosso sistema. Seu nome deriva de “Hélio” 
divindade grega que representa o sol e “anthus” que quer dizer flor.

O Parque Girassol será um local de geração de energia e, neste sentido, a 
escolha desta flor para nomear o Parque deve-se a sua semelhança com o 
astro que mantém o planeta terra vivo. Sem o sol, sem sua energia nada 
sobreviveria sobre a terra.

Porque Parque Girassol

Público Alvo: 

Dias de atendimento: 

Visita matutina: das 9h às 12:00 - Visita vespertina: 13:30 às 16:00 
Duração aproximada 110 minutos

Esperamos por sua visita!


