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RESUMO

A preservação das áreas remanescentes de Mata Atlântica tem sido apontada como o maior, e mais urgente problema de conservação do país. Este bioma apresenta o maior

número de espécies ameaçadas de extinção dentro do ecossistema brasileiro (MENDONÇA; LINS, 2000). A cidade de João Monlevade/MG possui uma extensa área de Mata

Atlântica preservada, sendo que parte dessa área é de domínio da empresa ArcelorMittal Monlevade que a transformou em RPPN para melhor preservação. Diante da

importância de preservação do ecossistema Mata Atlântica, o projeto visa estruturar as trilhas ecológicas que se encontram no Embaúbas Tênis Clube para posterior interação

(de forma sustentável) da comunidade com a natureza através de atividades recreativas, possibilitando de forma dinâmica a compreensão de aspectos socioambientais, bem

como ajudando na promoção da educação ambiental. Em visitas iniciais ao local foram realizadas limpeza geral das trilhas e início da elaboração da sua sinalização (com madeira

de caixotes). As trilhas foram georreferenciadas com GPS, cujas coordenadas UTM revelaram um comprimento total de 573m. Foram realizadas inicialmente coletas de oito

amostras de espécies da flora local, que estão na fase de secagem em prensa com jornal para posterior identificação das espécies e confecção do inventário (LORENZI, 2008).

Dentre estas, quatro apresentaram semelhança com as espécies Matayba elaeagnoides, Piptadenia gonoacantha, Xylopia brasiliensis e Platymiscium floribundum. Após o

encerramento das atividades propostas, o projeto visa promover uma caminhada pela trilha e palestra de educação ambiental (ministrada pelos alunos envolvidos) para os alunos

das escolas da cidade. O projeto vem estimulando o trabalho em equipe, a criatividade para a resolução de problemas e aplicação do conhecimento adquirido ao longo do curso.

Além disso, tem estimulado a busca por novos conhecimentos através da pesquisa bibliográfica para catalogação das espécies do local em questão.

Projeto 1


