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RESUMO

O meio ambiente equilibrado é essencial para a manutenção da vida e por isso a preocupação com a preservação ambiental assume, hoje, uma importância cada vez maior para

a sociedade. O estudo está sendo realizado no Parque Municipal Recanto Verde, Santa Bárbara, Minas Gerais, composto pelo bioma Mata Atlântica, de vasta riqueza biológica,

cujo objetivo é realizar o levantamento da fauna e flora, verificar a presença de espécies ameaçadas de extinção, estimular a conscientização ambiental dos moradores e propor

ações de conservação. Para o levantamento das espécies de vegetais e animais foram usados binóculo, câmera, GPS, bloco de anotações, fita métrica e fita zebrada. As

imagens foram realizadas durante o dia, uma vez que o local tem apresentado perigo no período da noite devido à ação de vândalos. Espécies de mamíferos, aves e anfíbios

foram os grupos de animais priorizados na coleta dos dados. Durante as caminhadas pelo parque foi possível observar árvores de médio e grande porte, formando uma floresta

fechada e densa, rica em biodiversidade, com presença de diversas espécies animais e vegetais, característico do bioma Mata Atlântica. Foram registrados, até o momento, 28

espécies de vegetais e 21 espécies de animais, sendo 6 mamíferos, 3 anfíbios e 12 aves. Todos os dados obtidos neste estudo serão divulgados para a população local,

momento em que será estimulada a conscientização ambiental dos cidadãos, enfatizando sempre a necessidade da contribuição de todos na conservação do parque. 
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