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RESUMO

A sociedade é composta por pessoas que causam grandes riscos ao meio ambiente, uma vez que sua sobrevivência está interligada ao meio natural. A educação ambiental tem

um papel muito importante, fazendo com que haja uma sensibilização sobre a importância da preservação e o cuidado para que os recursos disponibilizados pela natureza sejam

sempre otimizados. Esse trabalho de sensibilização é feito através de trocas de informações (troca de saberes), e vem sendo desenvolvido nas comunidades escolares dos

municípios de Orizânia, Divino, Carangola, Faria Lemos e Tombos, todos fazendo parte da bacia do médio Rio Carangola, em Minas Gerais. Através da exibição do vídeo

educativo desenvolvido pelo Projeto Cágado do Paraíba “O Ilustre Desconhecido do Rio Carangola”, com o objetivo de interagir de forma dinâmica para que todos tenham

conhecimento sobre a espécie Mesoclemmys hogei (cágado-do-paraíba) única espécie de quelônio dulcícola presente na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA,

2008) e na Lista Mundial (IUCN, 2013) na categoria “Em Perigo”, e para o estado de Minas Gerais, está classificado como “Criticamente em Perigo (Biodiversitas, 2007). A bacia

do médio rio Carangola parece constituir a última sub-bacia do Rio Paraíba do Sul onde existem registros atuais da ocorrência de M. hogei. Entre o periodo de Abril 2016 até a

presente data, foram realizadas 03 palestras com a exibição do vídeo e sorteio de brindes de forma interativa entre alunos e professores. Mesmo com dados preliminares o

trabalho desenvolvido se torna relevante, de forma que todos entendam a importância da preservação do M. hogei, para toda a Biota, e como espécie bandeira para preservação

dos recursos naturais como o Rio Carangola, e todas as pessoas que de alguma forma vivem e sobrevivem dele. 
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