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O Projeto Amigos da Floresta é um nú-
cleo de Educação Ambiental não-formal 
que tem por objetivo contribuir com a cul-
tura de respeito, valorização e preservação 
do meio ambiente através de visitação, mi-
ni-cursos e palestras para estudantes do en-
sino fundamental da rede pública e privada.

Criado e implementado pelo Viveiro Ca-
mará, o projeto reafirma a crença de que 
uma política ambiental, em qualquer instân-

4.586 alunos atendidos pelo projeto
Criado em 2006, o projeto já teve 153 visitas orientadas  

de 50 insituições de ensino diferentes



cia, passa primeiro pela implementação de 
programas de Educação Ambiental como 
fator de transformação e preservação do 
meio ambiente. Portanto, investir na Edu-
cação Ambiental é um processo de forma-
ção contínuo com a capacidade de promo-
ver uma mudança cultural na sociedade.

Objetivamente, o projeto coloca em 
prática uma estratégia atraente para levar 
o estudante a reconhecer algumas espé-
cies vegetais. Para isso, são realizados pas-
seios orientados, pelas trilhas ecológicas na 
Mata da Pindaíva ou no Bosque dos Oitis, 
implantadas respeitando as características 
naturais desses ambientes.

Durante a caminhada acontece também,  
uma aula de ecologia ao ar livre onde os 
alunos aprendem a sentir a vida dentro das 
condições naturais da mata.

A Mata da Pindaíva e o Bosque dos Oitis 
são formados por remanescentes espécies 
nativas da região, localizados no município 
de Ibaté e de Araraquara, respectivamente, 
no interior do estado de São Paulo.



Localizada no município de Ibaté, a 250 
km de São Paulo, a Mata da Pindaíva está 
instalada em uma área do Viveiro Cama-
rá, referência na produção de mudas flo-
restais. A trilha, que deu início ao projeto 
Amigos da Floresta, já recebeu desde sua 
criação mais de 4.000 alunos, em grupos 
previamente agendados e acompanhados 
de seus respectivos professores.



A particularidade dessa trilha, pois está 
situada dentro do Condomínio dos Oitis, 
no município de Araraquara, a 270 km de 
São Paulo, não a deixa menos importante 
no aspecto da preservação do bioma local, 
se tornando um ótimo exemplo de como 
um pequeno grupo de pessoas podem con-
tribuir com a educação ambiental voltada 
para a sustentabilidade.


