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INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica vem sendo sistematicamente 
dizimada e estima-se que a floresta já perdeu 93% 
da sua área total (VILELA et al. , 2005), e preservar 
os vestígios desse bioma passou a ser vital. Por 
outro lado, as trilhas ecológicas em espaços 
naturais têm sido apontadas como alternativa 
viável para promover a preservação, por meio da 
educação ambiental (VASCONCELLOS, 2006; 
Di TULLIO, 2009; FERRARESE, CORRÊA 
E ROCHA, 2019; LOPES E FARIA, 2014). 
Em 2018, a coordenação da AAFESP dirigiu-
se ao IFSP-Suzano para elaborar um projeto 
em educação ambiental, uma das suas missões 
institucional. A Associação possui sua sede 
em meio a 53 mil m2 de área vestigial de Mata 
Atlântica, adensada entre área urbana e rural, 
sob forte ameaça de desmatamento. Avalia que 
aliar a educação ambiental aos interesses de seus 
associados, abrindo à comunidade local, possa 
ajudar a garantir a preservação da área com 
responsabilidade socioambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

 O IFSP por meio do LIB (Laboratório Integrado 
de Biologia), passou a elaborar e executar ações 
para viabilizar o estudo. Inicialmente foi criado 
um projeto de extensão para que dois alunos, um 
de licenciatura em química e outro do técnico 
em administração, recebessem uma bolsa para 
se dedicar ao estudo do problema. Em seguida 
o LIB fez algumas visitas técnicas objetivando 
caracterizar a área quanto a sua delimitação 
física, estado de conservação e biodiversidade, 
levantamento do espaço para atividades práticas 
e estudo da possibilidade de elaboração de trilhas 
ecológicas. Uma vez caracterizada e verificado 
a viabilidade do projeto, passou-se a estudar 

e executar a abertura da trilha para visitação, 
levando-se em consideração aspectos como 
segurança para o trânsito de crianças de diversas 
faixa etárias aliada ao mínimo impacto na área a 
ser utilizada. Paralelamente a esse processo de 
criação da trilha, foi levada uma proposta aos 
alunos da disciplina Biologia aplicada ao ensino 
de Ciências do curso de Licenciatura em Química 
do IFSP-Suzano para que elaborassem sequências 
didáticas voltadas para a  educação ambiental. 
Foi ainda elaborado um plano de levantamento de 
fauna e flora e produção materiais para um museu 
de Biologia visando enriquecer didaticamente a 
visitação das crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das visitas técnicas indicam ser a área 
de grande vulnerabilidade uma vez que as bordas 
são fortemente delimitadas por desmatamento 
e existem espaços similares com ocupação 
irregular para moradias, observou-se descarte de 
carcaças de carros na borda da mata apontando 
para a necessidade de intervenção urgente. Por 
meio de caminhada, uso de GPS e de imagens 
por satélite pode-se confirmar a área e verificar 
que há a comunicação com outros espaços em 
bom estado de conservação existindo ainda o 
corredor para fluxo gênico. Verificou-se que na 
flora podem ser encontradas espécies endêmicas 
da Mata Atlântica em bom estado de preservação, 
há muitos vestígios da fauna de mamíferos e a de 
artrópodes é visualmente rica. Todo esse material 
necessita ainda de levantamento para catalogação, 
projetos que estão em andamento. Observou-
se que a área tem grande e importante potencial 
hídrico e que as nascentes ali existentes precisam 
ser melhor preservadas, para isso está sendo criado 
uma proposta de limpeza e proteção uma vez que 
as nascentes são utilizadas para abastecimento de 
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água da sede da associação, desta forma propôs-se a 
reorganização dos mecanismos de captação de água 
com troca e retirada de vestígios de encanamentos 
já abandonados. No momento, os alunos do curso 
de licenciatura estão apresentando as propostas de 
atividades em educação ambiental. Com a trilha 
já demarcada estão sendo confeccionadas placas 
de identificação e orientação; para estudo da 
fauna estão sendo instaladas câmeras de captura 
de imagens e realizados estudo botânicos iniciais. 
Um projeto de levantamento entomológico 
está sendo elaborado para aplicação na área. Os 
próximos passos do projeto serão a revitalização 
da área de convívio com a criação de um museu de 
biologia e educação ambiental além de adequação 
desta área para trabalhos didáticos com alunos. 
A secretaria de educação do município de Ferraz 
de Vasconcelos já foi contatada para que seja 
estudado a viabilidade da organização de visitação 
dos alunos. Foi realizada uma reunião inicial com 
políticos e a sociedade civil organizada visando a 
busca de parcerias para a viabilidade econômica 
do projeto. Espera-se que no final do terceiro 
trimestre de 2019 a trilha esteja totalmente 
identificada e pronta para visitação e ainda que as 
visitações possam se iniciar experimentalmente 
já no quarto trimestre de 2019 para ajustes e 
aprimoramento dos trabalhos. As expectativas 
são que no início de 2020 possa se ter a área de 
convívio adequadas para a implantação do museu 
de biologia, bem como os espaços de trabalhos 
didáticos finalizados. Consideramos que esse 
conjunto de ações de pesquisa e educação possam 
criar um ambiente e uma atmosfera que chamem 
a atenção e promovam a preocupação real da 
sociedade na preservação dessas áreas que são 
patrimônios das comunidades, mas infelizmente 
ainda não reconhecidas.

CONCLUSÃO

A Mata Atlântica está fortemente ameaçada, os 
vestígios que sobram podem não ser suficientes 
para se auto sustentar, em especial pela perda dos 
corredores ecológicos para fluxo gênico. A criação 
de parques e áreas de proteção permanente, aliado 
ao trabalho de educação ambiental direcionada, 
pode ser uma saída para preservar o que resta e 
garantir a continuidade da existência desse Bioma. 
É nesse sentido que o IFSP- Suzano e AAFESP se 
unem para promover o projeto de implantação de 

uma estação de Educação Ambiental na região do 
Cambiri no município de Ferraz de Vasconcelos-
SP. Ainda que existam diversos desafios a serem 
enfrentados para que o projeto se concretize, as 
etapas já cumpridas apontam para a viabilidade da 
estação aliada a educação visando a preservação 
da área.
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