
Trilhas e Vivências Educativas



Apresentação

A Raízes Consultoria 
Ambiental é uma Empresa 

que se dedica a elaboração e 
desenvolvimento de projetos 
ambientais, agroecológicos e 

educativos. 

Iniciou suas atividades em 
31 de julho de 2013 e atua na 
regularização ambiental de 

propriedades rurais, 
licenciamento ambiental, 

elaboração de laudos e 
pareceres técnicos, 

investigações científicas, 
reflorestamento, 

recuperação de áreas 
degradadas e educação 

ambiental.



Apresentação

A Raízes Consultoria 
Ambiental está localizada na 
Estância João de Barro, um 
ambiente rural de produção  
fundada na década de 1960, 
a gestão é familiar a quatro 
gerações no município de 

Rancharia - SP. 

A Estância desenvolve 
múltiplas atividades de 

produção, como pecuária de 
cria, silvicultura, apicultura 

artesanal e produção de 
mudas em viveiro florestal.



Nossa Missão 

Promover a educação, a 
recuperação e manutenção 

da biodiversidade, a 
renovabilidade dos sistemas 

de produção e consumo, 
além da geração e a 

socialização do 
conhecimento.



Nossos Valores

Educação, Ética, Equidade, 
Flexibilidade, 

Transparência, 
Responsabilidade, 

Comprometimento, 
Conhecimento Científico e 

Tradicional, 
Segurança, Qualidade, 

Satisfação, Alegria, Parceria 
e Pluralidade. 



Educação Ambiental

Entendemos por educação 
ambiental os processos por 
meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem 

valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências 
voltadas para a conservação 

do meio ambiente.

Elaboramos roteiros para 
visitas técnicas, educativas e 

lúdicas de acordo com a 
faixa etária e tema ambiental 

de interesse do grupo.

Entre em contato e 
personalize sua visita!



Trilhas e Vivências

Atendemos em nossa 
Sede Rural, por onde  

percorremos diferentes 
sistemas de produção e 
trilhas interpretativas já 

elaboradas em ambientes
terrestres, florestais e 

aquáticos.

Recebemos grupos de 
crianças, jovens, adultos, 

famílias e grupos da terceira 
idade (estudantes ou não) 
que tenham interesse em 

atividades e vivências 
práticas no campo.



Trilha Educativa
João de Barro

Terrestre - Nível Leve

= 1.208 m de caminhada por 
sistema de manejo ecológico 

de pastagem

= 815 m de trilha florestal 

Aborda temas como: 
ecologia de ambientes 

terrestres, biomas, flora e 
fauna associada, solos, 

clima, ecossistemas, 
histórico de uso e ocupação 

do solo, sistemas de 
produção sustentável.



Trilha Educativa
Rio Capivari

Aquática - Nível Leve

= 1.400 m de caminhada por 
sistema de manejo ecológico 

de pastagem, silvicultura, 
apicultura e reflorestamento.

= 1.134 m de trilha aquática 

Aborda temas como: 
ecologia de ambientes 
aquáticos, flora e fauna 

associada, solos e 
hidrografia, sistemas de 
produção sustentável.





Acreditamos no Índice de Felicidade Humana e nos seus 
benefícios para a Saúde e Bem Estar - a Finlândia é o país 

mais feliz do mundo em 2019; Ela se destaca em outros 
aspectos, sobretudo quanto aos relacionados ao pilar 

educacional, a natureza e ao meio ambiente!



Viveiro de Mudas

Todas as atividades passam 
pelo nosso viveiro de mudas 
florestais que fica em anexo 

ao nosso Centro de 
Convivência.

Dentre as atividades os 
visitantes podem conhecer o 

manejo produtivo e 
conhecer espécimes da flora.

Atividades especificas 
podem ser desenvolvidas 

mediante contato e 
planejamento de acordo com 

o interesse do grupo.



Centro de Convivência

Nossa estrutura conta com 
um centro de convivência 

onde são realizadas 
atividades de recepção, 
orientações, integração, 

apresentação, alimentação, 
descanso, entre outras.



Trilhas Educativas

Grupos de Familiares e 
Terceira Idade



Trilha Educativa e Cursos Técnicos para Universitários



Trilha Educativa e Vivências 
destinadas a confraternização e 

integração de Grupos Empresariais





Vivência Educativa

Os visitantes tem a 
oportunidade de realizar um 

passeio de barco 
(monitorado) pelo Balneário 

Municipal de Rancharia.

São abordados temas como 
licenciamento ambiental, 

barramento, recursos 
hídricos, ecologia de 

ambientes aquáticos, flora e 
fauna associada.

Consulte para saber mais 
sobre esta atividade!



Licenciamento Ambiental
Propriedade: Estância João de Barro

Número de Autorização CETESB: 12000140

Data da emissão: 13/03/2019

Biólogo Responsável: Dr. Thiago Roncon - CRBio 50206/01-D

Nossas atividades estão 
licenciadas no órgão 

ambiental e tem registro 
como atividade turística.

Competência Técnica

Os visitantes são 
recepcionados e 
monitorados por 

profissionais qualificados, 
graduados (licenciatura e 

bacharel) em Biologia, 
Gestão Ambiental e 

Engenharia Ambiental, 
entre eles possuem Títulos 
de Especialistas, Mestres e 

Doutores; formados em 
Universidades como 

UENP-PR
ESALQ/USP-SP

UFSCAR-SP



Informações Gerais
As trilhas e vivências educativas podem ser personalizadas de 
acordo com o tema de interesse, a faixa etária e nível de ensino. 
Entrar em contato por e-mail: consulte@consultoriaraizes.com.br
ou telefone 18 99751 9043.

Atendimento por Período: 
- Matutino (7h-12h), vespertino (13h-18h) e noturno (19h-00h)
Duração de cada atividade: 2 h e 30 min. – sempre monitorado.
Faixa Etária: Livre.
Turmas: 40 visitantes por período.
O que usar/levar: Sapato fechado (tênis ou bota), calça comprida 
confortável, boné ou chapéu, repelente, protetor solar e garrafa 
d’água.

- Vendemos água mineral, suco natural engarrafado, biscoito 
integral, salgadinho integral e bolacha integral.

- Fornecemos perneiras de proteção individual e colete salva vidas.

- Acesse nosso site, agende sua visita e venha nos conhecer! 

- Traga sua Escola, Universidade, a Família e os Amigos!

Acesse nosso Site ! www.consultoriaraizes.com.br

http://consultoriaraizes.com.br

