
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O TREINAMENTO DE 
GUIAS DA TRILHA ECOLÓGICA DA UFSCAR (CENTRO DE CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS) 
 

Steve de Oliveira Costa1; Letícia Ribes de Lima2; Renata Sebastiani3; Rodolfo 
Antônio de Figueiredo4 

 

1Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal da Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil; 2Professora Adjunta do Instituto 
de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 
Alagoas, Brasil; 3,4Professores Adjuntos do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de São Carlos, Araras, São Paulo, Brasil. 
steve.costa.soc@gmail.com. 
 
O município de Araras (SP) encontra-se inserido em um polo produtor agrícola. A 
intensa atividade canavieira nesta região gera diferentes tipos de impactos ambientais, 
entre eles a degradação da vegetação nativa. Nesse contexto, o desenvolvimento de 
atividades de Educação Ambiental, por meio do uso de trilhas interpretativas, promove 
aos visitantes o apoio à conservação desta biodiversidade. Este trabalho teve como 
objetivo principal a elaboração de um material para o treinamento de guias da trilha 
ecológica de interpretação ambiental construída no Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de São Carlos. A trilha ecológica foi construída neste campus 
universitário a partir da metodologia de “Indicadores de Atratividade de Pontos 
Interpretativos”. As atividades de Educação Ambiental, desenvolvidas na trilha 
ecológica e propostas neste trabalho, foram selecionadas a partir dos indicadores de 
atratividade mais evidentes em cada ponto interpretativo. Assim, foram propostas 
atividades em cada ponto interpretativo, a partir de temas que envolvem os indicadores 
de atratividade predominantes, por meio de consulta à bibliografia específica. O 
trabalho contou ainda com a participação de estudantes do 9º ano de uma Escola 
Municipal de Araras, que visitaram esta trilha e participaram das atividades propostas, 
o que possibilitou uma avaliação prévia da eficácia e coerência das atividades propostas 
em cada ponto interpretativo. Na trilha ecológica selecionou-se seis pontos 
interpretativos, onde foram propostas as atividades de Educação Ambiental. Por meio 
da proposição de adaptações das atividades elaboradas neste trabalho, de acordo com 
as exigências de materiais e/ou condições necessárias para o seu desenvolvimento, 
também permite-se o seu uso no espaço escolar e/ou em áreas verdes próximas. 
Esperamos, por meio deste trabalho, que as escolas que tenham maior dificuldade de 
acesso a trilhas interpretativas, ou mesmo municípios em que estas trilhas estão 
ausentes, tenham vivências de práticas de Educação Ambiental, com a execução das 
atividades aqui propostas. Este trabalho permitirá a ampliação e potencialização do 
papel das atividades de Educação Ambiental na trilha ecológica construída, de modo 
que estas não se caracterizem como eventos pontuais e isolados, mas sim como um 
processo educativo continuado e persistente, conforme proposição das bases que 
fundamentam os princípios da Educação Ambiental. 
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