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Para isso estão sendo progressivamente esculpidos os canteiros para o plantio de novas espécies e

trilhas em meio à mata do SAF. Visando aspectos visuais, a harmonização do território de cada árvore
está sendo feita, juntamente com a colocação de plaquinhas em cada árvore.

Acreditamos que para atrair pessoas, animais e conseqüentemente novas espécies, precisamos
investir em cada espaço de dentro da área do Sistema Agroflorestal.

Com o objetivo de tornar

mais palatável e informar aos
estudantes de graduação em
agronomia conhecimentos em
botânica, o grupo UVAIA adotou a
metodologia de placas de
identificação em árvores que está
inserida junto aos planejamentos
agroecológicos na área do SAF
(Sistema Agroflorestal) dentro da
Faculdade de Agronomia. Bem como
a colocação das plaquinhas, o grupo
maneja a área com o intuito de atrair
além da flora e fauna, estudantes e
demais vinculados à faculdade para
entrar no “sistema-verde”, percorrer
os caminhos e aprender um pouco
mais sobre as relações ecológicas
que acontecem em meio à floresta.

Imagem 1 –
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Imagem 3 – Aglomerado de 
espécies no SAF, necessitando de 
manejo e  placas de identificação.

Futuramente espera-se

que o Sistema
Agroflorestal possa
servir de modelo e
suprir todas as
necessidades de um
cultivador. Como
faculdade acredita-se
que o local pode servir
de laboratório didático
e render bons frutos.

Notamos que na sociedade, parte dela não conseguem

diferenciar as árvores umas das outras. Acontece que o verde
que atrai as pessoas se junta nas folhas todas e confessamos
que não é nada fácil aprender olhar para a natureza usando as
faculdades analíticas.
A sensação é que é tudo igual! Mas isso não pode existir!
Instruir a população consiste numa tarefa árdua em tentar
diferenciar os elementos da paisagem:
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