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Título: MEIO AMBIENTE COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DAS 

ARAUCÁRIAS 

 

1. JUSTIFICATIVA 

Este projeto objetiva criar formas inteligentes de conscientização quanto 

à “preservação”. Investimos, centralmente, na tentativa de preservação das 

araucárias (espécie que está em extinção há anos), podendo ocorrer 

proliferação de várias outras espécies a partir dela. O mesmo é um 

desdobramento da produção do artigo para o IV SICI 2019, bem como da 

elaboração do projeto de Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia, da 

FAMA.  

Esperamos desenvolver no primeiro semestre de 2020 pesquisa 

concreta com as proprietários rurais do município e entidades, como a 

Secretaria do Meio Ambiente e da Educação, do município, que tem 

encampado a ideia de desenvolver o presente projeto. Para o segundo 

semestre pretende-se concluir o TCC, o relatório de atividades anual e dar 

continuidade ao projeto de ensino, pesquisa e extensão, focando, 

centralmente, na extensão, a partir de sugestões colocadas pela comunidade e 

demais órgãos envolvidos para que o projeto possa ser desenvolvido e 

concluído de modo coletivo e, aberto no sentido de sua construção conforme 

andamento. 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 O Estado do Paraná é um dos maiores do Brasil em cobertura de 

vegetação com araucárias. No entanto, por ser um grande produtor de grãos 

do país atividades de expansão econômicas oferecem recursos a muitas 

madeireiras e outros produtos, que vem historicamente consumido com um 
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“símbolo afetivo” do município de Clevelândia e de várias outras comunidades 

do estado. 

 Em Clevelândia, por exemplo, tivemos uma expressão reativa da 

população quando foi cortada a histórica araucária de frente a Prefeitura 

Municipal, que em decreto de Lei da década de 1990 não poderia ser de lá 

retirada. 

 Não apenas como símbolo do Estado e contando com o nosso município 

como a capital do pinhão, esperamos ações junto aos órgãos envolvidos e a 

comunidade como um todo, o traçado de uma educação ambiental mais 

consciente na cidade, rumo ao desenvolvimento de uma cidade sustentável. 

3. PROBLEMA DA PESQUISA 

Como desenvolver formas de conscientização da preservação da 

Araucária no município de Clevelândia levando em conta, inclusive, ações que 

deram certo em outras cidades e regiões? 

4. OBJETIVO 

GERAL 

O presente trabalho visa mostrar a real importância de preservar as espécies, 

em foco a floresta de araucárias da espécie angustifólia.  

ESPECÍFICO 

Conscientizar e sensibilizar a preservação desta espécie, pensando também 

em outras que dependem da mesma para sua sobrevivência, por intermédio da 

criação e desenvolvimento de projetos de pesquisa e reflorestamento da 

araucária.  

5. METODOLOGIA 
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Em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) buscamos 

obter mudas e espaços autorizados para fazer plantio das mesmas. Além 

disso, os engenheiros florestais e biólogos da Secretaria do Meio Ambiente 

Municipal ficam responsáveis por nos permitir acesso aos parques, em áreas 

de pesquisa em que já esteja sendo feito reflorestamento de araucária, 

podendo também outras mudas ser plantadas no local.  

Através de oficinas nas escolas e de palestras envolvendo o tema na 

Semana do Meio Ambiente da FAMA, em 2020, que inclusive contará com 

resultados parciais nossos de pesquisa, esperamos sensibilizar os indivíduos 

sobre a importância da preservação da espécie. Juntamente com incentivos à 

comunidade clevelandense, envolvendo todas as faixas etárias possíveis, 

espera-se desenvolver ações conjuntas em nossas práticas cotidianas. 

6. CRONOGRAMA 
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