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RESUMO

Introdução: O Cerrado é considerado a savana mais rica em
biodiversidade de todo mundo. Ao todo, possui mais de 10.000 espécies
de plantas, sendo que destas, 4.400 são endêmicas. (CHAVEIRO et al,
2007). Contudo, diversas atividades tem impactado este bioma,
diretamente ou indiretamente, causando sua destruição. Objetivo: O
objetivo deste trabalho foi apresentar aos visitantes da exposição
realizada na PUC Minas em Betim, dados referentes ao desmatamento do
Cerrado, além de medidas que possam ser tomadas para a efetiva
preservação e conservação deste bioma, trazendo para os participantes
uma reflexão acerca de um modelo de desenvolvimento, aliado a criação
de políticas públicas que conciliam o desenvolvimento econômico e
sustentável do bioma em questão. Material e métodos: Para a
realização desta atividade, foi organizado no Hall da Universidade, um
estande. Neste local, foram apresentados mapas do território original do
Cerrado e sua área remanescente atual; imagens da sua rica fauna e flora
e das queimadas comuns nesta região. Portanto, em sistema de rodízio
todos as pessoas puderam vivenciar as atividades propostas.
Resultados: Cerca de 120 pessoas participaram da exposição. Durante o
evento, pôde-se perceber a interação dos visitantes com os expositores,
demonstrando interesse e curiosidade sobre o assunto, o que é de grande
importância, visto que a sociedade sofre influência maior para a
conservação da Amazônia, não sabendo que as taxas de desmatamento
do Cerrado têm sido historicamente superiores às da referida floresta.
Conclusão: Conclui-se que a iniciativa alcançou seu objetivo, uma vez
que promoveu a integração do Curso de Ciências Biológicas com a
comunidade acadêmica. Além disso, buscou-se despertar o interesse dos
participantes sobre a importância da preservação do Cerrado, e as
referidas leis voltadas a este fim, demonstrando aos presentes as
possíveis interferências negativas que um bioma em crescente
assolamento pode trazer à qualidade de vida dos seres vivos.
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