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Este projeto visa por meio de trilha interpretativa guiada, despertar uma
em crianças matriculadas na rede pública de ensino sobre as
Serão realizadas visitas na unidade avançada de
Córrego Seco, localizado n
Rei - MG. No decorrer da trilha, serão
bem como suas diferentes
degradação do solo e erosão hídrica. A
pontos que foram previamente demarcados por GPS e possui 1,5 Km. Algumas 
áreas na área em questão são extremamente degradadas no que diz respeito a solo 
e vegetação, fato facilmente verificável como erosão do tipo
voçoroca e selamento superficial. Através das trilhas, acredita
serão sensibilizadas a ter um olhar de contemplação da natureza e
pertencimento, além da sensibilização para os problemas de
recorrente nos municípios de São João Del Rei. Formar
com a questão ambiental é uma forma de manter a
principalmente em áreas vulneráveis como a
projeto.  
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por meio de trilha interpretativa guiada, despertar uma
em crianças matriculadas na rede pública de ensino sobre as questões ambientais. 
Serão realizadas visitas na unidade avançada de treinamento ambiental do Sítio 
Córrego Seco, localizado no distrito de São Sebastião da Vitória, em São João del

MG. No decorrer da trilha, serão destacadas as diferentes espécies nativas, 
bem como suas diferentes características, características do cerrado, pontos de 

erosão hídrica. A trilha que será explorada no local possui 
previamente demarcados por GPS e possui 1,5 Km. Algumas 

em questão são extremamente degradadas no que diz respeito a solo 
vegetação, fato facilmente verificável como erosão do tipo

voçoroca e selamento superficial. Através das trilhas, acredita-se que as
serão sensibilizadas a ter um olhar de contemplação da natureza e
pertencimento, além da sensibilização para os problemas de erosão hídrica, q
recorrente nos municípios de São João Del Rei. Formar cidadãos sensibilizados 
com a questão ambiental é uma forma de manter a sustentabilidade dos ambientes, 
principalmente em áreas vulneráveis como a que será estudada através desse 

Promovendo a conservação: trilhas interpretativas como 
Edição. 

por meio de trilha interpretativa guiada, despertar uma visão crítica 
questões ambientais. 

treinamento ambiental do Sítio 
ião da Vitória, em São João del-

destacadas as diferentes espécies nativas, 
características, características do cerrado, pontos de 

trilha que será explorada no local possui 
previamente demarcados por GPS e possui 1,5 Km. Algumas 

em questão são extremamente degradadas no que diz respeito a solo 
vegetação, fato facilmente verificável como erosão do tipo laminar, sulco, 

se que as crianças 
serão sensibilizadas a ter um olhar de contemplação da natureza e sentimento de 

erosão hídrica, que é 
cidadãos sensibilizados 

sustentabilidade dos ambientes, 
que será estudada através desse 


