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✔️Reflorestamento  

🍀Verificamos a necessidade de plantar mais mudas de mini ixoras ao longo da cerca com a 

finalidade de conter papéis e plásticos (restos de festas realizadas). 

Deve ser plantadas mais árvores com altura e copas frondosas em determinadas áreas 

ausentes de sombras . Determinaremos o local. 

🍀Deve-se plantar mudas de espécies frutíferas na área da trilha , para servir de sombra e 

alimentação para a fauna silvestre. 

 

✔️Tentativas de perfuração de Poços - No primeiro poço , onde ocorreu o insucesso de 

encontrar água , deixaram sujeiras e falta de cuidados em repor o ambiente. Deve-se corrigir a 

área, tapar o buraco, espalhar o barro criado, limpar as plantas, arrancar galhos soltos, podas 

de segurança de galhos danificados. 

No segundo poço, onde instalou-se a sucção, também limpar e corrigir a área. 

Estas áreas foram impactadas por uma falta de cuidado com a natureza impressionante. 

 

✔️Por toda a trilha deve-se fazer uma limpeza nas laterais de árvores como dendê, poda 

higiênica e de segurança. 

✔️Alguns troncos soltos e/ou por cair devem ser retirados para efeito de segurança dos 

visitantes. 

✔️Programar ronda semanal de limpeza: encontramos copos, garrafas pet, garrafas de vidro, 

pratos e até ritual de macumba. 

✔️Programar ronda de combates a pescadores. Caseiros e outros funcionários de lotes tem 

realizados ações predatórias constantes e frequentes em nossas áreas . 

✔️Confecção e instalação de placas de 

Identificação da flora, de animais silvestres, de localização de entrada e saída, Acesso 1 , 

Acesso 2, desnivelamento de solo criando degraus naturais. 

Consertar o Acesso 1, está emperrada para abertura e fechamento. 



✔️Área do Picnic: limpar, fazer um redário.Instalar mesas e bancos. 

✔️Fazer correção na placa de Horário de entrada na trilha . Das 8 às 17 hs. 

✔️Confecção de uma placa grande com orientações e fotos de animais silvestres existentes 

na trilha , nas porteiras. 

✔️Cofecção de 06 lixeiras para a area de  festividades do Bosque(local a ser determinado , ao 

redor do quiosque). 

 


