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O Projeto de Recomposição da Mata Ciliar da Nascente do Barro Preto foi implantado na Floresta
Estadual de Assis, em parceria com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, com o intuito de
recuperar a vegetação nativa do local, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de outros projetos de
recuperação de matas ciliares em condições ambientais semelhantes. Outro aspecto importante considerado foi o
envolvimento da comunidade neste processo, que foi beneficiada diretamente com a melhoria da qualidade da
água consumida no município (Durigan , 1999).

No decorrer do projeto, foram desenvolvidas atividades como recuperação de estradas próximas à
nascente, controle da qualidade da água e da vazão dos córregos, visitas orientadas à área do projeto com o
envolvimento da comunidade, capacitação de professores do ensino fundamental, divulgação através de
material didático-informativo e eventos sobre as matas ciliares do oeste paulista.

Após seis anos de implantação, mesmo com algumas perdas de espécies devido às geadas e
estiagens, a área que abrange as matas ciliares da nascente do Barro Preto tem se destacado pelo bom
desenvolvimento das espécies que foram plantadas e que exercem um papel fundamental para a proteção da água
e do solo daquela nascente.

Diante da importância do tema “mata ciliar”, tiveram início os trabalhos de implantação de uma
trilha ecológica que, além de oferecer um contato com a natureza e com o cerrado (vegetação nativa da região),
tem a função de mostrar os resultados de um projeto implantado para recuperar uma área que anteriormente
comprometia a qualidade da água consumida no município, devido à má conservação da mata ciliar.

Visando atender a demanda de estudantes do ensino fundamental que visitam a Floresta Estadual de
Assis, a implantação da Trilha do Barro Preto veio atender às necessidades do Programa de EducaçãoAmbiental,
no tocante ao tempo disponível para a visita como um todo, bem como na oferta de novas atividades de lazer e
recreação no roteiro.

Apesar da educação ambiental fazer parte da filosofia das propostas curriculares atuais e de
haver incentivos para que seja implantada na rede geral de ensino, esbarra-se com a dificuldade dos
professores em não se sentirem capacitados para implantar projetos desta natureza em suas programações
letivas (Grandis ., 1999).

A participação mais efetiva dos visitantes do ensino fundamental (1ª a 4ª séries) revelou, segundo
Pomari (2004), que o crescente desenvolvimento e qualificação dos professores primários resultou na
formação de profissionais críticos e sensibilizados com a problemática ambiental, desenvolvendo no aluno a
conscientização para a conservação do meio ambiente, seja ele natural ou cultural. No mesmo estudo,
foi realizada uma análise sobre a freqüência de visitantes nos últimos 12 anos na Floresta Estadual de Assis
(1992-2003) e os autores apontaram que a maioria (44,09%) dos alunos que visitam o Programa de Educação
Ambiental pertence ao ensino fundamental (1ª a 4ª séries), havendo também boa participação dos alunos
de 5ª a 8ª séries (24,73%) e das crianças do ensino infantil (21,92%).
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Diante disso, a implantação da trilha com a entrada próxima ao desembarque dos alunos veio atender às
necessidades de se criar uma alternativa que proporcione o contato com a natureza, enfocando a importância da
conservação das florestas e das matas ciliares, bem como a importância das espécies de cerrado, que é a
vegetação típica da região.

O percurso de 650 metros (FIGURA 1) não ocupa mais que 20 minutos de caminhada leve, facilitando
o desenvolvimento de outras atividades relacionadas à educação ambiental extra-classe, sugeridas e executadas
pelos próprios professores.

FIGURA 1 – Croqui da área onde foi implantada a Trilha do Barro Preto.

Outro ponto a observar é que, na maioria das vezes, o tempo de visita é pequeno (pouco mais de uma
hora), o que requer uma programação curta, envolvendo não só a caminhada na trilha, mas também atividades
destinadas ao lazer (jogos ecológicos, esportes, piquenique).

O presente trabalho teve como objetivo a implantação de uma trilha ecológica que atendesse a
demanda dos visitantes da Floresta Estadual deAssis.

A área total onde a trilha foi implantada é de três hectares, à margem direita da Água do Barro Preto.
Para aumentar a diversidade da vegetação já existente, foram plantadas aproximadamente 160 mudas durante a
Semana da Árvore de 2005, dentre elas a garapa ( ), cabreúva ( ) e pêra do
cerrado ( ), que estão na lista das espécies ameaçadas de extinção.

Partiu-se de um percurso pré-determinado com base no caminho feito pelos funcionários que
utilizavam esse trajeto para caminhar até a sede administrativa. Porém, depois de várias visitas a campo para
definir o percurso ideal, foram aplicadas entrevistas entre os professores e monitores, buscando um consenso
sobre qual seria o trajeto adequado, que abrangesse temas relacionados a espécies nativas do cerrado e à
importância da conservação da vegetação ciliar.

Para abertura e manutenção da trilha foi necessária a limpeza do caminho, abrindo uma “picada” de
aproximadamente 1,5 m de largura (FIGURA2), extraindo-se alguns galhos secos, tocos do solo, cipós e demais
elementos que obstruíssem a passagem, visando oferecer segurança aos visitantes.

2 OBJETIVOS

3 MATERIALE MÉTODOS

3.1 O Local da Implantação da Trilha

Apuleia leiocarpa Myroxylon peruiferum
Eugenia klotzschiana

84

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 31, p. 83-87, jul. 2007.



FIGURA 2 – Desenho ilustrativo do espaço aberto no interior da trilha.

3.2 Determinação dos Pontos Interpretativos

De acordo com Magro & Freixêdas (1998), cabe ao planejador de trilhas despertar a curiosidade do
visitante sobre os recursos existentes, preocupando-se sempre em aumentar a qualidade da experiência
durante a visita. Diante disso, foram elaboradas fichas de campo para coleta de informações sobre os atrativos
da trilha. Os professores percorreram a trilha e apontaram na ficha os pontos que mais lhes chamavam a atenção.
O mesmo foi feito com grupos de escolares que visitaram a trilha.

Os aspectos mais citados foram: a beleza das árvores, o barbatimão, buracos de tatu, a copaíba
(destaque para a cor avermelhada do tronco), fruto da pimenta-de-macaco, eucaliptos cortados (restos de uma
área de reflorestamento antigo), caraguatás (cor forte e espinhos nas folhas), sombra dos ingás, bacia de
contenção de água (importância para o controle da água da chuva/erosão), ponte sobre o córrego Barro Preto e
plantio da mata ciliar (proteção da água da represa). Algumas espécies (as mais destacadas) foram identificadas
com placas em madeira afixadas no chão.

Essespontos foramdestinadosà interpretação,pois é fundamental ressaltar a importânciadavegetação local,
ou seja, as espécies nativas que brotaram naturalmente naquela área.AÁgua do Barro Preto é o ponto interpretativo da
trilha onde é possível expor o valor de uma nascente bem conservada. Neste trecho, pode-se observar a nascente
através do “deck” construído em madeira (FIGURA3) e também ter a visão da represa como um todo.

FIGURA 3 – Água do Barro Preto e “deck”.
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3.3 Definição do Nome Para a Trilha

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a participação efetiva dos professores e monitores, foi feita uma pesquisa sobre qual nome seria
mais característico para a trilha. Dentre os nomes sugeridos, foram citados: Trilha do Angico, Trilha do Barro
Preto, Ecotrilha, Trilha das Gabirobas, Trilha dos Pássaros e Trilha das Flores. O nome Trilha do Barro Preto foi o
que apareceu com mais freqüência.

Com 650 metros de extensão, a Trilha do Barro Preto é considerada, de acordo com a classificação de
Andrade (s/d) uma trilha com baixo nível de dificuldade, podendo ser percorrida por visitantes de qualquer
idade, principalmente crianças e idosos. A grande vantagem desta trilha é a localização de rápido acesso,
permitindo que os estudantes além de ter o contato com a natureza, desfrutar dos demais atrativos que a área de
uso público oferece, como parque infantil, quiosques para piquenique, quadras esportivas, dentre outros, pois as
outras trilhas que a unidade possui são distantes e de percurso mais longo.

As FIGURAS 4 e 5 ilustram a área onde foi implantada a trilha, seis anos depois do plantio de mata
ciliar realizado pelo Projeto FEHIDRO.

FIGURA 4 – Atividades de educação ambiental na área do Projeto FEHIDRO em

FIGURA 5 – Atividades de educação ambiental na Trilha implantada na área do Projeto em .

2000.

2006
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A Trilha mostra que a mata ciliar tem um papel fundamental na conservação e que os projetos de
recuperação de áreas degradadas nas beira dos rios, lagos, córregos e nascentes devem ser fomentados e
disseminados, visando à melhoria da qualidade de vida.

Definir o trajeto da Trilha do Barro Preto foi uma das principais dificuldades, pois por se tratar de um
ambiente frágil e na maioria das vezes em terreno úmido, foi preciso alterar o percurso por três vezes (alternando
as épocas do ano). Atualmente, o caminho utilizado é considerado adequado e pouco impactante aos solos e
recursos hídricos. Para os pontos mais frágeis da trilha, prevê-se o revestimento do piso com madeira, com o
intuito de evitar o pisoteio e a compactação do solo.

Os autores agradecem às instituições FAPESP e FUNDAP pela oportunidade da bolsa para o
desenvolvimento dos trabalhos na área de educação ambiental.Agradecemos também ao funcionário da Floresta
Estadual de Assis, Edivaldo Furlan, pelo apoio na abertura da trilha e a Carlos Alberto de Freitas (Seção de
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