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RESUMO

Atualmente, a busca pela conservação ambiental é um fator de grande importância mundial e isso se dá pelo aumento significativo de fatores que levam o extermínio total ou

parcial da biodiversidade em algumas áreas. Dessa forma, é notória a necessidade de trabalhos de sensibilização e educação ambiental dentro e fora das Unidades de

Conservação. Uma ferramenta importante para a conservação de ambientes naturais é a utilização de uma espécie-bandeira, isto é, uma espécie carismática usada como

símbolo de um ecossistema que pode ser utilizada em campanhas de sensibilização e conscientização, agregando valores ambientais em sua área de ocorrência. Dentre as

espécies-bandeira está o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus), maior macaco das Américas e endêmico da Mata Atlântica. Nesse sentido, o objetivo do estudo é dividido

em duas etapas: 1.levantamento sobre a percepção ambiental de funcionários e turistas do Parque Nacional do Caparaó, bem como de alunos e professores das escolas do

entorno do Parque; 2. realizar ações de divulgação científica e sensibilização ambiental utilizando o muriqui-do-norte como espécie bandeira. Até o momento, foi realizada uma

amostragem através de um questionário respondido por 72 alunos - do 1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Coronel Américo Vespúcio de Carvalho, Alto Caparaó,

MG. Em uma análise preliminar notamos que a maioria dos alunos acham relevantes as questões ambientais. A sensibilização ambiental foi feita através de uma palestra, com

medidas educativas e informações sobre os muriquis. A palestra foi realizada de forma dinâmica com apresentação de slides e exibição do filme “O Muriqui”. Os alunos

demostraram grande interesse durante toda a palestra e o filme despertou muita curiosidade a respeito do comportamento e características da espécie, uma vez que eles só

ouviam falar dos animais, mas não os conheciam. Assim, o assunto abordado tornou-se de fácil compreensão e surtiu efeito positivo nos alunos presentes.
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