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SOBRE O PROGRAMA: 

 
Objetivo Geral (Transcrito do projeto original aprovado) 
O programa Conheça a Flora de Lençóis visa envolver professores e condutores de visitantes na região de 
Lençóis, Bahia, no processo da proteção da flora e vegetação nativa da Chapada Diamantina, subsidiado 
por diversas abordagens: cursos de capacitação, coleção herborizada e banco de imagens da flora regional, 
estudos de etnobotânica e germinação de espécies nativas, e elaboração de produtos de divulgação 
(cartilha, informativo turístico e livro) sobre as áreas estudadas na região. 
 
Objetivos Específicos em Andamento 
- Implantação de um Banco de Imagens da Flora da Chapada Diamantina, no Campus Avançado da UEFS 
/ Lençóis; 
- Estabelecimento de protocolos de germinação de espécies nativas da Chapada Diamantina; 

- Divulgação de cartilha ilustrada e informativos turísticos sobre as áreas do município estudadas 
durante o projeto, com a colaboração dos professores e condutores de visitantes; 
- Divulgação de livro sobre o Parque Municipal da Muritiba, área foco deste projeto;  
- Construção de calendários fenológicos de espécies nativas tradicionalmente usadas na região. 
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POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

20 Professores da rede pública Lençóis 

20 Condutores de visitantes Lençóis 

20 Estudantes da rede pública Lençóis 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

Contribuir para o ensino de botânica utilizando a flora nativa da região nos níveis de escolaridade infantil, 
fundamental e médio; 
Contribuir com a capacitação de condutores de visitantes na região divulgando o conhecimento da flora 
nativa; 
Introduzir técnicas de germinação e plantio de espécies nativas;  
Trazer a contribuição da pesquisa-ação para o conhecimento e conservação da flora e vegetação da 
Chapada Diamantina. 
 
Banco de Imagens da Flora da Chapada Diamantina (em andamento): 
Local: Laboratório Flora e Vegetação/UEFS 
Todo material botânico objeto de pesquisa no laboratório tem sido fotografado e incorporado em um banco 
de imagens.  
 
Germinação de espécies nativas (em andamento): 
Local: Laboratório de Germinação (Horto Florestal - UEFS) 
Os testes de germinação foram realizados em condições de campo abrangendo semeadura direta em vasos 
plásticos contendo substrato terra vegetal e areia em proporções adequadas as diferentes espécies. 
Estamos dando continuidade ao estabelecimento de protocolos de germinação para espécies nativas da 
região, com inclusão de espécies de Anacardiaceae.  
 
Calendários fenológicos (em andamento): 
Local: Laboratório Flora e Vegetação/UEFS 
Estão sendo acompanhados os ciclos de brotamento/queda foliar e floração/ frutificação de espécies 
arbóreas nativas na floresta ciliar do rio Lençóis por alunos da UEFS com apoio da comunidade de Lençóis.  
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Cartilha produzida para crianças 
apresentando o Parque Municipal 
de Lençóis 

 

Livro de divulgação ampla do 
Parque Municipal de Lençóis 

 
 

 



 

 
 


