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RESUMO 
 
A Interpretação Ambiental vem sendo objeto de estudos em parques e áreas de lazer, que em 
paralelo com a Educação Ambiental visa despertar nas pessoas o sentimento de valorização e 
preservação. A Trilha do lobo é uma atividade de trilha guiada em area de Cerrado na Fundação 
Zôo-Botânica de Belo Horizonte, e, faz parte de um projeto que educa e incentiva a preservação do 
lobo-guará, a fauna e a flora. A importancia da eficácia das atividades de interpretação gera também 
a preocupação com a preparação dos intérpretes. Este trabalho teve por objetivo melhorar o 
processo de interpretação na Trilha do lobo, através da elaboração de um guia didático com 
informações técnicas e curiosidades, voltado para o treinamento dos intérpretes e, servindo também 
de referência didática a organizadores e participantes. Para avaliar a efetividade da interpretação 
após o uso do material, foi aplicado um questionário fechado entre funcionários e estagiários. Dos 
10 entrevistados, 90% acharam que o Guia ajudou a atingir os objetivos básicos da Interpretação e 
Educação Ambiental na Trilha; 100% concordaram que o Guia melhorou a interação dos intérpretes 
na Trilha; 100% afirmaram que o Guia ajudou a trabalhar todos os aspectos da Trilha; 100% 
acharam que o Guia melhorou a Interpretação e Educação Ambiental para o público; 80% 
concordaram ser possível usar o Guia como referência para outras trilhas; e 100% afirmaram que o 
Guia pode ser uma boa referência didática. Estes resultados comprovam a importância do material 
elaborado para a instituição, a preparação dos intérpretes e um melhor desenvolvimento da 
atividade junto ao público.  
 
Palavras chave: Interpretação Ambiental, Trilha Interpretativa, Educação Ambiental, Guia 
Didático.  
 
ABSTRACT 
 
The Environmental Interpretation studies in parks and recreation areas joined with Environmental 
Education it is an important subject to make the people conscious about the environmental 
valorization and its preservation. The lobo trail is a guided trail activity in Cerrado region, of the 
Belo Horizonte Zoo-Botanical Foundation, Minas Gerais State, Brazil, that it makes part of a 
project which gives  incentives to preservation of Guara-wolf, flora and fauna. The importance of 
efficacy of  the interpretation activities also it generates the preoccupation with the interpreters 
preparation. The obctive of this work was to improve the process of interpretation on the lobo trail, 
through of the didactic guide elaboration with technical informations and curiosities for the 
interpreters trainning  and didactic reference for participants and organizers. To evaluate the 
effectivity of interpretation after the guide use, a closed questionnaire was applied for employees 
and trainees. From the ten interviewers, 90% of them made sure that the Guide helped to reach the 
basic objectives of the Environmental Interpretation and Education on trail; 100% of them agreed 
that the Guide improved  the interaction among the interpreters on trail; 100% of them affirmed that 
the Guide helped to work all aspects of trail; 100% of them considered that the Guide improved  the 
Environmental Interpretation and Education for the public; 80% agreed be possible the Guide use as 
reference for others trails and 100% affirmed that the Guide is a good didactic reference. These 
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results confirmed the importance of the elaborated material for institution, the interpreter’s 
preparation and a better development of the activity to the public. 
 
Key words: Environmental Interpretation, Interpretative Trail, Environmental Education, Didactic 
Guide. 
 
 
1 - INTRODUÇÃO 
 

 

O Ecoturismo é a rede de serviços e 
facilidades oferecidos para realização do 
turismo em áreas com Recursos Turísticos 
Naturais (CANESSA, 1993). As áreas onde o 
Ecoturismo é desenvolvido devem possuir 
facilidades e infra-estrutura próprias, tendo nas 
trilhas interpretativas da natureza importante 
instrumento de apoio para esse tipo de 
atividade.  

Um sistema de trilhas é formado por um 
conjunto de caminhos e percursos construídos 
com diversas funções, desde a vigilância até o 
turismo. Dentre os objetivos está a interpretação 
da natureza, indispensável para o manejo de 
Unidades de Conservação, pois desperta nos 
visitantes a idéia de importância da Área 
Silvestre (DUTRA & HERCULIANI, 1990). As 
trilhas interpretativas não servem apenas para a 
comunicação de fatos e datas, mas também para 
compartilhar experiências que levem os 
visitantes a apreciar, entender e cooperar na 
conservação de um recurso natural (HYPKI & 
LOOMIS 1981).  

A Interpretação Ambiental é uma técnica 
didática, flexível e moldável às mais diversas 
situações, que busca esclarecer os fenômenos da 
natureza em linguagem acessível e adequada, 
utilizando os mais diversos meios. Procura 
promover no público o sentimento de 
pertinência à natureza, através da sua 
transformação íntima em relação aos recursos 
naturais, sua compreensão e entendimento, na 
esperança de gerar interesse, consideração, 
respeito pela natureza e, conseqüentemente, pela 
vida (GUIMARÃES, 1998). 

É clara a estreita relação entre 
Interpretação e Educação Ambiental, uma vez 
que ambas, mesmo enquanto ciências distintas 
buscam a mudança de postura das pessoas frente 
à natureza. Porém, a diferença reside no fato de 
a Educação Ambiental ser um processo  

 

 

 

 

continuado, que deve acontecer ao longo de 
todas as fases de formação do indivíduo, 
enquanto a Interpretação Ambiental é projetada 
para um momento específico e de curta duração, 
ou seja, enquanto o visitante permanece no 
local. 

Recentemente tem sido destacada a 
preocupação com a eficácia das atividades de 
Interpretação Ambiental, de modo a verificar se 
estas atividades estão satisfazendo as 
necessidades dos diferentes perfis de visitantes, 
através do importante papel direcionador dos 
intérpretes. Este trabalho teve por objetivo 
melhorar o processo de interpretação na Trilha 
do lobo da Fundação Zôo-Botânica de Belo 
Horizonte, através da elaboração de um guia 
didático voltado para o treinamento dos 
intérpretes, servindo também de referência 
didática a organizadores e participantes.  

 
2 – MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Localizada numa área de um milhão e 
450 mil m2, a Fundação Zoo-Botânica de Belo 
Horizonte (FZB-BH) foi criada em 1991 
(FUNDAÇÃO ZOO-BOTÃNICA DE BELO 
HORIZONTE, 1999). Dentro das categorias de 
Unidades de Conservação estabelecidas pelo 
SNUC, a FZB adequa-se na mesma categoria 
dos Parques Nacionais, sendo denominada 
Parque Municipal, devido à diferença referente 
ao nível político-administrativo. 

O Projeto lobo-guará é desenvolvido 
pelo Serviço de Educação Ambiental (SEA) 
numa parceria entre a FZB-BH e a Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG). Tem por 
objetivo desenvolver estudos a respeito dos 
hábitos e comportamentos do lobo-guará, sendo 
possível, através destas informações, realizar 
ações de proteção para a espécie (FUNDAÇÃO 
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ZOO-BOTÃNICA DE BELO HORIZONTE & 
CEMIG, 2001). 

A “Trilha do lobo”, objeto relacionado 
ao estudo deste trabalho, é uma trilha 
interpretativa utilizada como um instrumento de 
atividades de Educação Ambiental 
desenvolvidas pelo SEA, sendo um sub-projeto 
do Projeto lobo-guará (FUNDAÇÃO ZOO-
BOTÃNICA DE BELO HORIZONTE & 
CEMIG, 2001). Esta trilha existe desde 1999, 
em uma área de Cerrado com vegetação 
secundária de cerradão, que vem se regenerando 
há mais de 40 anos. A atividade é mais uma 
alternativa de lazer e educação para as pessoas 
que visitam a FZB-BH durante algumas 
programações especiais e no atendimento às 
escolas. Nesta trilha o visitante é levado a ter 
um contato íntimo com a natureza, conhecendo 
suas peculiaridades, fisionomias, fauna e flora, 
através de intérpretes treinados para despertar 
sensações e sentimentos em relação ao local 
explorado. De acordo com TUAN, 1977 (apud 
GUIMARÃES, 1998) o uso de paisagens como 
um espaço conduz, pouco a pouco, ao sentido 
de lugar, através de sensações, informações, 
narrativas, evocações, usos e significados. 

O Guia da Trilha do Lobo, principal 
enfoque deste estudo, foi elaborado diante da 
necessidade de se melhor orientar as pessoas 
que farão o monitoramento da atividade na 
FZB-BH.  

Assim, preparando os futuros 
guias/intérpretes e estimulando-os, estes terão 
despertada uma nova visão a respeito de 
interpretação e do ambiente em que estão 
trabalhando, conduzindo os visitantes ao mesmo 
despertar.  

Além disso, proporciona uma reunião de 
informações gerais sobre interpretação 
ambiental; curiosidades e informações 
específicas da Trilha do lobo como descrição do 
ambiente em que ela ocorre, o Cerrado; 
destaques de fauna e flora e suas respectivas 
características; aspectos a serem trabalhados; e 
outras opções que podem ser destacadas, 
criando-se assim uma referência didática para 
participantes, organizadores, professores e 
pesquisadores. 

A avaliação dos resultados atingidos 
pelo Guia sobre interpretação e sobre a Trilha 
deve se dar como um processo contínuo, e 
sendo diversas as formas possíveis e muitas 

vezes complementares. Buscou-se avaliar, num 
momento inicial, o quanto a atividade estaria 
contribuindo para o estímulo à conservação do 
patrimônio sócio-ambiental, atuando na 
mudança de comportamento dos monitores, qual 
o nível de satisfação destes com a atividade e 
com o material. Esta avaliação foi feita através 
da enquete e pesquisa de opinião segundo 
LUDKE (1986), por meio de um questionário 
fechado elaborado de acordo com as técnicas de 
JAU et al. (1990) (anexo A), com uma série de 
perguntas sobre o tema. Para cada uma destas 
perguntas ofereceu-se aos entrevistados uma 
opção de respostas, definida a partir dos 
indicadores, pedindo-lhes que assinalassem a 
que correspondesse melhor à sua opinião. 
 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O Guia da Trilha do lobo, editado no 

programa Corel versão 9.0, foi elaborado a 
partir da reunião de informações técnicas já 
registradas nos arquivos do Serviço de 
Educação Ambiental da Fundação Zôo-Botânica 
de Belo Horizonte, de bibliografia 
especializada, e de curiosidades e aspectos 
observados pelos intérpretes e participantes 
durante a atividade, registrados pela FZB-BH.  

Além disso, foram reunidas imagens 
originais da Trilha e dos animais do zoológico 
que fazem parte dela, também dos arquivos e de 
estagiários e funcionários envolvidos na 
atividade. As imagens de flora foram feitas em 
diferentes épocas do ano, de modo a registrar 
períodos de floração e frutificação.  

Como complemento, foi elaborada uma 
versão também em Corel 9.0 do mapa da Trilha. 
Com o material editado e revisado, foi feita uma 
avaliação da efetividade do Guia diante da 
atividade, através da leitura pelos entrevistados 
e posteriormente à submissão a um questionário 
(anexo A), elaborado com a finalidade de se 
interrogar os indivíduos que fizeram parte da 
amostra estabelecida para a pesquisa. 

O tipo de questionário padronizado se 
mostrou econômico no uso e permitiu alcançar 
rápida e simultaneamente um número 
significativo de pessoas, uma vez que elas 
responderam sem que fosse necessário enviar-
lhes um entrevistador. A uniformização, aspecto 
estrutural deste tipo de questionário, assegurou 
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que cada pessoa visse as questões formuladas da 
mesma maneira, na mesma ordem, e 
acompanhadas da mesma opção de respostas, o 
que facilitou a compilação e comparação das 
respostas escolhidas.     

A amostra analisada na pesquisa de 
opinião foi constituída de dez pessoas, divididas 
entre estagiários e funcionários do SEA, que já 
haviam trabalhado ou estariam trabalhando na 
atividade interpretativa investigada. A faixa 
etária dos entrevistados esteve compreendida 
entre 22 e 35 anos, sendo um do sexo masculino 
e nove do sexo feminino; a formação de todos 
era em Ciências Biológicas; e o período de 
vivência na atividade variou de seis meses a 
cinco anos.    

Do total da amostra, 90% das pessoas 
acharam que o Guia ajudou a atingir os 
objetivos básicos da Interpretação e da 
Educação Ambiental na Trilha, destacando 
características e curiosidades mais importantes, 
trabalhando a conservação e importância deste 
ambiente. Entretanto, ainda com relação a este 
ponto, 10% das pessoas acharam que o Guia 
ajudou a atingir os objetivos citados somente de 
forma superficial (gráfico 1).  

Com relação à interpretação para os 
intérpretes, 100% dos entrevistados 
concordaram que o Guia ajudou a melhorar a 
sua interpretação no ambiente da Trilha, pois o 
material acrescentou e organizou 
conhecimentos, orientando quanto à forma de 
realizar a atividade e melhorando assim a 
interação dos mesmos com o meio (gráfico 2). 

Para a interpretação na Trilha, 100% 
acharam que o Guia ajudou a trabalhar todos os 
aspectos citados na entrevista (a fauna e o lobo-
guará, a flora e o Cerrado, Interpretação e 
Educação Ambiental), inclusive auxiliando na 
descoberta e nos estudos de novos temas da 
Trilha. Além disso, um dos entrevistados 
sugeriu que Guia poderia explorar mais outros 
aspectos de Educação Ambiental, levando à 
reflexões acerca de atitudes que os visitantes 
poderiam adotar para ajudar na preservação do 
Cerrado (gráfico 3).  

Em relação à interpretação para o 
público participante da atividade, 100% das 
pessoas acharam que o Guia melhorou os 
processos de Interpretação e Educação 
Ambiental para os mesmos, contribuindo como 
uma referência para o estudo sobre o ambiente a 

ser apresentado e a metodologia utilizada na 
atividade (gráfico 4).  

Para a relação do Guia com outras 
trilhas, foi questionado se o material poderia 
auxiliar em atividades de Interpretação e 
Educação Ambiental em outras trilhas. Do total 
dos entrevistados, 80% concordaram que seria 
possível usá-lo como referência para outras 
trilhas interpretativas; 10% acharam que seria 
possível auxiliar em atividades de outras trilhas, 
mas somente para roteiros com guias e com 
ambientes semelhantes; e 10% afirmaram que 
talvez fosse possível, mas pensaram ser difícil 
adaptá-lo em outra trilha, sendo necessário outro 
tipo de informações (gráfico 5).  

Para finalizar, foi perguntado aos 
entrevistados se o Guia poderia ser uma boa 
referência didática sobre a ‘Trilha do lobo’. Dos 
10 entrevistados, 100% afirmaram que as 
informações foram apresentadas de maneira 
atraente e curiosa para alunos, professores 
outros interessados no tema, e que não só as 
informações sobre a Trilha são interessantes, 
mas também sobre fauna, flora, o ambiente 
trabalhado e o layout do material também foram 
aprovados (gráfico 6). 

Estes resultados comprovaram a 
importância do material para a atividade, além 
da aprovação e satisfação dos envolvidos com o 
Guia. 

 

 
Gráfico 1 – relação do Guia com os objetivos da 
Interpretação e educação Ambiental na trilha. 
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Gráfico 3 – Relação do Guia com os aspectos 
trabalhados na trilha. 

 
Gráfico 4 - Relação entre o Guia e os processos de 
Educação e Interpretação Ambiental para o público 
participante. 

 

 
Gráfico 5 – Adaptabilidade do Guia em relação a outros 
espaços com trilhas. 
 
 

 

 
Gráfico 6 – O Guia como referência didática da atividade 
Trilha do lobo. 
 
4 – CONCLUSÃO 
 
 

A Interpretação Ambiental possui uma 
estreita relação com a Educação Ambiental, 
onde ambas buscam uma mudança de postura 
do ser humano frente à natureza. A diferença 
entre as ciências reside no fato de que a 
Educação Ambiental constitui um processo 
longo e contínuo,enquanto a Interpretação 
Ambiental é projetada para um momento 
específico e de curta duração, no momento em 
que o visitante permanece no local onde se está 
fazendo interpretação. 

A Educação Ambiental deve ser 
trabalhada em ambientes diversos, dentro e fora 
de sala de aula, como forma de mobilização e 
sensibilização dos vários perfis de indivíduos 
encontrados. Uma forma descontraída e 
informal de se praticar Educação Ambiental 
encontra-se nas trilhas interpretativas da 
natureza, através da Interpretação Ambiental, de 
forma que os intérpretes, com seu importante 
papel de multiplicadores da valorização e 
conservação do meio ambiente, devem cativar e 
ganhar a admiração dos visitantes, como forma 
de ter nestes potenciais aliados no trabalho de 
preservação.  

Para tanto ambos, intérpretes e visitantes, 
devem passar por diferentes experiências, que 
os levarão a perceber o mundo sob uma nova 
perspectiva.  

Assim, a eficiência do intérprete está em 
perceber as expectativas do visitante, indo ao 
encontro delas de maneira prazerosa, 
significativa, organizada, temática, diferenciada 
e provocante, elevando o nível de satisfação dos 
mesmos, acrescentando valor à experiência na 
trilha e ao patrimônio visitando. 

Gráfico 2 – Relação do Guia com a interpretação dos 
intérpretes no ambiente da Trilha. 
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 Mas para que tudo isto aconteça, é 
necessário que os próprios intérpretes estejam 
satisfeitos com a atividade, interagindo em 
conformidade com os elementos do meio 
trabalhado, percebendo a importância da 
conservação e de seu papel neste processo de 
interpretação própria, como intérprete e como 
ser humano. Assim, a preocupação no cenário 
nacional e internacional com a eficácia das 
atividades de interpretação gera também a 
preocupação com a preparação dos intérpretes.    

Após a análise dos resultados gerados 
pelos questionários foi possível concluir que a 
elaboração do Guia mostrou-se satisfatória, 
tendo informações enriquecedoras e de grande 
auxílio, tanto para os envolvidos no 
desenvolvimento da atividade quanto 
futuramente para o público.  
Auxiliando o trabalho dos intérpretes no 
desenvolvimento da atividade também haverá 
melhor interação do público que se submete à 
Trilha, através de uma nova concepção dos 
elementos relacionados com o meio trabalhado.  

A percepção mais intensa dos intérpretes 
gera, conforme já citado, maior capacitação para 
despertar os sentimentos das pessoas para com o 
patrimônio visitado e, desta forma, a completa 
conscientização das pessoas em relação à 
preservação. 
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ANEXO A – Modelo do questionário aplicado aos estagiários e funcionários envolvidos na atividade “Trilha 
do lobo” dA Fundação Zôo-Botânica de Belo Horizonte/MG, para verificar a efetividade do material 
elaborado.  
 
 
 
 
         

 
                                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

                                  DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 
                               PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO AMBIENTAL 

                               MANEJO EM SISTEMAS FLORESTAIS 
 

 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ‘GUIA DA TRILHA DO LOBO’ DA FUNDAÇÃO ZOO-
BOTÂNICA DE BH – MARÇO DE 2005. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

A Interpretação Ambiental é definida por Tilden (1977) como “uma atividade educativa que se 
propõe a revelar significados e inter-relações dos fenômenos do ambiente, em linguagem entendível às 
pessoas comuns, através do uso de objetos originais, de contato direto com o recurso e de meios ilustrativos, 
não se limitando à simples comunicação de informações”. Tem por propósito principal a provocação, para 
estimular a curiosidade e o interesse do visitante, não fornecendo apenas a instrução pura. Caracteriza-se pela 
informalidade e encantamento, pelo humor, pela provocação de estímulos e sentidos, pela curiosidade e 
reflexão e pelo uso de interações, comparações e analogias com experiências reais.  

Entretanto, a Interpretação Ambiental, para ser completa, deve possuir uma estreita relação com a 
Educação Ambiental, uma vez que estão diretamente ligadas. Ambas buscam a mudança de postura das 
pessoas frente à natureza e seus elementos. Porém, a diferença entre as duas reside no fato de que a Educação 
Ambiental é um processo mais longo e contínuo quando comparado com a Interpretação Ambiental. A 
Educação Ambiental pressupõe um processo continuado, que deve acontecer ao longo da todas as fases de 
formação do indivíduo. Já a Interpretação Ambiental é projetada para um momento específico e de curta 
duração, ou seja, se faz enquanto o visitante permanece no local.       

Assim, o papel dos intérpretes/guias e sua preparação se fazem importantes no sentido de estimular a 
mudança de postura dos visitantes frente ao meio que os rodeia, e direcionar o processo de aquisição de 
conhecimentos através da Educação e Interpretação Ambiental, atendendo aos seguintes objetivos: 
“acrescentar valor à experiência do visitante - elevando seu nível de satisfação; e despertar a valorização 
ao patrimônio visitado, realçando a necessidade de sua conservação através da atribuição a um maior nível 
de respeito das pessoas com o ambiente visitado”. 
________________________________________________________________ 
 
Para auxiliar a realização deste tipo de trabalho e reunir informações e orientações sobre a metodologia da 
“Trilha do Lobo” da Fundação Zoo-Botânica de BH, elaborou-se o “Guia da Trilha do Lobo”, que, depois 
de avaliado, pretende-se buscar recursos para sua publicação e divulgação.   
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Após a leitura do “Guia” e das informações acima, por favor, responda a todas questões abaixo:  
 
 
Idade: _____________      Sexo:  feminino      masculino 
data: ____/____/______ 
 
Formação (curso): ___________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo você trabalha ou trabalhou com a Trilha do Lobo?  
___________________________________________________________ 
 

1. O Guia pode ajudar a atingir os objetivos da Interpretação Ambiental (citados acima) e da 
Educação Ambiental na Trilha?  

 
       Sim, pois destaca as características e curiosidades mais importantes   da Trilha, trabalhando a 

conservação e importância deste ambiente. 
       Sim, mas de forma superficial. 
       Não, pois achei que as informações são cansativas e os visitantes perderão o interesse. 
       Não, pois as informações são insuficientes. 
 
 

2. O Guia pode ajudar a melhorar sua interpretação (como intérprete/guia) no ambiente da 
Trilha?  

 
       Sim, o Guia acrescenta e organiza os conhecimentos e orienta quanto à forma de realizar a atividade. 
       Sim, pois sem ele eu não saberia como guiar a atividade. 
       Não, meus conhecimentos e forma de interpretação são suficientes e as pessoas gostam. 
       Não, meus conhecimentos vão além das informações do Guia.  
 

3. O Guia ajuda a trabalhar quais temas da Trilha?  
 
       Flora e Cerrado. 
       Fauna e o lobo-guará 
       Interpretação e Educação Ambiental. 
       Todos os aspectos acima, auxiliando na descoberta e o estudo de novos temas da Trilha. 
 

4. O Guia pode melhorar os processos de Interpretação e Educação Ambiental para o público 
participante da Trilha?  

 
       Sim. Pode contribuir como uma referência para o estudo sobre o ambiente a ser apresentado e a 

metodologia utilizada na atividade. 
       Sim, mas é necessário mudar a linguagem e abordagem dos assuntos.  
       Não, pois não relaciona Interpretação e Educação Ambiental. 
       Não, pois o Guia é incompleto e insuficiente para realização da atividade.  
 

5. Você acha que este Guia poder auxiliar em atividades de Interpretação e Educação Ambiental 
em outras trilhas? 

 
      Sim, é possível usá-lo como referência para outras trilhas interpretativas;  
       Sim, mas só para trilhas com guias e com ambientes semelhantes;  
       Talvez, mas acho difícil adaptá-lo em outra trilha, sendo necessário outro tipo de informações; 
       Não, este Guia não, pois ele só atende à “Trilha do lobo-guará”. 
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6. O Guia pode ser uma boa referência didática sobre a “Trilha do Lobo”?  

 
       Sim, as informações são apresentadas de maneira atraente e curiosa para alunos, professores e outros 

interessados no tema. 
       Sim, mas só para intérpretes/guias que já conheçam a “Trilha do Lobo”.  
       Sim, mas só para intérpretes/guias de outras trilhas e que conheçam os princípios da Educação  e 

Interpretação Ambiental. 
       Não, é muito básico.  
 
 
Os dados deste questionário serão utilizados para conclusão da monografia intitulada “Guia Didático para 
preparação de atividades de Educação e Interpretação Ambiental na ‘Trilha do Lobo’ da Fundação Zoo-
Botânica de Belo Horizonte/MG”.   

 
Agradeço a sua valiosa participação! 
 
 ☺Fernanda Raggi 
 
________________________________________________________________ 
 


