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CURIOSIDADES

“A trama do meio ambiente é trama da própria vida, ali onde se 
encontram a natureza e própria cultura; o meio ambiente é o 
cadinho em que se forjam nossa identidade, nossas relações 
como os outros, nosso “ser no mundo”.

Educação Ambiental: possibilidades e limitações *
Lucie Sauvé

Université Du Québec á Monteéal

As formações ofertadas para os Servidores em Situação de 
Readaptação Funcional buscam instrumentalizar e subsidiar 
novas possibilidades de atuação profissional, nas Unidades 
Educativas da Rede Municipal de Educação de Florianópolis.
Esta formação teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre 
a temática Ambiental e questões relacionadas à geração e 
consumo de resíduos.
Um pouquinho do foi discutido nos encontros que aconteceram 
neste mês de julho.

O que é ser um Educador Ambiental?

De acordo com Silvane Dalpiaz do Carmo, Bióloga e Educadora 
Ambiental, ser um Educador Ambiental é:
- estar sempre em busca de conhecimento;
- demonstrar que sempre tem vontade;
- ter capacidade de admiração;
- sentir paixão pelas coisas da Vida e também gratidão pelas 
coisas da Vida;
- ser capaz de sentir indignação;
- contribuir com mudanças de atitudes.

“Entendendo-se por Educação Ambiental todos os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial á sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Izabel Cristina e mora Carvalho
Rita Paradeda Muhle

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
REFLETINDO SOBRE QUESTÕES AMBIENTAIS

Turma do Curso, com o 
Professor Henrique 
Pedro dos Reis  - Parque 
Ecológico do Córrego 
Grande

Turma do Curso, com o 
Professor Henrique 
Pedro dos Reis e Maria 
Aparecida Cabral  - 
Parque Ecológico do 
Córrego Grande

Cuidado para não se confundir

Espécies Exóticas: são aquelas que estão inseridas fora do seu limite de 
ocorrência natural.

Espécies Exóticas Invasoras: são aquelas que pelo processo de contami-
nação biológica, se tornam dominantes, alterando a fisionomia e a função 
dos ecossistemas naturais, levando as populações naturais á perda de 
espaço e ao declínio genético. 

* Contaminação Biológica é conceituada como o processo de introdução e 
adaptação de espécies exóticas que se naturalizam (adaptação gradativa 
dos mecanismos biológicos das exóticas), tornando-se invasoras e 
provocando mudanças nos ecossistemas naturais.

(Dados fornecidos por: Carolina Custódio Amorin – Engª Agrônoma – 
FLORAN) 
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Um ecossistema é um conjunto formado pelas plantas, animais, 
solo, água e ar que estabelecem uma teia de relações entre as 
espécies e o próprio ambiente físico em que vivem.
O tamanho físico de um ecossistema nem sempre é determinado, 
sendo assim uma simples Bromélia em cujo interior acumula-se 
água permitindo o desenvolvimento de uma comunidade isolada. 

Pode-se considerar como ecossistema, qualquer parcela do 
ambiente, na medida em que (ele) é independente de outros 
ecossistemas e ambientes.

Florianópolis esta inserida no Bioma da Mata Atlântica, toda nossa 
vegetação e fauna são deste ecossistema, sendo que hoje restam 
tão somente 1,12% de Mata Atlântica do território brasileiro e este 
dado ilustra muito bem a crítica situação atual da Mata Atlântica.

Tombada como símbolo de Florianópolis através da Lei Municipal 
nº 3.771 em 1992, o Garapuvu só é encontrado em meio a 
Florestas em processo de regeneração por volta de 15 a 20 anos!

(Dados fornecidos por: Talita Goés  – Educadora Ambiental – Mestre em Utilização 
e Conservação dos Recursos Ambientais) 

ECOSSISTEMAS DA ILHA DE SANTA CATARINA

MINHOCASA
Como fazer seu 
minhocário

Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/1187825
08901658267/ - Acesso em 
04/08/2017

Cuidados com o 
Minhocário

O que regula a ação dos 
microrganismos que vão 
decompor o material é a 
proporção de nitrogênio e 
carbono. Essa relação deve 
ser de duas partes de 
material seco (serragem, 
folhas secas e aparas de 
grama), para uma parte de 
material úmido (resíduo 
orgânico).

O que fazer como 
chorume?
- 0 chorume coletado no 
fundo pode ser usado como 
fertilizante natural diluindo 
em água na proporção de 1 
parte de biofertilizante para 
10 partes de água.

O que não pode ir no 
Minhocário?
- carnes de qualquer 
espécie; laticínios, óleos, 
gorduras; papel higiênico 
usado; fezes de animais 
domésticos, frutas cítricas 
(limão, laranja, mexerica, 
abacaxi, etc.); alimentos 
cozidos (em grande 
quantidade).

O que é recomendado para 
ir no Minhocário?
- cascas de frutas; cascas de 
legumes; aparas de 
verduras; borra de café.

As árvores urbanas desempenham funções importantes para os cidadãos 
e o meio ambiente, tais como benefícios estéticos e funcionais que estão 
muito além dos seus custos de implantação e manejo. Esses benefícios 
estendem-se desde o conforto térmico e bem estar psicológico dos seres 
humanos até a prestação de serviços ambientais indispensáveis à 
regulação do ecossistema.
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