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   INTRODUÇÃO

As Unidades de Conservação (UC) são 
áreas  territoriais  restritas,  regidas  pela  lei  nº. 
9.985,  de  Julho  de  2000  (SNUC),  com  o 
objetivo não só de conservar a fauna nativa e 
migratória  e,  flora  autóctone  como  também, 
manter  os  recursos  naturais  de  forma 
sustentável. Além disso, é indispensável para a 
recuperação das áreas degradadas permitindo a 
reintegração da biomassa no seu território local. 
As  UC  categorizadas  pelo  SNUC-  Sistema 
Nacional  das  Unidades  de  Conservação- 
dividem-se  em  dois  grupos:  Unidades  de 
Proteção Integral - permite o uso indireto dos 
atributos  naturais-;  e  Unidades  de  Uso 
Sustentável- permite a exploração do ambiente, 
mantendo  a  biodiversidade  e  os  demais 
recursos  ecológicos  perenes.  Os  dois  grupos 
são  divididos  em  categorias,  definidas  com 
base na relevância dos recursos locais, ou seja, 
nas características específicas de cada área.

De  1989  até  2004  se  realizou  um 
trabalho de implantação de uma UC no Campus 
do Vale da UFRGS com aplicação direita desse 
território em prol da comunidade acadêmica e 
da  população  residente  em  seu  entorno.  Em 
2004 foi aprovada, por mérito, pelo CONSUN- 
Conselho Universitário- a criação da UC como 
Proteção  Integral  e,  em  2006  estabeleceu  o 
limite da área de 321,12ha. e a denominação na 
categoria Refúgio de Vida Silvestre- REVIS da 
UFRGS da (Portaria 71/2004). 

A  criação  de  uma  UC  dentro  do 
território universitário beneficia a manutenção 
e recuperação da biodiversidade, o uso da área 
em prol da pesquisa e educação, o 

contato  direto  da  comunidade  do 
entorno  com  a  conservação  ambiental. 
Também, possibilitará a arrecadação de verbas 
de  órgãos  nacionais  e  de  instituições 
internacionais para assegurar condições básicas 
de  sustentabilidade  e  manejo  da  região,  bem 
como,  para  fins  de  pesquisa  (rel.  Roberta, 
2006).

OBJETIVOS:

O  trabalho  tem  a  finalidade  de  conhecer  a 
percepção ambiental da comunidade acadêmica 
e  divulgar,  para  esse  público  e  para  a 
comunidade  residente  do  Morro  Santana,  a 
Unidade de Conservação Ambiental Refúgio de 
Vida  Silvestre  da  UFRGS.  Através  de  um 
questionário semi-estruturado, contendo quatro 
questões,  coletou-se  as  informações 
diretamente com os alunos, docentes e técnicos 
administrativos  do  Campus  do  Vale  da 
UFRGS. Em conjunto  foram realizadas saídas 
de campo ao REVIS-UFRGS com os alunos da 
graduação  da  Geografia  (Semana  Acadêmica, 
2007),  das  Ciências  Biológicas  (Trote 
Consciente)  e  da  Geologia  (Semana 
Acadêmica, 2008) onde aconteceram atividades 
em  Educação  Ambiental  e  trocas  de 
conhecimento  científicos  e  naturais  entre  os 
alunos e professores. 
Dando  sequência  iniciaram-se  atividades  de 
Educação Ambiental, junto à comunidade, com 
abordagem nas escolas públicas. A primeira a 
ser  visitada  foi  a  Escola  Estadual  de  Ensino 
Fundamental  Incompleto  Érico  Veríssimo.  A 
partir das atividades em Educação Ambiental é 
mostrar  a  fundamental  importância  da 
conservação  do  REVIS  da  UFRGS  para  os 
alunos  da  2ª  e  3ª  séries,  conscientizando-os 
para  que aprendam os  manejos  adequados da 
utilização dos recursos naturais. Saber sobre o 
conhecimento ambiental dos alunos, através de 



uma análise e somar novas idéias, com base nas 
suas  realidades  sociais,  é  necessário  para  o 
desenvolvimento de um trabalho de educação 
ambiental na área.
O objetivo do projeto é divulgar a UC-REVIS, 
para  a  comunidade  do  entorno,  o  meio 
acadêmico  e  a  população  de  Porto  Alegre. 
Sensibilizar  sobre  a  importância  da 
biodiversidade local, promovendo mudanças no 
modo  como  a  população  se  relaciona  com a 
natureza  por  meio  de  práticas  de  educação 
ambiental,  ecoturismo,  lazer  e  pesquisa 
científica.

ÁREA DE ESTUDO

A  UFRGS  possui  uma  Unidade  de 
Conservação  (UC)  denominada  Refúgio  de 
Vida  Silvestre  -REVIS-  e,  está  localizada  no 
Morro Santana, é o ponto culminante de Porto 
Alegre, com 311m de altitude. Está localizado a 
12 km de distância do centro da cidade, entre 
os  paralelos  30°  02’  14”e  30°  04’  45”  S  e 
meridianos 51° 06’ 33” e 51° 08’ 35” E. Tem 
como limites a Av. Protásio Alves ao Norte, o 
município  de  Viamão  a  Leste,  a  Av.  Bento 
Gonçalves ao Sul e a Av. Antônio de Carvalho 
a Oeste. Ocupa uma área de 1000ha, dos quais 
cerca de 600ha pertencem à UFRGS. (resumo, 
salão de extensão 2008, Souza, Thamy)

Hoje,  devido as  especulações  imobiliárias-  os 
terrenos  regularizados  são muito caros-,  essas 
áreas vem sofrendo diminuições estruturais dos 
seus  ecossistemas  colocando  em  risco  os 
recursos  naturais  desses  locais.  Agravando 
ainda  mais  a  situação,  através  de  habitações 
irregulares,  quando  a  área  é  pública  como  o 
caso do Morro Santana.

Rochas graníticas  geradas durante estágios de 
evolução  do  cinturão  orogênico,  conhecido 
como  Cinturão  Dom  Feliciano  que  reflete  a 
atividade do Ciclo Brasiliano no sul do Brasil. 
O granito Viamão e o granito Santana são os 
tipos  de  rochas  graníticas,  geradas  durante  a 
formação do cinturão, que sustentam as formas 
de relevo.
O  Granito  Santana  constitui  o  padrão  em 
morros e possui uma forma alongada de direção 
NE-SW, sendo seu posicionamento controlado 
por  uma  zona  de  cisalhamento  rúptil-ductil 
subvertical  de  direção  NE  -SW.  Unidade 

litológica  mais  jovem  do  que  o  Granito 
Viamão.  sofreu  menos  todas  as  tensões 
tectônicas  que  caracterizam  a  formação  do 
cinturão orogênico.
Granito  Santana  foi  formado  após  o 
desenvolvimento  de  grandes  falhas 
transcorrentes que proporcionaram a formação 
do  Granito  Viamão.  Esse  granito  formou-se 
quando  passaram  a  predominar  os  esforços 
extensionais,  originando  novas  falhas  e 
reativando as antigas e, durante essa reativação, 
alojaram-se  ao  longo  das  suturas  magmas 
graníticos mais novos, como o Granito Santana, 
a cerca de 550 milhões de anos atrás. No geral, 
o  Granito  Santana  apresenta  uma  foliação 
tectônica com pouca intensidade de deformação 
e  com  disposição  subparalela  à  foliação 
magmática.  Somente  nos  bordos,  em contato 
com o Granito Viamão, a foliação é mais forte 
chegando a apresentar rochas miloníticas.

O granito Santana é pouco intemperizado com 
uma pequena cobertura de rocha alterada e os 
campos de matacões aflorando nos topos e nas 
encostas  do  morro  Isso  ocorre  devido  à 
existência  de  uma estrutura  físico-química  de 
desagregação  e  decomposição  desenvolvendo 
formas  esferoidais.  Estas  evidências  podem 
refletir  as  característica  do  Granito  Santana, 
pois,  sendo essa  uma rocha  mais  homogênea 
oferece menor densidade de linhas de fraqueza 
para o ataque químico da água Desse modo, a 
ação  da  água  se  faz  através  das  fraturas 
verticais  e  horizontais  que  ocorrem  na 
superfície.  Níveis  centimétricos  de  solos 
litólicos arenosos que tem como limitação a sua 
reduzida  espessura  e  reduzida  disponibilidade 
de água. Os solos saprolíticos mais profundos 
ocorrem associados às zonas de falha, onde o 
intemperismo  é  mais  intenso  Nas  áreas  mais 
fraturadas, localizadas nas bordas dos morros, 
observa-se  maior  ação  dos  processos  de 
intemperismo,  proporcionando  um  manto  de 
alteração  mais  profundo  e  formas  de  relevo 
mais baixas.

As  formas  do  relevo  provocam  diferenças 
microclimáticas (principalmente umidade), que 
potencializam  a  ocorrência  de  diferentes 
formações vegetais, elevando a biodiversidade 
desta área.
A  vegetação  é  característica  de  Pampa,  na 
encosta  norte,  noroeste  e  no  topo  do  morro, 



com cerca de 200 ha. É considerada relictual, 
um  tipo  de  formação  testemunha  da  última 
glaciação,  preservando espécies  endêmicas  de 
plantas herbáceas, como gramíneas e asteráceas 
Ainda ocorrem algumas cactáceas e eventuais 
arbustos  e  palmeiras.  Nas  encostas  voltadas 
para  o  sul  e  sudeste,  o  predomínio  é  da 
vegetação  de  Mata  Atlântica,  formada 
posteriormente ao pampa e que tende a avançar 
sobre o mesmo, porque nessa latitude, onde se 
encontram  os  vales,  há  uma  taxa  baixa  de 
incidência  luminosa,  sendo  mais  úmida, 
favorecendo o crescimento e a manutenção de 
espécies  de  porte  florestal,  com  formas 
arbóreas latifoliadas e perenes, que medem em 
média 10 a 20 m de altura. Ocorreu a expansão 
vegetacional  oriunda  de  diferentes  partes  do 
continente  sul-americano,  ocasionando  o 
encontro de pampa e mata atlântica. 
As  formações  vegetais  como  matas  aluviais, 
campos úmidos, juncais e macrófitas aquáticas 
foram as mais  impactadas,  por causa do fácil 
acesso, e hoje se encontram restritas a poucos 
locais.
O Morro Santana é o divisor de águas de três 
sub-bacias  hidrográficas:  as  nascentes  dos 
arroios  Dilúvio,  Feijó  e  Passo  das  Pedras. 
(Dossie Morro Santana, 2003.) 

A  fauna  nativa  do 
morro Santana é ainda 
muito  pouco estudada. 
Apesar  disto,  sabe-se, 
por  meio  de  relatos 
pessoais  e  registros 
visuais,  que  esta  área 

ainda  abriga  importantes  representantes  da 
fauna  nativa  local.  Alguns  mamíferos,  apesar 
de não estarem inclusos na Lista das Espécies 
da  Fauna  Ameaçadas  de  Extinção  do  Rio 
Grande do Sul  (Decreto  no.  41.672 de 10 de 
Janeiro de 2002),  encontram-se em perigo  de 
extinção local. A degradação das áreas naturais 
da região metropolitana  de Porto Alegre vem 
confinando e isolando estas espécies em poucos 
refúgios  ainda  existentes  na  malha  urbana. 
Como exemplo,  podemos  citar  o  graxaim-do-
mato  (Cerdocyon  thous),  o  mão-pelada 
(Procyon  cancrivorus)  e  o  ouriço-caxeiro 
(Sphiggurus sp),  entre  outros.  Há  registros 
anteriores  da  ocorrência  de  bugio-ruivo 
(Alouatta guariba), uma das espécies apontadas 
como  vulnerável  pela  Lista  das  Espécies  da 

Fauna Ameaçadas de Extinção do Rio Grande 
do  Sul.  Contudo,  faltam  estudos  mais 
sistemáticos  para  verificar  a 
ocorrência/ausência deste primata no morro. 

Outro  grupo  faunístico  importante,  é  a 
avifauna. Já existem alguns dados pontuais que 
mostram a ocorrência de espécies presentes na 
Lista  das  Espécies  da  Fauna  Ameaçadas  de 
Extinção do Rio Grande do Sul, como é o caso 
do  sabiá-cica  (Triclaria  melachitacea) 
(Forneck,  2001;  PPG-Ecologia,  2002), 
apontado como vulnerável  no Rio Grande do 
Sul  e  globalmente  ameaçada  de  extinção.  A 
presença de aves migratórias de outras regiões 
do  continente  sul-americano,  que  chegam  ao 
morro  Santana,  principalmente  do  norte  do 
Brasil  e  outros  países,  nos  períodos  de 
primavera  para  nidificar,  acasalar  e  alimentar 
seus filhotes. Por exemplo: a juruviara (Vireo 
olicaceus),  o  tuque  (Elaenia  mesoleuca),  a 
guaracavaca-de-bico-curto  (E.  parvirostris),  o 
filipe  (Myiophobus  fasciatus),  o  enferrujado 
(Lathrotriccus  euleri),  o  irrê  (Myarchus 
swainsoni)  e o bem-te-vi-rajado (Myodinastes  
maculatus),  entre  outros.  A ocorrência  destas 
espécies eleva a importância do morro Santana 
no contexto continental, sendo a área do morro 
de  fundamental  importância  na  manutenção 
destas  espécies.  Ainda  dentro  do  grupo  das 
aves, as matas do morro Santana são um dos 
últimos  hábitats  de  espécies  da  avifauna 
florestal  e  pampeana  do  município,  como  o 
inhambuguaçú  (Crypturellus  obsoletus),  a 
aracuã  (Ortalis  gutatta)  e  a  perdiz  (Nothura 
maculosa) (Dossiê-Morro Santana 2003).



Problemas relacionados ao Morro Santana:

O solo apresenta acentuando processos erosivos 
e desmoronamentos de terra;
Poluição dos afluentes do arroio dilúvio,  pelo 
esgoto  e  lixo  residencial  depositados  em 
lugares inapropriados;
Entrada  de  pessoas  não autorizadas  a  passeio 
ou de motociclistas, auxiliam na erosão do solo 
e  no  desmatamento,  através  da  abertura  de 
trilhas e de eventuais focos de incêndio;
Áreas  degradadas  por  cultivo  e  criação  de 
animais;
Trechos  reflorestados  com  espécies  exóticas 
como  pinheiros  (Pinnus sp.)  e  eucaliptos 
(Eucaliptus sp.);
 Pedreira desativada;
O  não  isolamento  da  área  para  conservação 
agrava  ainda  mais  a  ocorrência  destes 
problemas;
A falta de segurança na região;

Pouca informação e conhecimento sobre
a  UC  -  Refúgio  de  Vida  Silvestre  Morro 
Santana;
Loteamentos  regulares  e  clandestinos, 
principalmente  em zonas  de encosta  geram o 
desmatamento, expondo o solo para fequentes 
erosões.

Fig.  2-  Vista  da  área  de  Mata  Atlântica  do  Morro 
Santana, região Sul.
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MATERIAL E MÉTODOS

Para  se  obter  a  percepção  da 
comunidade  acadêmica  sobre  Unidades  de 
Conservação  (UC)  e  a  REVIS  da  UFRGS, 
elaborou-se  um  questionário  semi-estruturado 
contendo quatro  (4)  questões  incluindo dados 
pessoais  e  espaço  para  observações.  Além 
desse,  foi  desenvolvido  um  folder  contendo 
informações sobre as diferentes categorias das 
UC e a divulgação da REVIS da UFRGS, com 
o objetivo  de esclarecer  dúvidas  e  divulgar  a 
informação para área acadêmica.  Abrangeu-se 
um  total  de  5,4%  para  cada  categoria, 
contabilizando 349 alunos, 53 professores e 27 
funcionários,  totalizando  429  questionários 
tabulados.

O trabalho foi dividido em quatro etapas:

1. Fase  de  estudo  direcionada  para 
obtenção  de  conhecimento  sobre  o 
assunto;

2. Fase  de  elaboração  do  material  - 
questionário e folder;

3.  Entrevistas  elaboradas  utilizando  o 
material  produzido,  abordando  o 
público  universitário  -  alunos, 
professores e funcionários.

4. Tabulação  dos  dados  adquiridos  nas 
entrevistas e análise dos mesmos.

A aplicação  do questionário  de percepção 
para  os  graduandos  foi  feita  a  partir  de 
entrevistas  em  frente  ao  Restaurante 
Universitário do Campus do Vale (RU) nos 
horários de almoço -11:30 às 13:15  e janta- 
17:30  às  19:00,  alternando  os  dias  de 
entrevista.  Ao total  precisou-se um pouco 
mais de um mês para a coleta do montante 
de alunos necessários à análise de dados. A 
coleta foi feita de duas maneiras:

1ª-  as  pessoas  não  eram  abordadas  e, 
sim, motivadas a curiosidade por um cartaz que 
dizia:  “O  que  você  sabe  sobre  Unidades  de 
Conservação?”,  fixo  em  frente  a  mesa  de 
coleta.

2ª-  coleta  das  informações  a  partir  da 
abordagem  aos  alunos,  independente  de  seus 
cursos.  Apenas  as  pessoas  que  não  se 

mostraram  receptivas  a  pesquisa  não  foram 
quantizadas.

Apenas  nos  resultados  foram feitas  as 
separações  dos  alunos  cujos  cursos  possuem 
sede no Campus do Vale, são eles: Agronomia, 
Ciências Biológicas, Ciências da Computação, 
Ciências  Sociais-diurno,  Ciências  Social-
noturno,  Engenharia  Ambiental,  Engenharia 
Cartográfica,  Engenharia  de  Alimentos, 
Engenharia  de  Computação,  Estatística, 
Filosofia,  Física,  Física-Licenciatura, 
Geografia-  diurno,  Geografia-noturno, 
Geologia,  História-  diurno,  História-noturno, 
Letras- Licenciatura, Matemática- Bacharelado, 
Matemática-  Licenciatura,  Medicina 
Veterinária,  Química,  Química-  Licenciatura, 
Química  Industrial.  E,  do  total  de  pessoas 
abordadas,  79  não  tiveram  interessem  em 
responder a pesquisa.

Para funcionários e professores a coleta 
de dados foi  feita nos gabinetes,  corredores e 
prédios de atuação. Separou-se os docentes de 
cada  Instituto  por  seus  respectivos 
departamentos.  A  aplicação  do  questionário 
para  docentes  e  técnicos  administrativos  foi 
feita  em  horários  variados  nos  períodos  da 
manhã e da tarde.

Foram utilizados para a pesquisa apenas 
os técnicos administrativos do Campus do Vale 
da UFRGS, deixando para uma próxima análise 
os  funcionários  terceirizados.  Coletou-se  o 
número  estimado  de  questionários  em 
aproximadamente 10 dias.

Cada entrevistado após a conclusão do 
questionário  recebeu  um  folder  com 
explicações sobre as Unidades de Conservação 
e o REVIS da UFRGS, uma oportunidade para 
esclarecer  dúvidas  e  obter  conhecimento 
relevante ao assunto. Os dados foram separados 
e  tabulados  estatisticamente,  estimando  a 
percepção  ambiental  da  comunidade 
universitária. A sistematização e análise foram 
feitas  no  Programa  Sphinx  com  geração  de 
gráficos.



Fig. 3-Questionário aplicado na comunidade acadêmica 
do Campus do Vale da UFRGS.

Atividades de Extensão

Na Semana Acadêmica do curso de Geologia-
UFRGS, o SedeGeo_2008, os alunos iniciantes 
do  curso  junto  aos  professores  Teresinha 
Guerra  e  Sérgio  Luiz  de  Carvalho  Leite  do 
Instituto de Biociências/UFRGS, realizaram um 
trabalho de campo no Morro Santana na manhã 
do  dia  26  de  maio,  acompanhados  pelos 
seguranças da universidade. 
Ao longo  do  caminho  aconteceram trocas  de 
conhecimentos  sobre  a  importância  da 
implementação  da  UC,  e  foram  apontadas  a 
flora, a fauna, a geologia, o tipo de solo como 
características  naturais,  bem  como  os 
problemas  relacionados  à  área.  Foram 
observados  butiazeiros,  pitangueiras,  araçá, 
jerivá  e  bromélias.  Entre  elas,  espécies 
ameaçadas  de  extinção,  integrantes  da  lista 

oficial  do  IBAMA  (Portaria  Nº  37-N/1992) 
como a canela-preta  e  as  figueiras  protegidas 
pelo  Código  Florestal  Estadual  (Lei 
9519/1992),  ambas  são  declaradas  como 
imunes ao corte.
Entre  a  fauna,  foi  observado  o  sabiá-cica 
(Triclaria malachitacea, Spix), espécie inserida 
na Lista das Espécies da Fauna Ameaçadas de 
Extinção  no  Rio  Grande  do  Sul  (Decreto 
Estadual 41672/2002); o macaco-prego (Cebus 
nigritus)  e  foram  citados  o  graxaim-do-mato 
(Cerdocyon  thous);  e  o  ratinho-do-mato 
(Akadon montensis). 

Fig. 4- Alunos da Geologia em saída de campo ao Morro 
Santana.

Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Érico Veríssimo, Rua da Hidráulica 773, 

Lomba do Sabão- CEP: 94400-970,  Viamão/
RS

Foi  realizada  uma pesquisa no site  do 
google maps,  das escolas  situadas no entorno 
do  Morro  Santana,  das  quais  fizemos  um 
arquivo, com endereços, telefones e um mapa. 
Iniciamos  as  atividades  com  a  Escola  mais 
próxima devida  as  dificuldades  de  transporte, 
pois  elaboramos  uma  proposta  para  uma 
possível  saída  de  campo  ao  Morro  Santana. 
Fizemos contato pelo telefone com a direção e 
combinamos  uma  visita  a  Escola  Érico 
Veríssimo  para  levar  o  plano de atividades  a 
serem realizadas  e  conhecer  a  escola,  com a 
presença e o apoio da professora orientadora da 
pesquisa  Teresinha  Guerra  e  da  professora 
apoiadora da pesquisa Kátia V. C. L. da Silva. 
Conversamos  com  a  Direção  e  com  as 
professoras das 2º e 3º séries do turno da tarde. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Instituto de Biociências- Centro Ecologia

O Morro Santana e a Comunidade de seu Entorno

Nome:__________________________ Idade:__

Instituto/Departamento:____________________

() professor ()funcionário () aluno graduação () 
aluno PG () aluno curso técnico () outro

1. Você sabe o que é uma Unidade de 
Conservação (UC)?

() sim    () não

Se respondeu SIM, diga qual(is) você 
conhece:______________________________

2.Qual a importância das áreas naturais 
conservadas?

3.Voc~e sabia que a UFRGS tem um projeto 
de criação de Unidade de Conservação?
() sim    () não    Como ficou sabendo?______

4.Gostaria de receber mais informações sobre 
o assunto?
() sim   () não      Como?
e-mail:_______________________________
outro:________________________________

Observações:__________________________
_____________________________________
_____________________________________

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=S95687


O  primeiro  contato  foi  positivo  dando 
sequência as atividades na escola.

As atividades foram desenvolvidas no período 
de  50 min em cada turma. O número de alunos 
que participaram das atividades em sala de aula 
foram 28 para a 2ª série e 30 para a 3ª série.

Fig. 5- Frente da Escola Érico Veríssimo.

Metodologia do Primeiro Encontro no dia 
06/11, introdução aos conceitos Ecologia- 
Morro Santana- Unidades de Conservação- 
Biomas Pampa e Mata Atlântica:

• Apresentações  e  organização  das  cadeiras 
em círculo.  Atividades desenvolvidas  com 
música de fundo: sons da natureza.

As  palavras  principais  da  atividade  foram 
escritas  no  quadro  para  uma  melhor 
memorização:  Ecologia,  Morro  Santana,  
Unidades de Conservação e Interação.
• Conversa  com  o  tema  Ecologia-  Morro 

Santana. 
• Definição da fauna e flora e suas interações, 

através  de  exemplos  como  o  habitat  dos 
animais  típicos  do  Morro  Santana:  cobra, 
aves, macacos, aranhas e as relações entre o 
homem e o ambiente ao redor.

• Explicação  do  termo  Unidades  de 
Conservação como áreas destinadas para a 
preservação  do  ecossistema  incluindo  o 
homem inserido na natureza.

• Atividade  de  percepção  do  conhecimento 
dos alunos em relação a fauna e flora.

• Abordamos  os  diversos  ecossistemas 
regionais:  floresta,  pampa,  praias  e  a 
diferenciação de plantas exóticas e nativas e 
dos animais domésticos e silvestres.

• Atividades de perguntas e respostas: 
Entregamos meia folha de papel reciclado para 

cada aluno. Pedimos que a
identificação e que respondessem as seguintes 

perguntas escritas no quadro:
1. Quais  animais  vocês  conhecem,  um 

grande  e  um  pequeno?  Onde  foi 
avistado?

Nessa  questão  explicamos  a  diferença  entre 
animais domésticos e animais silvestres.

2. Quais  plantas  vocês  conhecem,  uma 
grande  e  uma  pequena?  E  como 
interagimos com elas? 

Perguntamos se alguém já havia plantado uma 
árvore, e a resposta foi positiva para a maioria 
da turma 
• Enquanto  eles  escreviam  continuamos 
conversando  e  ajudando  nas  suas  respostas. 
Instigamos  para  que  pensassem  em  animais 
vistos pessoalmente em alguma mata, fazenda, 
sítio,  praia.  Pedindo  para  que  escrevessem  a 
fauna  e  flora  conhecidas.  Fizemos  a  mesma 
didática para as plantas, destacando os pátios e 
jardins  de  suas  casas,  já  que  nenhum  deles 
reside  em  apartamento.  Aproveitamos  a 
abordagem dos assuntos para inserir a questão 
das frutas e legumes que estão na dieta ao invés 
de alimentos industrializados. 
• No  final  do  período  arrumamos  juntos  a 
sala colocando as classes no lugar.
Material Utilizado: giz, papel reciclado, lápis, 
borracha,  régua,  rádio  da  escola  e  cd  player 
sons da natureza. 

Fig. 6- Alunas bolsistas da Pesquisa, na sala de aula com 
os alunos da 3ª série.



Metodologia  da  segunda  atividade 
desenvolvida no dia 13/11/08; Fauna, Flora e 
problemas ambientais do Morro Santana:

Levamos um pôster de figuras da fauna nativa 
do Morro Santana para cada turma e ramos de 
plantas características do REVIS-UFRGS.

Começamos  com  a  revisão  da  atividade 
anterior utilizando o quadro-negro. Retomamos 
o  conceito  Bioma  usando  como  exemplo  a 
Mata Atlântica e o Pampa;

Apresentamos  as  plantas  nativas  do  Morro 
Santana, que estão inseridas no Bioma de Mata 
Atlântica e Pampa  e que foram coletadas no 
campus  do  Vale,  como  a  pitangueira,  a 
goiabinha-  serrana,  a  amoreira,  o  araçá,  o 
jerivá,  a  folha  de  bananeira,  a  caliandra,  a 
margarida  do  campo  e  o  cocão,  passamos  as 
plantas e pedimos que macerassem a folha da 
pitangueira e do araçá para sentirem o cheiro;

Montamos  um pôster  dos  animais  nativos  do 
Morro  Santana, através  de  figuras  coloridas 
sobre papel pardo  e fixamos no quadro-negro. 
Com  os  respectivos  nomes  e  grupos: 
Mamíferos: o  macaco-prego,  o  graxaim-do-
mato,  o  ouriço,  o  gambá,  o  bugio,  o  tatu-
galinha, o preá e o mão-pelada; Aves: o sábia- 
laranjeira,  o  pica-pau  e  o  quero-  quero; 
Répteis: a cobra coral e o lagarto tupinambis; 
Inseto: a borboleta amarela;

Explicamos a interação fauna-flora;

Fizemos  uma  revisão  sobre  árvores  exóticas, 
levamos uma amostra do jacarandá, e falamos 
sobre o pinnus e as nativas trabalhadas durante 
a aula.

Falamos sobre problemas ambientais no Morro 
Santana: o lixo; a poluição da água (esgoto), o 
desmatamento, focos de incêndio, motociclistas 
e as moradias inadequadas;

Na atividade final entregamos folhas de papel 
reciclado  para  a  realização  de  um  desenho 
imaginário do Morro Santana a ser entregue no 
próximo  encontro.  Pedimos  que  fizessem  o 
desenho com base nas atividades desenvolvidas 
e  com  o  conhecimento  do  local  que  já 
possuíam. 

Por utilizarmos papel reciclado nas atividades 
aproveitamos para explicar a diferença com o 
papel branco colocando a questão das árvores 
exóticas-  Pinus  e  Eucalipto  e  falando  do 
processo químico que o papel sofre para ficar 
branco.  Comparamos  com  o  processo  de 
reciclagem, mostrando que devemos separar o 
papel utilidade dos demais lixos domésticos.

 Material  Utilizado:  Papel  pardo,  papel 
reciclado, cola, imagens da fauna, amostras de 
plantas coletadas no campus do vale. 

  Metodologia do terceiro encontro, dia 20/11: 
instruções sobre a saída de campo ao Morro 
Santana

Fomos à escola comunicá-los sobre a subida ao 
Morro  Santana  no  próximo  encontro. 
Alertamos  sobre  a  utilização  do  tênis,  boné, 
roupas frescas, bloqueador solar, mochila leve, 
merenda de frutas e muita água;

Convidamos  as  professoras  para  a  subida  e 
combinamos o horário de ida e volta do ônibus.

Metodologia  do  quarto  encontro  do  dia 
27/11: a subida ao Morro Santana
Horário de saída: 14:00h
Horário de Chegada: 17:00h

Utilizamos um ônibus da Ufrgs. Ao todo foram 
25 alunos, 12 alunos da 2º série e 13 alunos da 
3°série,  duas  professoras  da  escola,  dois 
seguranças  da  Ufrgs,  um  deles  a  cavalo,  o 
professor  do  Instituto  de  Biociências  Sergio 
L.C. Leite, e as alunas da graduação e atuantes 
na pesquisa Marília Cerciná e Thamy Lara de 
Souza.

Início da trilha foram abordados os seguintes 
assuntos:
O cuidado  de  manter  todos  unidos  durante  a 
subida; 
A abertura  de trilhas  indevidas  e a erosão do 
solo;
As plantas nativas;
Observação das  borboletas,  dos  insetos  e  dos 
pássaros pelo caminho;



Meio da trilha observou-se:

Os  matacões  de  rochas.  O  processo  de 
intemperismo: a erosão provocada pelas chuvas 
o que acentuou seu afloramento. Alguns seixos 
rolados também foram observados;

O  perigo  do  desmatamento  que  provoca  a 
erosão associada ao deslizamento de terra e ao 
rolamento de seixos e matacões;

O lixo, principalmente plásticos nas trilhas e a 
coleta dos mesmos;

Os  diferentes  portes  de  plantas,  através  da 
altura  e  raízes  das  árvores,  diferenciando-as 
pelos seus respectivos Biomas;

A diferença microclimática entre a Mata-fresca 
e úmida, e o Campo-aberto e quente;

Na parada para o lanche, verificamos se todos 
alunos  e  as  professoras  haviam levado  frutas 
com  a  cobrança  entre  os  colegas  sobre  o 
combinado do lanche e a consciência de evitar 
o  lixo  plástico.  Momento  de  interação,  de 
questionamentos e de descanso.

Final da trilha - volta da saída de campo:

Foi  registrada  a  subida  ao  morro  através  de 
fotografias;

Observação  do  tamanho  do  Morro  Santana, 
sendo o ponto mais alto de Porto Alegre, e da 
vista  panorâmica  da  cidade.  Procuramos  a 
escola  Érico  Veríssimo  através  da  estação  de 
tratamento de água DMAE;

Na descida foi abordada, a questão das trilhas 
de motociclistas e do perigo de subir o morro 
sem seguranças;

Finalizando  as  atividades  foi  realizada  uma 
pesquisa  sobre  o  histórico  das  Unidades  de 
Conservação  no  mundo,  no  Brasil  e  no  Rio 
grande do Sul

Fig. 7- Alunos da escola Érico Veríssimo na primeira 
parada do passeio, com o professor Sérgio Leite, a 
bolsista Marília e o segurança da UFRGS.

Fig. 8- Subindo a trilha.

.

Fig. 9- Professor Sérgio Leite, bolsistas Marília e Thamy 
com os alunos



RESULTADOS 

As porcentagens  para o conhecimento de UC 
em  geral  mostrou  (figura  10)  que  mais  da 
metade  dos  entrevistados,  em  todas  as 
categorias,  desconhecem  as  reservas 
ambientais. Referente ao REVIS da UFRGS a 
porcentagem fica ainda menor (figura 11), com 

aproximadamente  70%  de  desconhecimento 
para  toda  a  comunidade  universitária.  No 
entanto, muitos dos entrevistados deduzem que 
o  Campus  do  Vale  tenha  uma  UC,  sendo os 
motivos:  a  localização  do  Morro  Santana  em 
uma região afastada do centro metropolitano e 
uma  grande  extensão,  pertencente  a 
universidade, ainda não construído.

Analisando a  percepção ambiental  dos alunos 
separando-os pelos seus respectivos cursos de 
graduação  comparou-se  os  resultados  a  partir 
do  montante  igual  ou  similar  de  graduandos 
entrevistados. 

O curso de Ciências Biológicas foi o que teve 
maior  número  de  questionários  respondidos, 

não  podendo  ser  comparado  com os  demais. 
Mas,  fazendo  uma  seleção  aleatória  para 
igualar  a  quantidade  de  alunos  entrevistados 
com  aqueles  cursos  com  maior  número  de 
coletas,  confirmou-se  que  é,  junto  com  a 
Geologia  e  Geografia,  os  que  tem  mais 
conhecimento sobre o assunto.

Em  detrimento  ao  REVIS-UFRGS,  a 
porcentagem  diminui  significativamente  -  o 
máximo de 2,8%. Mas, os cursos de Ciências 
Biológicas,  Geografia  e  Geologia  continuam 
sendo os que possuem maior conhecimento. 

Para os docentes o nível de percepção sobre as 
UC foi similar aos dos graduandos e analisados 
em relação  aos  seus  Institutos,  sendo  que  os 
departamentos  com maior  porcentagem foram 
os pertencentes aos Institutos de Biociências e 
Geociências.  Em  detrimento  ao  REVIS-
UFRGS, a porcentagem se manteve  similar  à 
UC para os docentes. Sendo que o Instituto de 
Química/  Departamento  Inorgânica  também 
teve destaque no nível de conhecimento sobe a 
Unidade  de  Conservação  Ambiental  da 
UFRGS, além dos Institutos  de Biociências  e 
Geociências. 

Na categoria técnico administrativo o Instituto 
de Química  é o que possui maior  número  de 
funcionários com conhecimento sobre as UC e 
o  REVIS-UFRGS.  Porém,  alguns  Institutos 
divergiram  em  comparação  às  respostas  dos 
graduandos e docentes. Com destaque positivo 
ficam  os  Institutos  de  Filosofia  e  Ciências 
Humanas e Engenharia de Alimentos.

 O presente resultado indica que 9% da amostra 
já visitou o REVIS da UFRGS. Teve destaque 
as visitações no PE de Itapuã e a RB do Lami. 

Para  os  graduandos  a  maior  relevâncias  das 
áreas  naturais  conservadas  é  a 
Manutenção/Preservação/Conservação  (figura 

12).  Muitos, porém, não tem bem claro qual é 
a  função  das  Unidades  de  Conservação,  mas 
possuem  noção  de  sua  importância  por 
responderem  ser  “Fundamentais”.  O 
REVIS_UFRGS foi bem lembrado para aqueles 
que já o conheciam com 9% de visitações. 

A  forma  mais  abrangente  de  obtenção  do 
conhecimento  sobre  o  REVIS-UFRGS  é  em 
aulas  e  nos  Diretórios  Acadêmicos.  Os 
docentes,  por  sua  vez,  dizem  ser  a  maior 
relevância  das  áreas  conservadas  a 
Manutenção/Preservação/Conservação.  Com 
destaque  também  para  a  Educação  e 
conscientização da comunidade em prol dessas 
áreas.

 A figura 13 mostra que o REVIS-UFRGS e a 
Estação  Ecológica  do  Taim  são  as  duas 
Unidades  mais  visitadas  pelos  professores. 
Com significativa equivocação, disseram ser a 
Amazônia e o Jardim Botânico de Porto Alegre 
Unidades  de  Conservação.   E  a  forma  como 
adquiriram informação sobre a reserva Morro 
Santana  foi  entre  amigos  e  colegas  e  nos 
laboratórios de atuação. 

A  Manutenção/Preservação/Conservação  para 
os  técnicos-administrativos  é  a  maior 
relevância  das  UC,  com  destaque  para  o 
aumento  da  qualidade  de  vida  quando  essas 
áreas  são efetivadas.  Infelizmente,  O REVIS-
UFRGS  não  foi  visitado  por  esse  grupo 
amostral  tendo  destaque  o  Parque  Nacional 
Aparados  da  Serra  e  o  PE  Itapuã.  Houve 
diversas  equivocação  designando  áreas  como 



Unidades  de  Conservação:  Fundação  Zôo-
Botânica, Pantanal e Ceclimar. A maneira mais 
eficaz de disseminação sobre o REVIS-UFRGS 
entre  os  funcionários  foi  através  de 
colegas/amigos,  trabalho/laboratório  e  pelo 
Jornal da Universidade (figura 14).

Figura 10: Percepção ambiental da comunidade universitária 
em detrimento as UC.

Figura  11:Percepção  da  comunidade  universitária  em 
detrimento ao REVIS-UFRGS.



Figura 14: Meios adquiridos pelos funcionários para o 
assunto.

Fig.13- Gráfico destacando as UC mais visitadas.

             Fig.12 Gráfico mostrando a porcentagem dos itens de maior importância sobre as UC para os graduandos.



Resultados das Atividades de Extensão na 
Escola

Atividade do dia 06/11
A  terceira  série  foi  mais  participativa  e  a 
professora  estava  de  licença,  então  a  turma 
ficou sem observação da atividade.  Os alunos 
desenvolveram interesse em todas as questões 
abordadas,  citadas  na metodologia.  A maioria 
disse não conhecer o Morro Santana, apenas 6 
crianças  o  conheciam.  Os  mesmos  relataram 
como  conheceram  e  quem  os  acompanhou. 
Dois  alunos  tiveram a  oportunidade  de  fazer 
uma  trilha  e  os  demais  conhecem por  serem 
parentes de moradores do entorno e passarem 
na área para visitá-los, mas feitas por ruas das 
vilas e não pelas trilhas existentes no Morro.
A  2ª  série  foi  mais  tímida  e  no  primeiro 
momento,  para  todas  as  questões  respondiam 
de forma negativa. Precisamos desenvolver um 
pouco  mais  o  interesse  pelos  assuntos 
abordados,  para  só  então,  insistindo  nas 
perguntas,  responderem  positivamente.  A 
professora ficou observando. 
O resultado das perguntas aplicadas em sala de 
aula, mostrou um desconhecimento dos alunos 
em relação a fauna e flora  características  dos 
Biomas Mata Atlântica e Pampa. A maioria das 
respostas teve como base a vegetação cotidiana. 
Alguns animais citados eram animais exóticos 
e domésticos. No entanto, a percepção das duas 
turmas foi produtiva, pois os alunos sabiam que 
os animais exóticos citados em suas respostam 
não ocorrem no ecossistema do Morro Santana.

Atividade do dia 13/11
A atividade com plantas coletadas no Campus 
do  Vale  rendeu  um  bom  resultado,  as  duas 
turmas  já  conheciam  a  maioria  das  plantas 
levadas.
Estavam  empolgados  com  o  contato  da 
vegetação nativa que passava durante a aula e 
também com a cobra levada por um aluno para 
a  feira  de  ciências  na  escola.  Depois  do 
entusiasmo conseguimos fazer uma revisão da 
atividade  anterior-  Ecologia-  Morro Santana-  
Unidades de Conservação, utilizando o quadro-
negro,  respondendo  as  várias  perguntas  que 
surgiram, o que mostra um interesse sobre os 
assuntos abordados anteriormente. 
Fixamos o pôster e os alunos que não haviam 
se  manifestado  no  encontro  anterior, 
participaram  ativamente  dessa  atividade,  a 

turma  fez  fila  para  olhar  e  ler  os  nomes  da 
fauna ilustrada.
A  segunda  série  mostrou  uma  maior 
desenvoltura  com  os  assuntos  abordados,  a 
terceira série estava mais dispersa.

Os desenhos referentes ao imaginário do Morro 
Santana (figuras 29, 30 e 31), realizados antes 
da  atividade  de  campo,  mostraram  que  os 
alunos  das  duas  séries  tiveram  uma  boa 
interpretação  dos  assuntos  levantados  nas 
atividades  anteriores.  Por  apresentarem  as 
principais  características  do  ecossistema 
Santana  como a vegetação  de Pampa  e  Mata 
Atlântica, as nascentes de água, casas no pé do 
morro,  fauna  nativa  e  relevo  acentuado. 
Observamos,  que  a  maioria  dos  alunos 
abstraíram  bem  o  conteúdo  aplicado  e 
demonstraram interesse pelo assunto, usando a 
criatividade;  Outros  além  de   mostrar 
conhecimento sobre o Morro Santana, ainda se 
destacaram  na  sua  interpretação  artística.  O 
restante  mostrou  algumas  interpretações  do 
conteúdo mas, não muita vontade em desenhar.

Atividade do dia 27/11

A subida ao Morro Santana foi muito positiva, 
os  alunos  mostraram felicidade  e  vontade  de 
conhecer  mais  sobre  a  área.  Foram avistados 
poucos  animais,  devido  a  agitação  da subida. 
Os alunos participaram ativamente da coleta do 
lixo no caminho da trilha.  Curiosos e rápidos 
sempre  atentos  às  explicações  do  professor 
Sérgio L.  C. Leite.  Acompanharam o passeio 
seguindo  com  o  guarda  a  cavalo,  apesar  do 
grupo ficar disperso em vários momentos não 
ocorreu maiores confusões.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  comunidade  universitária,  em  geral, 
desconhece que no Brasil existe um Sistema de 
UC;
A  maioria  da  comunidade  acadêmica 
desconhece o REVIS. Os estudantes dos cursos 
de Ciências  Biológicas,  Geografia  e Geologia 
tem maior  acesso ao assunto por terem aulas 
ministradas  pelos  professores  que  estão 
envolvidos com a criação do REVIS, pelo trote 
consciente e pela dinâmica dos cursos;
Os  funcionário  que  tem  conhecimento  sobre 
esse  tema  são  os  moradores  dos  bairros  no 
entorno do Campus do Vale. E, também, alguns 
participaram  do  curso  técnico  em  gestão 
ambiental  no  qual  obtiveram  esse 
conhecimento;
A  maioria  dos  entrevistados  manifestaram 
interesse  em  adquirir  mais  informação  sobre 
UC e REVIS e visitar a área do Morro Santana.

A  partir  da  aplicação  do  questionário  e  da 
tabulação dos resultados, obteve-se o perfil da 

percepção relevante às questões ambientais que 
envolvem a todos e fazem parte assídua da 
realidade acadêmica, em detrimento as UC e o 
REVIS-UFRGS. Algumas pessoas não tiveram 
uma boa receptividade 17,6% do público alvo 
não quiseram participar.

Sobre as  respostas  afirmativas  referente 
ao  conhecimento  sobre  UC  verificou-se  que 
39%  de  todo  o  universo  pesquisado  (alunos, 
funcionários e professores), conhecem uma UC. 
Uma parcela significativa disseram ter visitado 
uma UC, desconhecendo que as regiões citadas 
não  fazem  parte  de  áreas  de  conservação 
ambiental,  como  exemplo,  Pró-mata  e 
Amazônia. 

20,9%  de  todos  os  entrevistaram 
conhecem a REVIS da UFRGS.

Como não existem muitas campanhas de 
educação  ambiental  na  universidade  e  no  seu 
entorno  e  essa  área,  dentro  da  Ecologia,  é 
recente,  acreditamos  que  a  pesquisa 
desenvolvida  dentro  do  meio  acadêmico  tenha 
sido  a  base  para  refletir  os  dados  da  atual 

     Fig.29- Desenho do Morro Santana do aluno Adler da 3ª série.                 Fig.30- Desenho do Morro Santana da aluna Camila da 3ª série.

Fig.31- Desenho do Morro Santana do aluno Carlos Eduardo da 2ª série.



situação  e  para  prosseguir  com  a  inserção  da 
comunidade  tanto  acadêmica  como  dos 
residentes  do  entorno  do  REVIS  em  prol  da 
conscientização  ambiental.  Importante 
conhecimento para melhorar a qualidade de vida 
das pessoas e manter o ecossistema conservado 
para estas e as futuras gerações.

As atividades de extensão realizadas no Morro 
Santana,  durante  o ano de 2008, foram todas 
realizadas  com a  presença  dos  seguranças  da 
UFRGS, dos professores da Pesquisa Teresinha 
Guerra  e  Sérgio  Leite  e  das  bolsistas  da 
Pesquisa Marília Cerciná- Ciências Biológicas/
UFRGS  e  Thamy  Lara  de  Souza- 
Geologia/UFRGS.
Comparando  as  atividades  de  Educação 
Ambiental  nas  saídas  de  campo  ao  Morro 
Santana  entre  os  alunos  da  Graduação  dos 
cursos  de  Geografia,  Ciências  Biológicas  e 
Geologia com os alunos de educação primária 
da E.E.E.F Érico Veríssimo,  foi  observado as 
diferenças  sociais  e  educacionais  entre  os 
grupos.  Mostrou  que  essas  diferenças  não 
contribuíram  para  o  menor  interesse  de  um 
grupo  e  outro  em  relação  a  proposta  de 
conscientização e educação em detrimento aos 
recursos naturais.
Apesar dos alunos da UFRGS já possuírem um 
conhecimento mais abrangente de sua realidade 
e uma vivência em outras áreas de conservação, 
a  maioria  não  sabia  sobre  a  existência  do 
REVIS-UFRGS.  Os  alunos  da  E.E.E.F  Érico 
Veríssimo  participaram  pela  primeira  vez  de 
uma  atividade  de  campo  em  Educação 
Ambiental  e,  já  mostraram um conhecimento 
cotidiano,  por morarem no entorno do Morro 
Santana.
O trabalho de Educação Ambiental na E.E.E.F 
Érico Veríssimo, foi positivo e acreditamos que 
conseguimos  desenvolver  o  planejado. 
Gostaríamos  que  as  atividades  em  Educação 
Ambiental  na  respectiva  escola  e  nas  demais 
tenha continuidade, pois os alunos tiveram um 
bom desenvolvimento com os assuntos e uma 
participação  ativa  em  todas  as  atividades 
realizadas.
É necessário  que  seja  ampliados  os  trabalhos 
em  Educação  Ambiental  através  do  REVIS-
UFRGS com os  alunos  da  universidade  e  da 
comunidade em geral,  para que se tenha uma 
efetiva conscientização e conservação da área.
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