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As trilhas ecológicas promovem a aproximação entre o homem e a natureza permitindo
a captação e interpretação das informações do meio ambiente buscando firmar
conhecimentos, exercitar valores cognitivos, criar perspectivas, suscitar
questionamentos e despertar para novos conhecimentos. O presente estudo tem como
objetivo descrever a implementação de uma trilha ecológica interpretativa na
Universidade de Pernambuco – UPE, Campus Petrolina, Pernambuco (9º23,95” S
40º28,69” W). A área de estudo apresenta vegetação classificada como Savana-Estépica
arborizada (Ta) com clima semi-árido (Bswh’). Foram colocadas na trilha placas
educativas constando o nome científico das espécies com sua respectiva família e nome
popular. As expedições de campo, quinzenais, totalizaram 50 horas de esforço amostral,
com destaque para a oficina realizada com alunos do curso de Ciências Biológicas. As
66 mudas, plantadas em novembro (início das chuvas), foram fornecidas pela
Agroindústria do Vale do São Francisco - AGROVALE, sendo três mudas de Spondias
tuberosa Arruda, dez de Cereus jamacaru DC., nove de Commiphora leptophloeos
(Mart.) J.B.Gillett, sete de Tabebuia aurea Benth. & Hook.f. ex S.Moore, cinco de
Erythrina velutina Willd., cinco de Piptadenia sp., quatro de Croton sp., quatro de
Ziziphus joazeiro Mart., quatro de Schinopsis brasiliensis Engl., quatro de Geoffroea
sp.,  três de Hymenaea courbaril L., três de Jatropha mollissima Baill. duas de
Anadenanthera colubrina, duas de Desmanthus virgatus Willd. e uma de Amburana
cearensis (Allemão) A.C.Sm. As mudas foram plantadas seguindo um espaçamento de
3X3 metros, sendo que os umbuzeiros distavam 10m entre si. Avaliou-se os diâmetros
ao nível do solo (DNS) e altura dos indivíduos plantados. Os diâmetros variaram entre
0,5cm e 3,7cm e a altura variou entre 0,25m a 1,89m. A taxa de mortalidade foi de 24%
(11 indivíduos). Considerando as condições de stress hídrico as quais as mudas estavam
expostas Hymenaea courbaril L., Croton sp. e Geoffroea sp. destacaram-se por
apresentar razoável adaptabilidade, considerando que não houve mortalidade nos
indivíduos dessas espécies, entretanto, com a continuidade das avaliações temporais, a
metodologia empregada poderá ser difundida em outras instituições de ensino (médio
ou superior) de Petrolina, Pernambuco.
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