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A  Educação  Ambiental  visa  à  formação  de  cidadãos  ecologicamente  conscientes  e  com
novas  práticas  frente  às  questões  ambientais  e  sociais.  Nesse  sentido,  entende-se  o
ambiente não somente um meio para satisfazer as necessidades humanas, mas um espaço
de interação do homem com as demais  espécies.  Dessa forma,  conhecer  essas  espécies  é
um processo que promove o pensamento crítico que leva a conscientização da necessidade
de  conservação  do  todo.  A  área  de  estudo  localiza-se  no  campus  da  Faculdade  de
Formação de Professores da UERJ (UERJ-FFP), no município de São Gonçalo (RJ). Este
trabalho  tem como objetivo  confeccionar  um catálogo  de  espécies  arbóreas  para  uso  em
atividades de educação ambiental com alunos e professores da UERJ-FFP, além de escolas
públicas  e  particulares  de  ensino  fundamental  e  médio  do  município  de  São  Gonçalo.
Numa  porção  da  FFP  foi  realizado  em  2003  um  reflorestamento  com  plantas  da  Mata
Atlântica, sendo que o catálogo se baseou nessas espécies e outras que foram plantadas nas
áreas de circulação do campus.  O material  foi  herborizado e seco  em estufa  a  60ºC para
identificação através de bibliografia especializada, comparação nos herbários fluminenses
e  consulta  aos  taxonomistas  especializados.  As  correções  de  nomenclatura  foram
realizadas com base na literatura. O material coletado está incorporado ao herbário RFFP.
No  catálogo  ilustrado  foram  trabalhadas  20  espécies  arbóreas,  sendo  registradas
informações  sobre  distribuição  geográfica,  fenologia,  características  morfológicas,  uso,
nome científico e nome popular. Dentre as espécies utilizadas presentes no reflorestamento
destacam-se Bombacopsis glabra  (Pasq.) A. Rob.,  Ceiba speciosa  (A. St.–Hil.)  Ravenna,
Mimosa caesalpiniaefolia Benth., Peltophorum dubium (Spreng.) Taub., Psidium guajava
L.,  Handroanthus  chrysotrichus  (Mart.  Ex  A.  DC.)  Mattos,  Handroanthus  heptaphyllus
(Vell.) Mattos e Trema micrantha (L.) Blum. 
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