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1. Introdução: 
 

A Mata Atlântica foi uma formação florestal praticamente contínua ao longo 

de grande parte da região litorânea, cobrindo cerca de 15% do território 

nacional e concentrando grande diversidade de plantas e animais, alguns 
endêmicos deste bioma (Filho, 1987; Lewinsohn & Prado, 2004). Segundo o 

MMA (2004), a Mata Atlântica é tida como a segunda floresta mais 

ameaçada do planeta; e consta na lista dos 25 biomas de alta diversidade 
mais ameaçados do mundo, ou seja, um Hotspots (Mittermeier et al., 

1999). No entanto, mesmo depois de todo o processo de desmatamento e 

exploração predatória pelo qual passou, e juntamente com a Floresta 
Amazônica, fazem com que o Brasil detenha 31% do total de florestas do 

mundo e cerca de 20% de toda a biodiversidade mundial, somando 45 mil 

espécies de plantas superiores (22% do total mundial). 

O Dossiê Mata Atlântica (2001), citado por Barros (2005), revela que a 
Floresta Atlântica que engloba várias formações vegetacionais, estendendo-

se do Estado do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do sul, foi devastada 

em grandes proporções e estima que, atualmente, restam cerca de 7% da 
área anteriormente ocupada por este bioma, considerando sua cobertura 

original no Brasil. Na Paraíba, em decorrência dos ciclos econômicos o 

quadro não foge a realidade de degradação apresentada pelo já citado 
Dossiê, onde se constata que só restam aproximadamente 8% da cobertura 

vegetal encontrada pelos portugueses na época do descobrimento do Brasil, 

onde a Mata Atlântica também se apresenta de forma fragmentada, 

distribuída na faixa litorânea e no brejo. 
Historicamente, tem-se assistido a exploração dos recursos autóctones de 

forma irracional, em especial por empresas que avançam com os 

monocultivo, a exemplo das indústrias canavieiras; e das olarias, padarias e 
casas de farinhas que extraem da natureza a sua base energética, afetando 

assim de maneira gradativa e crescente a diversidade floristica (Lugo, 



1995; Moraes et al., 1999; Vals, 2000); e, indiretamente, a qualidade do ar 

(Pompéia, 1998; Mazzoni-Viveiros, 2000), da água (Oliveira Filho et al., 

1994; Sperling, 1998; Eysink & Moraes, 1998; Bertoletti, 2001) e do solo 
(Jordan, 1986; Dias & Griffith, 1998). 

Assim sendo, é imperativo o entendimento e a elaboração de políticas 

adequadas de manejo e conservação da diversidade biológica deste bioma 
(Carneiro & Valeriano, 2001) e, para isto, várias ações vem sendo 

apresentadas com o intuito de reduzir os impactos ambientais negativos 

provocados pela ação antrópica. 

O brejo paraibano está localizado no Planalto da Borborema, O front do 
Planalto é beneficiado com as chuvas orográficas (chuvas de montanha), 

possuindo um clima agradável, clima tropical de altitude, com um índice 

pluviométrico de 1000 mm/ano e vegetação de altitude exuberante como a 
remanescente Mata do Pau-Ferro no município de Areia. Esta cidade é a 

principal de sua Microrregião denominada Brejo Paraibano, todavia não é o 

único local que podemos chamar geomorfologicamente de brejo. O brejo é 
uma área sobre ou entre serras que possui umidade maior do que as áreas 

adjacentes devido à facilidade de precipitação por causa da altitude. O brejo 

é um tipo de formação do relevo que propicia um clima, solo e formação 

vegetal diferente dos arredores. (Araujo,). O Brejo Paraibano é uma das 
microrregiões do estado da Paraíba, pertencente à mesorregião do Agreste 

Paraibano, com uma área de 1 174,168 Km2 e uma população de 

aproximadamente 115 mil habitantes, compostas pelos oito municípios a 
seguir: Alagoa grande, Alagoa Nova, Areia, Bananeiras, Borborema, 

Matinhas, Pilões e Serraria (Wikipédia, 2007). 

De acordo com o PNUD/2000, os municípios do Brejo Paraibano apresentam 
um Índice de Desenvolvimento Humano médio de 0, 601. Dados do 

IBGE/2003 para esta região indicam um Produto Interno bruto (PIB) de R$ 

364 315 001,00 e um PIB per capita de 3 117,37. A cana-de-açúcar 

representou o auge da economia local, uma vez que a mesma tem por base 
a agricultura. Por sua vez a cana-de-açúcar teve seu ápice entre as décadas 

de 70/80, com a implantação do PROALCOOL, em 1975, provocando a 

modificação do ambiente físico e das relações de trabalho.  
A partir da década de 90, desencadeia-se a crise do PROALCOOL, 

ocasionando o fechamento de várias unidades de produção, destacando-se 

na região o Complexo Agroindustrial Santa Maria, localizada no município de 

Areia, e da Usina Tanques, situada no município de Alagoa Grande, 
provocando o desemprego e o conseqüente caos social, frente a esta 

realidade os trabalhadores (as) juntos com diversas entidades de apoio e de 

representação sindical buscaram outras saídas para garantir sua 
sobrevivência, com destaque para a luta pela permanência no campo e pelo 

reconhecimento dos direitos trabalhistas junto à justiça do trabalho.  

Finalmente após cinco anos de luta e vários protestos dos trabalhadores e 
trabalhadoras, ocorreram as primeiras desapropriações, em 1997, 

inicialmente na Santa Maria e depois na Usina Tanques. Recebeu uma terra 

super explorada e degradada, conseqüência do significativo avanço do 

monocultivo da cana-de-açúcar que foi responsável pelos crescentes e 
preocupantes números de impactos ambientais negativos causados na 

região, tais como queimadas, desmatamentos, uso intensivo de agrotóxicos 

e descargas de vinhotos em rios, principalmente no período após 
implantação do PROALCOOL. 

Com o propósito de contribuir para reduzir ou reparar os impactos 



ambientais negativos provocados pelos desmatamentos na região e fazer 

com que as pessoas que dependem dos recursos da Mata Atlântica sejam 

auto-suficientes, nos propomos a promover diversas atividades educativas 
visando estimular e acelerar o hábito de cultivo florestal, valorização e 

conservação dos recursos naturais, tais como: palestras, cursos, oficinas de 

sensibilização, eventos, caminhadas ecológicas, gincanas, etc., durante o 
ano de 2008, em diversas comunidades rurais e urbanas, Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais, escolas, etc. 

 

2. Justificativa: 
 

Após a década de 70, as questões ambientais se agravaram na região do 

Brejo Paraibano, inicialmente com a implantação do Programa PROÁLCOOL 
que provocou o desmatamento de aproximadamente 10 mil hectares de 

Mata Atlântica, para dar expansão à cultura da cana-de-açúcar, e depois, 

com a extinção do mesmo, que contribuiu para a falência das indústrias 
sucroalcooleiras, onde grande parte das áreas antes ocupadas com cana-

de-açúcar foi desapropriada para fins de reforma agrária. Com o 

assentamento de cerca de 2000 famílias em pequenos lotes de terra, os 

impactos ambientais negativos poderão se agravar, uma vez que se 
acentua a ação antrópica, pois os assentados na sua maioria usam a lenha 

para cozinhar seus alimentos; madeiras, estacas, etc., para atender 

múltiplas necessidades comuns no meio rural, reduzindo ainda mais a 
cobertura vegetal nativa da região. A escolha do Brejo Paraibano para o 

desenvolvimento do presente trabalho deve-se a necessidade da 

preservação dos fragmentos da Mata Atlântica que ainda restam nesta 
região e programar ações que sejam direcionadas para a recuperação de 

diversas áreas que foram degradadas, contemplando a manutenção e o 

manejo sustentável dos recursos naturais. O empobrecimento da 

biodiversidade e dos trabalhadores (as) está inter-relacionado, nesta região, 
isto é, quanto mais o homem explora de forma irracional a natureza, mas 

sem opção de trabalho e renda ele fica. Em face desta realidade se faz 

necessário desenvolver ações que devolvam a cobertura vegetal. O 
desmatamento, também tem trazido sérios problemas para o abastecimento 

de água a população rural e urbana das cidades brejeiras e circunvizinhas, 

pois se trata de uma microrregião que é nascente de vários rios de 

importância para a Paraíba e que já se tornou comum a estes municípios 
serem submetidos a racionamentos e até colapsos no abastecimento de 

água. Para solucionar os problemas advindos da degradação ambiental, 

nesta região, são necessárias iniciativas como a implantação de projetos 
que fomentem a Educação Ambiental com a finalidade de sensibilizar, 

mobilizar e difundir as atividades florestais, tais como: reflorestamento, 

florestamento, reposição florestal, formação de bosques, agroflorestas, 
enriquecimento das matas com espécies consideradas nobres, formação de 

matas ciliares, recuperação de espécies ameaçadas de extinção, etc., para 

fazer com que as pessoas que dependem dos recursos da Mata Atlântica 

sejam auto-suficientes, e juntamente com a construção de outras ações 
duradouras venham garantir o desenvolvimento local em bases 

sustentáveis.  

 
 

 



3. Objetivos: 

 

3.1 Objetivos Gerais: 
 

Capacitar, sensibilizar e mobilizar jovens e adultos para difundirem na 

população o hábito de cultivar essências florestais, valorização e 
conservação dos recursos naturais. 

Envolver o maior número de atores possíveis e desenvolver parcerias em 

todos os oito municípios do Brejo Paraibano para atuarem nas diferentes 

etapas do projeto. 
 

3.2 Objetivos específicos: 

 
. Montar uma equipe capaz de desenvolver atividades sócio-educativas 

ambientais com os jovens e adultos, nos municípios do Brejo Paraibano. 

. Ministrar curso de viveirismo para jovens e adultos com a finalidade de 
geração de emprego e renda. 

. Fazer o contato do publico alvo com os viveiros florestais existentes na 

região, para aquisição de mudas silvestres nativas e/ou desenvolver 

pequenos viveiros temporários, nas comunidades assistidas, para atender a 
demanda das mesmas. 

. Apoiar e incentivar a ações que promovam a recuperação de áreas 

degradadas, o reflorestamento, o florestamento, a recomposição da 
vegetação nativa, a formação de pomares, hortos caseiros e sistemas 

agroflorestais,  

. Apoiar e incentivar ações que recuperem as espécies da flora e fauna 
ameaçadas de extinção.  

. Apoiar e incentivar a difusão da agroecologia, da agricultura natural e o 

manejo sustentável dos recursos naturais, visando à busca incessante pelo 

desenvolvimento sustentável. 
. Apoiar e incentivar ações de recuperação e preservação de matas nativas 

e matas ciliares. 

. Construir relatórios em todas as etapas do projeto. 

. Construir uma relação de sociabilidade com todos os envolvidos no 

projeto. 

. Promover atividades recreativas, eventos, gincanas, distribuição de 

mudas, mutirões para plantio de mudas, confeccionar cartilhas, folders, 
livros de cordel, etc. que auxiliem na difusão da educação ambiental e 

promovam a integração da equipe com as comunidades. 

 
4. Revisão Bibliográfica:  

 

4.1 Levantamentos da Vegetação Regional e suas Características 
 

Devido ao grande número de espécies de plantas existentes nas florestas 

tropicais faz-se necessária uma separação destas em grupos ecológicos com 

o intuito de facilitar o manejo. Os grupos devem sempre considerar 
características, exigências e funções semelhantes. 

A classificação das espécies feita por Budowski (1965 apud Caldato et al., 

1996) de acordo com a segregação das espécies arbustivo-arbóreas, 
levando em consideração à dinâmica sucessional da floresta tropical, o 

conhecimento do ambiente de ocorrência, tipo de solo, velocidade de 



crescimento, densidade da madeira e os aspectos fenológicos, entre outros. 

As espécies pioneiras são aquelas que dependem de intensa luminosidade, 

ou seja, não se desenvolvem no sub-bosque, mas geralmente em clareiras 
ou na borda da mata; apresentam rápido crescimento e induzem 

precocemente grande quantidade de sementes pequenas (dispersas pelo 

vento ou pelos animais), normalmente com dormência; ocorre um grande 
número de indivíduos com um pequeno número de espécies.  

As secundárias iniciais ocorrem sob uma condição de luminosidade não 

muito intensa, ou de sombreamento, são também conhecidas como 

espécies de pequenas clareiras, oportunistas ou intermediárias cuja 
principal característica é a de que suas sementes germinam à sombra, mas 

necessitam de luz para o desenvolvimento das plântulas; ocorrem na 

floresta tropical, com um grande número de espécies, mas com um 
pequeno número de indivíduos por área; são características do dossel 

emergente e responsável pela alta diversidade das florestas. As secundárias 

tardias ou clímax são aquelas espécies que apresentam crescimento lento, 
desenvolvendo-se no subbosque em condições de sombra leve ou densa; 

suas sementes são grandes e normalmente sem dormência; pode 

remanescer no subbosque por toda a vida, ou então crescer até atingir o 

dossel superior; São também conhecidas como espécies tolerantes e 
ocorrem em pequeno número, porém com médias e altas densidades de 

indivíduos (Gandolfi & Rodrigues, 1996 apud Morais, 1998). 

Barbosa (1997 apud Morais, 2000), recomenda ainda que, em um programa 
de revegetação devem-se definir previamente o número de espécies a 

serem utilizadas, a classificação dessas como, pioneira, secundárias e 

climax, além da quantidade de sementes a ser colhida de cada espécie. 
Além disso, deve-se definir o tamanho da área a ser revegetada, o 

espaçamento ou densidade de plantio e a quantidade de mudas 

necessárias. 

 
4.2 Produções de Sementes de Espécies Florestais Nativas 

 

O cuidado com a produção e aquisição das sementes é essencial uma vez 
que a revegetação é uma ação de médio em longo prazo e o início do 

processo deve oferecer segurança quanto ao sucesso das futuras 

plantações. (Revista da Madeira, 2004). Morais (2000) recomenda que a 

execução de um programa de recomposição de florestas nativas deve ser 
iniciado com a obtenção de sementes de boa qualidade, para tanto se deve 

buscar informações sobre a fitossociologia da região a ser trabalhada, 

visando à identificação de maciços florestais remanescentes e 
representativos da vegetação regional, evitando-se, com isso, a colheita de 

sementes de árvores isoladas. 

Os maciços deverão receber uma identificação conforme a sua localização e 
a presença de árvores matrizes que fornecerão as sementes para a 

produção de mudas. A utilização de fichas de identificação, contendo dados 

sobre os maciços, como localização, região, espécies ocorrentes, 

quantidades de indivíduos, data de observações e croqui de localização 
entre outros, são de máxima importância para o acompanhamento e o 

controle dos trabalhos (Barbosa, 1997). 

Uma seleção criteriosa de árvores matrizes será de fundamental 
importância para a obtenção de sementes de boa qualidade fisiológica, 

genética e física que permitirão o sucesso no sistema de produção de 



mudas de essências florestais. Devido aos problemas encontrados para a 

obtenção de sementes, é necessário fazer a seleção de matrizes no campo, 

acompanhar seu comportamento quanto à produção e qualidade das 
sementes em função das variáveis ambientais e realizar testes de progênie. 

A demora nos resultados dos testes de progênie faz com que a seleção de 

matrizes seja feita baseando-se apenas no fenótipo das árvores no campo 
(NAPPO et al., 1999). 

A diversidade pode dificultar a definição de uma metodologia para a seleção 

e avaliação de árvores matrizes, que contemplem todas as espécies de 

interesse. No entanto, deve-se buscar a maior variabilidade genética 
possível, através dos maciços pré-selecionados. Apesar das dificuldades, 

algumas características gerais e básicas são essenciais e aplicam-se a 

grande maioria das espécies a serem utilizadas, conforme sugerido por 
Barbosa (1997). 

 

4.2.1. Tipos de Sementes 
 

De um modo geral, no que se referem à capacidade de suportar 

desidratação e tempo de armazenamento, as sementes florestais foram 

classificadas segundo Roberts (1993) apud Caldato et al. (1996), em dois 
grandes grupos: as ortodoxas e as recalcitrantes. 

As Sementes Ortodoxas são aquelas que podem ser secadas, pois suportam 

uma redução de umidade maior que 5% e quando armazenadas nestas 
condições não perdem a sua capacidade de germinar, a exemplos do sabiá, 

tamboril, jucá, cumarú. As Sementes Recalcitrantes são aquelas que 

perdem rapidamente sua viabilidade quando desidratadas, Não suportam a 
secagem e devem serem mantidas com umidade igual ou superior a 50%, 

uma vez colhidas, devem ser semeadas o mais rapidamente possível ou 

armazenadas em condições especiais; a exemplo do feijão bravo, pitomba, 

mangaba, jabuticaba, jambo. 
Uma terceira categoria foi proposta por Ellis et al.,(1990), apud Floriano 

(2004), as intermediárias, cuja definição está baseada nas respostas de 

longevidade ao ambiente de armazenamento, sendo que estas apresentam 
tendência para longevidade crescente quanto menor o teor de umidade da 

semente no armazenamento (sob condição de ar seco), mas quando esta 

situação atinge um ponto crítico, a partir daí, a redução de umidade implica 

em redução de longevidade.  
A adaptação das espécies quanto ao hábitat e ao estágio sucessional tem 

forte relação quanto ao tipo de sementes que desenvolveram e ao período 

de duração da dormência. A maioria das espécies de clima árido desenvolve 
sementes ortodoxas e poucas intermediárias, mas nunca recalcitrantes. Já 

onde o clima é mais úmido, as espécies podem desenvolver qualquer tipo 

de semente; nos trópicos úmidos, por exemplo, há tendência para maior 
número de espécies com sementes recalcitrantes, enquanto que nos 

temperados úmidos são mais comuns as ortodoxas com período de 

dormência longo (Floriano, 2004). 

Espécies pioneiras, geralmente, têm sementes ortodoxas que apresentam 
dormência irregular; e, em geral, produzem uma enorme quantidade de 

sementes que germinam estrategicamente durante um período de tempo 

mais ou menos longo, variável de espécie para espécie, podendo chegar a 
vários anos. Espécies clímax, geralmente, têm sementes recalcitrantes, em 

geral, produzem sementes grandes que iniciam a germinação assim que 



caem ao solo, ou mesmo antes de cair, e o período de germinação 

dificilmente passa de dois meses. Espécies secundárias, geralmente, 

possuem sementes intermediárias, com diversos graus de dormência entre 
as espécies e mesmo variando o grau de dormência nas sementes de uma 

mesma árvore. 

 
4.2.2 Coleta e Legislação de Sementes 

 

O Planejamento racional de uma coleta de sementes deve prever o local e a 

época do ano, a espécie a ser coletado, o ponto de maturação dos frutos e 
os métodos ou técnicas de coleta. 

O ponto de maturação dos frutos é o melhor indicador, no campo, da época 

exata de coleta das sementes. Esse ponto é facilmente identificável por 
diversos aspectos: alteração da coloração dos frutos, rachaduras, queda 

natural, abertura dos frutos ainda na árvore-matriz, pelo tato ou pela 

presença intensa de aves e/ou insetos. No entanto, alguns estudos sobre o 
assunto já sugerem, para várias espécies, outras recomendações sobre as 

épocas de coleta, com base nos aspectos mostrados acima. Alguns autores 

recomendam visitas periódicas, a cada 15 dias e em cada matriz 

selecionada, visando uma avaliação do seu estágio fenológico (botão, flor, 
fruto verde, fruto maduro). A partir dessas observações, é possível traçar 

um programa de coleta (Barbosa, 1997). 

Quanto aos métodos de coleta, comumente são utilizados aqueles 
diretamente de árvores-matriz ou pela catação manual sob a projeção da 

copa. Neste tipo de trabalho, é necessário o uso de algumas ferramentas 

isoladas ou em conjunto (os cinturões de segurança, os esporões, as 
escadas, tesoura de poda e de alta poda, a linha indiana chumbada e 

facões). O uso dessas ferramentas vai depender das árvores-matrizes e da 

metodologia de coleta a ser adotada. 

A Lei Federal N°10.711 de 05 de agosto de 2003 e o Decreto Federal 5.153 
de 23 de julho de 2004 são a base para a execução da atividade de 

produção de mudas uma vez que esta lei atribui ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA a regulamentação e 
fiscalização da produção de sementes e mudas florestais. Já o Decreto, 

trata das espécies florestais e cria conceitos, categorias e registros 

diferentes para a produção florestal, pois esta é diferente da agrícola. Pelo 

Decreto foram criadas as seguintes categorias de sementes e mudas: 
identificada, qualificada, selecionada e testada. 

A Lei de N° 10.711 também criou o conceito de semente própria onde ficam 

dispensadas do REBASEM as pessoas físicas e jurídicas que utilizem 
sementes para uso em sua propriedade ou posse; os agricultores familiares, 

os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem 

sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si; e 
as instituições governamentais ou não-governamentais que produzam, 

distribuam ou utilizem sementes e mudas florestais com a finalidade de 

recomposição ou recuperação de áreas de interesse ambiental no âmbito de 

propagandas de educação ou conscientização ambiental pelo poder público. 
As coletas de sementes deverão ser feitas em propriedades particulares, 

com a autorização do proprietário e respeitando as normas que 

regulamentam o uso de Áreas de Reserva Legal; nas Florestas Nacionais - 
FLONA, Reservas Extrativistas - RESEX, Áreas de Proteção Ambiental - APA 

e Reservas de Desenvolvimento Sustentável - RDS (neste caso com a 



autorização do órgão gestor); em parques Nacionais, Estaduais ou 

Municipais, em Reservas Ecológicas, Reservas Biológicas, Monumentos 

Nacionais, Estações Ecológicas e Refúgios da Vida Silvestre, que são 
Unidades de Conservação (U.C.) de proteção integral onde será permitida a 

coleta de sementes para pesquisa e com a autorização do órgão 

responsável. 
 

4.2.3. Beneficiamento e Armazenamento 

 

Segundo Morais (2000), a extração das sementes irá depender do tipo de 
fruto. Em frutos carnosos o processo de extração das sementes pode ser 

feito utilizando-se despolpadoras mecânicas ou manualmente; em algumas 

espécies, para facilitar a retirada manual das sementes, é aconselhável a 
submersão dos frutos em água por períodos de 12 a 24 horas, antes da 

maceração em peneira. Em seguida, devem-se lavar as sementes para a 

eliminação de restos de polpa e, então, submetê-las à secagem, podendo 
ser a pleno sol ou à sombra. Os frutos secos são divididos em deiscentes e 

indeiscentes; os deiscentes são aqueles que se rompem naturalmente 

liberando suas sementes, já os indeiscentes são frutos que requerem força 

física externa para serem abertos; para a extração de sementes de frutos 
deiscentes basta secá-los ao sol ou em secadores e para a extração de 

sementes de frutos indeiscentes é comum a utilização de ferramentas e, em 

alguns casos, máquinas adequadas que promovem a ruptura dos frutos. 
Outro procedimento essencial é o processo de secagem destas sementes 

florestais visando à redução da umidade das mesmas e favorecendo o seu 

armazenamento, o ataque dos insetos e a incidência de microorganismos. 
Além disso, as sementes quando secas, possuem uma baixa taxa de 

respiração, favorecendo a viabilidade (Barbosa, 1997). De maneira geral, a 

secagem de sementes de espécies florestais nativas deve ser lenta e 

gradativa, com temperaturas variando entre 30º a 40º C. As secagens 
rápidas a altas temperaturas não são aconselháveis uma vez que podem 

causar danos fisiológicos às sementes induzindo à dormência. De acordo 

com Morais (2000), os processos de secagem podem ser naturais e 
artificiais e os fatores que influenciam o tempo de secagem são as 

condições climáticas, o conteúdo de umidade inicial e o teor de umidade das 

sementes ideais. Barbosa (1997 apud Morais, 2000). 

A classificação das sementes em ortodoxas e recalcitrantes auxilia na 
definição dos tipos de embalagens e da escolha das condições ideais para o 

armazenamento (Vieira et al. 2002 apud Floriano, 2004), uma vez que, as 

ortodoxas devem ser embaladas em recipientes impermeáveis ou 
semipermeáveis e armazenadas em câmaras secas e frias, pois resistem 

bem à secagem sem prejuízo para o seu poder germinativo. Já a diminuição 

rápida do teor de umidade (acima de 5%), compromete a viabilidade das 
sementes recalcitrantes, necessitando de serem acomodadas em 

embalagens permeáveis que proporcione a troca de umidade com o 

ambiente e armazenada em câmaras frias e úmidas. Além disso, a maioria 

das recalcitrantes prefere ambiente com aeração, neste caso, aconselha-se 
o uso de recipiente aberto.  

 

4.2.4 Longevidade e Germinação 
 



 

A longevidade das sementes armazenadas é influenciada pela qualidade 

inicial das sementes, teor de umidade das sementes, tempo decorrido entre 
a colheita e o armazenamento, tratamentos fitossanitários e térmicos 

aplicados, tipo de embalagem e temperatura de armazenamento, entre 

outros (Floriano, 2004). 
Dependendo da espécie, as sementes de árvores podem permanecer vivas 

por períodos que vão de apenas alguns dias até décadas (KRAMER e 

KOSLOWSKI, 1972), apud Floriano, (2004). Uma classificação de 

longevidade de sementes, válida para condições naturais, foi realizada por 
Ewart (1908) apud Floriano (2004). No entanto essa classificação não é 

aplicável para condições artificiais uma vez que a maioria das sementes, 

quando tiradas do ambiente natural, tem sua fisiologia alterada e podem ter 
seu período de vida ampliado ou reduzido, dependendo da espécie e 

condições de armazenamento. 

A germinação se inicia com a retomada do crescimento do embrião das 
sementes, desenvolvendo-se até o ponto em que forma uma nova planta 

com plenas condições de nutrir-se por si só, tornando-se independente 

(Kramer & Kozlowski, 1972; Floriano, 2004). Acontece numa seqüência de 

eventos fisiológicos, influenciada por fatores externos (ambientais: luz, 
temperatura, disponibilidade de água, e de oxigênio) e internos (inibidores 

e promotores da germinação) às sementes, que podem atuar por si ou em 

interação outros fatores conforme observado por Kramer & Kozlowiski 
(1972), Nassif et al. (1998) e Floriano (2004). 

O conhecimento de como os fatores ambientais influenciam a germinação 

das sementes é de extrema importância. Assim, eles poderão ser 
controlados e manipulados de forma a otimizar a porcentagem, velocidade e 

uniformidade de germinação, resultando na produção de mudas mais 

vigorosas para plantio e minimização dos gastos Nassif et al., (1998). 

 
5. Materiais e Métodos.  

 

O presente trabalho será desenvolvido, inicialmente, por um coordenador 
geral e por oito estudantes dos cursos graduação, mestrados e doutorados 

das Universidades com atuação na Paraíba e, em especial no Brejo 

Paraibano. 

O trabalho de campo será prescedido de um semínario com 16 horas de 
duração para apresentação da proposta inicial para discussão, acatamento 

de sugestões, ajustamento de cronograma, formulação de compromissos 

para execução , motivação, sensibilização e socialização dos objetivos e 
metas a serem alcançadas. 

 

 
 

5) Pré-Projeto 

Elizabeth Milagres de Miranda 

 
1. Introdução 

 

Existe na cultura brasileira, a concepção de que a função maior da 
educação ambiental é despertar a consciência ecológica na sociedade, 

sensibilizando as crianças e os jovens, os futuros cidadãos, visando além da 



consciência sobre a  problemática ambiental, a mudança de hábitos  e 

atitudes. 

Entretanto, a dimensão da problemática ambiental requer também 
ações de enfrentamento, com esforços para preservação e manutenção dos 

recursos naturais.  

Segundo Marcos Sorrentino (1993), a pouca existência de políticas 
municipais integradas de meio ambiente e de Educação Ambiental implica 

na falta de continuidade das ações, projetos e programas que vão sendo 

implementados. Constata-se que a grande maioria das atividades chamadas 

de educação ambiental trabalha pouco tempo com uma mesma clientela e 
não possui nenhum trabalho de monitoramento avaliativo e de assessoria 

aos participantes.  

Mesmo alguns programas sendo mais críticos na intenção de 
estimular os participantes a distinguirem causas e conseqüências dos 

processos que degradam a qualidade de vida, não conseguem provocar 

atitudes. As dificuldades no acompanhamento do público-alvo tornam 
impossível avaliar objetivos como consciência, conhecimento, atitudes, 

aptidões, capacidade de avaliação crítica e participação, na ação cotidiana, 

profissional e de cidadania — levando os educadores à proposição de 

somente sensibilizar os participantes quanto à responsabilidade de cada um 
para a preservação e manutenção da natureza (Sorrentino,1993). 

O trabalho técnico social nos Programas de Desenvolvimento Urbano 

operacionalizados pela CAIXA, baseia-se na premissa de que a participação 
dos beneficiários promove uma melhor adequação das intervenções às 

necessidades e demandas dos grupos sociais envolvidos, apresentando-se 

como contribuição significativa para a sustentabilidade do empreendimento 
(Caderno de Orientação Técnica do  Trabalho Social- COTS 01/2007). 

Um dos instrumentos mais eficazes para a participação é a educação, 

que capacita o cidadão a participar da vida da cidade, do seu 

desenvolvimento e crescimento. A análise do processo de educação 
ambiental prevista no programa Urbanização Regularização de 

Assentamentos Precários, no bairro Mutirão em Camamu – Bahia norteia o 

trabalho de pesquisa. A educação ambiental criativa, incentivadora do 
diálogo, constitui um instrumento de participação social, com o 

comprometimento dos atores envolvidos, de modo a ampliar e valorizar os 

processos de aprendizagens sociais e o saber local, potencializando a 

transformação dos atuais padrões de uso dos recursos naturais. 
 

2. Objetivo Geral 

 
 

 Analisar o processo de educação ambiental, como instrumento 

de participação social, no Programa Urbanização Regularização de 
Assentamentos Precários, no bairro Mutirão em Camamu – Bahia, no 

período  de  2007. 

 

 
2.1.  Objetivos específicos 

 

 Conhecer a concepção de educação ambiental do programa; 
 Verificar a aplicabilidade da concepção de educação ambiental 

proposta pelo programa; 



 Fazer uma sondagem preliminar da percepção dos beneficiários 

sobre os resultados do programa nas suas condições de vida.  

 
 

3.        Procedimentos Metodológicos 

 
 

Esta pesquisa será realizada no bairro Mutirão na cidade de 

Camamu/BA. Trata-se de um estudo exploratório voltado para analisar a 

proposta de educação ambiental prevista no projeto de participação 
comunitária do programa Urbanização Regularização de Assentamentos 

Precários, contratado pelo município de Camamu/BA. 

Será realizada uma pesquisa de campo com o seguinte procedimento 
metodológico: 

1. A partir do total de beneficiários diretos  do projeto, cerca de 350 

considerado o universo das unidades habitacionais a serem contempladas 
pelo programa A partir deste total, será feita foi feita uma amostragem 

aleatória simples, por meio de listagem e sorteio de modo a selecionar 10 

famílias. 

2. Será elaborado e aplicado um questionário junto aos chefes de 
família de 10 domicílios. 

3. Análise e interpretação dos resultados. 

4. Redação do relatório com os resultados encontrados e 
recomendações. 

Além do trabalho de campo, será realizada uma pesquisa documental 

nos arquivos da CEF e sítios da internet. 
 

 

 

6) Amigos do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu 
Flávio Augusto Pereira Mello  
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Introdução  

 

O aumento da exposição de problemas ambientais pela mídia e a perda  
da qualidade de vida no meio urbano, entre outros, têm estimulado 

diferentes classes de pessoas a exercerem de forma mais ativa sua 

cidadania, sendo uma grande oportunidade de ampliação da participação 
social responsável em questões relevantes para a melhoria na qualidade de 

vida coletiva.  

 

Voluntários podem prestar serviços significativos em praticamente todas as 
áreas guardando as devidas proporções referentes a capacitação e 

responsabilidade jurídica, Em algumas demandas o voluntário é um 

profissional qualificado que empresta solidariamente algum talento ou 
experiência. Neste sentido não se deve confundir a disponibilidade solidária 

de cidadãos com uma oportunidade de exploração gratuita de trabalho 

profissional.  
 

De fato a procura pelo voluntário não deve ser motivada principal ou 

exclusivamente pela escassez de recursos humanos ou financeiros. A 

reconceituação da palavra voluntário passa pelo entendimento de que é 
necessário responsabilizar e qualificar a participação de toda a sociedade 

nas questões públicas e sociais.  

 
Para tanto, o trabalho voluntário foi regularizado no Brasil através da lei 

9608/98. Segundo esta lei, o serviço voluntário é uma atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada sem fins lucrativos que tenha objetivos 

cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social inclusive a mutualidade.  

 
Em unidades de conservação, o voluntariado é uma tradição em inúmeros 

países do mundo. Nos Estados Unidos, o Serviço de Parques Nacionais 

conta com um programa de voluntários nos parques que gera benefícios 
mútuos para os parques e para os voluntários e em nosso pais, inúmeros 

são os exemplos desenvolvidos ou estimulados por diferentes atores sociais.  

 

1.0 Justificativa  
 

O desenvolvimento da dissertação de mestrado "Ordenamento da malha  

de trilhas como suporte ao manejo da visitação - Contribuição ao Plano de  
Manejo do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu"; serviu de inspiração  

para a criação voluntária do site Amigos do Parque para a promoção do  

ecoturismo responsável e divulgação do parque, ao se constatar que a 
unidade carecia deste importante veículo de interação, assim como foi 

percebido a exigüidade dos recursos humanos e materiais disponíveis.  

 

Com os levantamentos preliminares da dissertação, os dados coletados  
justificaram um primeiro desdobramento da criação do site: uma proposta 

de parceria de voluntariado, protocolada por Flávio "Zen" em 27/06/2007 

com a Direção da Unidade, visando desenvolver a cidadania ambiental junto 
aos usuários do parque, através de ações de voluntariado envolvendo o 



manejo de trilhas como eixo de educação e sensibilização ambiental e ao 

mesmo tempo auxiliar a administração no manejo da unidade.  

 
2.0 Área de atuação do projeto  

 

O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI) foi criado em 1998 e 
está localizado na Baixada Fluminense, entre os municípios de Mesquita, 

Nova Iguaçu e Rio de Janeiro, mais especificamente na vertente iguaçuana 

do Maciço do Gericinó, conhecido também por Serra do Madureira. Faz 

parte da Área de Proteção Ambiental (APA) do Gericinó-Mendanha, sendo 
esta considerada Reserva da Biosfera pela UNESCO, desde 1996. Ocupa 

uma área total de 1.100 hectares (incluindo as áreas de Nova Iguaçu e 

Mesquita) e sua altitude varia entre 150 metros na entrada da unidade e 
956 metros no marco sudoeste, próximo ao Pico do Gericinó1. Possui 45% 

de sua área em adiantado estado de regeneração e/ou alto grau de 

preservação, sendo um importante remanescente da Mata Atlântica, onde 
se destacam vários exemplos da flora e fauna da região.2 

 

Com a descoberta em 1979 de resquícios de atividade vulcânica pelos 

geólogos Victor de Carvalho Klein e André Calixto Vieira, o PNMNI se tornou  
uma importante referência geológica no estado do Rio de Janeiro; sendo 

incluído pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de 

Janeiro – DRM-RJ, como Geoparque de Nova Iguaçu3 no Projeto Caminhos 
Geológicos, idealizado com o propósito de trazer a cultura da Geologia para 

o Estado do Rio de Janeiro4. Data desta época a introdução da referência do  

―Vulcão de Nova Iguaçu‖ e ―Serra do Vulcão‖, utilizados amplamente pela 
mídia e prefeituras como ―chamariz ecoturístico‖. A área reconhecida como 

―cratera do vulcão‖ é historicamente denominada de Varginha, dada as suas  

características físicas.5  

 
Embora pouco conhecido pela população local, a divulgação do parque pela 

mídia jornalística na onda do consumo ecoturístico é cada vez mais intensa, 

destacado principalmente como agradável possibilidade de lazer, sobretudo 
através de banhos de cachoeira em áreas naturais de fácil acesso. Tal 

exposição, contudo, está se convertendo em um problema: os municípios  

de Nova Iguaçu e Mesquita são os que possuem maior interface e facilidade 

de acesso, possuindo aproximadamente um milhão de habitantes6 que 
aponta uma forte condição de massificação do lazer e ecoturismo nesta 

unidade. Esta situação de certa forma já percebida por conta do aumento 

da demanda de visitação para o lazer, cujo volume máximo de visitação 
ocorre no verão e se dirige preferencialmente aos poços e pequenas 

                                                
1 Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu – Versão Resumida – SEMUAM, Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 2001, p. 10. 
2 Fonte: Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu – Versão Resumida – SEMUAM,  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2001. 
3 Geoparque de Nova Iguaçu http://www.drm.rj.gov.br/item.asp?chave=109 capturado em 18/07/2007 
4 DRM- RJ Caminhos Geológicos: http://www.drm.rj.gov.br/projeto.asp?chave=1 capturado em 

18/07/2007 
5
 Uma pequena planície fértil no fundo do vale, interpretado como o edifício vulcânico preservado,  

hipótese refutada por Valente, et al (2005). 
6 Contagem da População 2007, Resultados preliminares: Nova Iguaçu: 844.583 habitantes. Mesquita:  

185.552 habitantes. Fonte: IBGE - Censo Demográfico: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem2007/RJ.pdf 



cachoeiras ao longo do rio Dona Eugênia, do Poço da paixão até o Casarão; 

onde se encontra a Cachoeira Véu da Noiva.  

 
3.0 Objetivos  

 

3.1 Objetivos gerais  
 

• Conscientização de visitantes e comunidades do entorno para a 

importância  

sócio-ambiental do PNMNI e APA do Gericinó-Mendanha;  
• Divulgação dos conceitos de mínimo impacto em ambientes naturais.  

• Valoração e proteção da Flora e Fauna.  

• Estimular o serviço voluntário em atividades de conservação e 
preservação  

ambiental  

 
3.2 Objetivos específicos  

 

Envolve 04 eixos:  

 
• Coordenação de oficinas regulares de treinamento para funcionários e  

voluntários.  

• Estimular parcerias e solicitação de apoio técnico a profissionais e  
instituições como Hortos,Universidades, ONGs, em apoio ao voluntariado.  

• Elaboração de relatórios e trabalhos acadêmicos para divulgação em  

congressos e demais eventos acadêmicos.  
• Divulgação das ações na internet  

 

4.0 Público beneficiado  

 
Dada a multiplicidade de oportunidades para o voluntariado ambiental no  

PNMNI, pode-se dividir o público beneficiário em 02 grandes grupos:  

 
• A população do entorno que utiliza principalmente as pequenas  

cachoeiras e poços do Rio Dona Eugênia para lazer.  

• A população de visitantes de diferentes origens que utilizam tanto as  

pequenas cachoeiras e poços do Rio Dona Eugênia para lazer quanto as  
trilhas para ―ecoturismo‖  

• Os pesquisadores e comunidades escolares  

 
5.0 Material e métodos  

 

Tendo oficializado a parceria com a Administração do PNMNI através de  
oficio. Foram estabelecidas as seguintes diretrizes: 

  

• Educação/ Divulgação  

- Criação do site e comunidade de relacionamento na internet  
- Produção de relatórios e trabalhos acadêmicos.  

 

• Manejo:  
- Manejo de trilhas;  

- Revitalização do Horto do Parque;  



- Recuperação de áreas degradadas acessadas por trilhas; Cabe destacar 

que para a valoração da participação do voluntário, a administração do 

PNMNI se dispôs a assinar os certificados de participação e emitir certificado 
de estágio acadêmico para os voluntários discentes devidamente inscritos.  

 

5.1 Identidade visual  
 

Para que a proposta de voluntariado ambiental fosse mais facilmente 

assimilada pelas populações beneficiárias, foi criada uma identidade visual 

que fosse simpática e referisse natureza e trabalho e o nome fosse 
suficientemente amplo para abrigar as diferentes possibilidades de 

parceiros. Para atanto foi escolhido o nome: AMIGOS DO PARQUE, e como 

símbolo um esquilo com um muda e pá de jardineiro na mão, remetendo a 
trabalho de conservação (figura 01).  

 

Figura 01  
 

5.2 Interface com os voluntários e parceiros.  

 

Embora nem todos tenham acesso a internet, esta costuma ser uma 
ferramenta de grande eficiência para divulgação de idéias, contatos, 

noticias e aglutinação de interesses entre as muitas possibilidades de 

interação que possui.  
 

Para divulgação do PNMNI e do voluntariado ambiental foram criadas as  

seguintes ferramentas de interação na internet:  
 

• Site Amigos do Parque em www.pmni.rg3.net  

 

• Comunidades no orkut;  
- Voluntário Verde (para relação com outras iniciativas similares) em 

http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=36018266  

- Amigos do Parque (criada espontaneamente por uma voluntária em  
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=40143024  

 

• Álbum virtual de fotos para divulgação e disposição de imagens. Em  

http://picasaweb.google.com.br/infotrilhas/2MutiraoAmigosDoParque  
 

5.3 Operacionalização do voluntariado.  

 
O principal veículo de interação com o voluntário é o site (anexo 02, pág 

13) e as comunidades no orkut,. No site o candidato a voluntário tem 

orientações sobre as atividades e programação e ainda referencias legais e  
definições sobre voluntariado ambiental. Há formulários online (anexo 03, 

pag 14) para inscrição em mutirões e para as demais atividades com 

participação regular, os seguintes quadros são destacados em 

http://www.pmni.infotrilhas.com/zen_vol-prop.html:  
 

• Normas para Voluntário  

 
- Ser maior de idade ou que o responsável autorize, preenchendo o termo 

de voluntariado.  



- Compareça as palestras de apresentação e se inteire dos deveres e  

responsabilidades do voluntário ambiental.  

- Identifique a área de interesse e faça o(s) treinamentos requeridos para 
atividade.  

- Cumpra os dias agendados e a carga horária prevista. Isso é necessário 

para que  
os projetos possam ter previsão operacional e logística.  

- O período mínimo de participação é 40 horas, podendo ser agendadas de 

acordo com a programação de cada atividade.  

- Cumprindo 85% do compromisso assumido, a Natureza agradece e o 
voluntário recebe certificado de estágio do PNMNI e/ou participação.  

 

• O Serviço Voluntário Ambiental  
 

- O voluntariado em unidades de conservação é uma tradição em inúmeros 

países do mundo. Nos Estados Unidos, o Serviço de Parques Nacionais 
conta com um programa de voluntários nos parques que gera benefícios 

mútuos para os parques e para os voluntários. No Brasil o trabalho 

voluntário foi regularizado pela lei 9608/98. Segundo esta lei, o serviço 

voluntário é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física a 
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada sem fins 

lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência social inclusive a mutualidade. O serviço 
voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza 

trabalhista previdenciária ou afim. E ainda necessidade de assinar o termo 

de serviço voluntário, conforme anexo 01 (pág 12)  
 

5.4 Cronograma inicial  

 

O projeto tendo começado em julho de 2007, foi elaborado um cronograma  
inicial para até dezembro de 2007, o qual deverá lançar as bases para o ano 

de 2008. Foram feitas algumas adequações, mas a principio funcionou 

conforme o programado.  
 

Ação - JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

 

Internet: site - 01/07  
 

Orkut: Voluntário verde - 16/07  

 
Álbum - 18/11  

 

Campanhas / Biblioteca digital (a) - 09/07  
 

Olhar mágico (fotos do PNMNI feito por usuários). (b) / Pesquisas 

sobre os usuários (c) - 09/07  

 
Levantamento das trilhas - 09/07  

 

Revitalização do Horto - 12/08  
 

Mutirões - 15/11 e 09/12  



 

OBS: (a) Biblioteca digital: É uma estratégia de valorização da UC baseada 

no estímulo à divulgação da produção técnico-científica. Muitas decisões de 
políticas públicas e mesmo a identidade e sintonia da unidade com a 

população do entorno principalmente passa pelo volume e qualidade da 

informação que se tem sobre sua identidade geográfica, biodiversidade e 
importância social principalmente. Muitas vezes precisamos literalmente 

conhecer para preservar...  

(b) Olhar mágico: É uma seção no site Amigos do Parque criada para 

estimular a afeição e resignificação da unidade junto aos usuários. Confome 
descrição no site: Olhar mágico é o momento em que percebemos algo 

mais que a imagem. É quando o olho da alma revela significados e 

sentimentos. Pode ser o close de uma flor, a chegada ao cume, o por do 
sol, a trilha de folhas amarelas ou a atenta coruja buraqueira...  

(c) Pesquisas sobre o usuário: Um dos aspectos mais relevantes na gestão 

da visitação em unidades de conservação (UC) é o monitoramento da 
capacidade de carga de seus atrativos e acessos assim como os padrões de 

dispersão dos visitantes e operadores. Para tanto foram criadas 02 

pesquisas dirigidas ao usuário e aos operadores. Os dados são 

compartilhados com a direção do parque.  
 

6.0 Primeiros resultados  

 
Apesar das dificuldades encontradas junto a setores da administração e  

efetivação de apoio mais consistentes. Os resultados são animadores:  

 
• Site: até a presente data: 2456 acessos  

 

• Biblioteca digital:  

- 26 artigos técnicos  
- 02 dissertações de mestrado (01 em andamento)  

- 03 projetos de pesquisa divulgados  

 
• Olhar mágico: 12 fotos expostas.  

 

• Inicio dos trabalhos no Horto  

 
• Realização do Mutirão Amigos do Parque em 15/11/2006, com: 

- Participação de 42 voluntários, membros da Turma de biologia e geografia 

da UNIG (universidade de Nova Iguaçu), Grupo de ecologia Ativa, da 
Fundação Nova Acrópole, entre outros.  

- Apoio institucional da Prefeitura de Nova Iguaçu através do Parque 

Municipal, Secretaria de Segurança Pública de Nova Iguaçu (SEMUV). GEA- 
Grupo de Estudos Ambientais da UERJ e Sala Verde de Mesquita.  

- Apoio logístico de 03 empresas Locais: JR Pontes, Baixada verde (empresa 

de ecoturismo) e Risso (fabrica de bebidas).  

- Confirmação de mutirão complementar em 09/12/2007, aproveitando a 
época de chuvas, com a participação de membros  

do mutirão de 15/11.  

 
7.0 Equipe Atual  

 



• Flávio ―Zen‖ Idealizador e webmaster do site AMIGOS DO PARQUE. 

Coordenador da proposta de voluntariado do Zen na Trilha para o Parque  

Municipal de Nova Iguaçu.  
• Carlos Eduardo de Oliveira G. da Silva: Graduando em Licenciatura em 

Geografia.  

• Rona Cavalcanti: Voluntária de conteúdo do site. Atualmente estuda 
Jornalismo na Estácio de Sá no Rio de Janeiro. 

 

8.0 ANEXOS  

 
Voluntariado Ambiental – Amigos do Parque  

 

Após preencher o formulário e assinar. Envie como anexo para o e-mail 
suporte@infotrilhas.com  

 

Não se esqueça de sua assinatura! (escaneie e cole!).  
 

Ou se preferir, imprima e envie pelo correio para:  

 

Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu – Voluntariado  
 

Av. Brasil nº 3703, Bairro K11 Nova Iguaçu / RJ  

CEP: 26556-000  
 

Ficha de inscrição para atividades voluntárias  

 
DADOS PESSOAIS  

 

Nome:  

Idade: Telefone:  
Endereço:  

CEP:  

Cidade:  
E-mail:  

Formação acadêmica/Profissional:  

 

Relacione 03 principais HABILIDADES (informática, fotografia, etc):  
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 
Tipo sanguíneo e RH:  

É alérgico a algum medicamento?: Qual:  

Faz uso de algum medicamento ?: Qual:  
Possui Convênio médico Hospitalar?: Qual:  

Em caso de necessidade qual a pessoa (s) a ser informada(s):  

Nome  

Tel: Cel Recado  
 

DISPOSNIBILIDADE  

 
( ) 2ª de:    as:  

( ) SAB de:     as:  



( ) 3ª de:  as:  

( ) DOM de:   as:  

( ) 4ª de:   as:  
( ) FER de:  as:  

( ) 5ª de:   as:  

( ) 6ª de:   as:  
 

INTERESSE:  

 

( ) Manejo de trilhas  
( ) Revitalização do horto / Reflorestamento  

( ) Outros interesses:  

 
RESPONSABILIZO-ME PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

PRESTADAS.  

 
Local:  

Data:  

 

Assinatura:  
 


