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RESUMO 

 

 

O conhecimento ecológico, proveniente do contato humano com os recursos naturais, está 

relacionado com a percepção que cada indivíduo tem do ambiente em que vive. O presente 

estudo teve por objetivos avaliar o conhecimento ecológico e a percepção ambiental sobre 

primatas por uma comunidade rural no entorno da Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Engenho Gargaú, na Paraíba, onde habitam as espécies Alouatta belzebul 

(guariba-de-mãos-ruivas), Sapajus flavius (macaco-prego-galego) e Callithrix jacchus (sagui-

do-nordeste). Foram realizadas 200 entrevistas semiestruturadas com adultos e coletados 102 

mapas mentais de crianças. As respostas das entrevistas foram avaliadas pela Análise de 

Conteúdo Temático que receberam pesos específicos para formulação de uma medida 

ponderada do Conhecimento Ecológico Local (CELP). Apesar da proximidade com a RPPN 

Engenho Gargaú, os adultos apresentaram um baixo conhecimento ecológico. No entanto, os 

que possuem um maior contato com os primatas, os homens e os moradores mais antigos 

apresentaram um CELP significativamente mais elevado comparado aos demais. A faixa etária 

não influenciou no CELP. A comunidade aparentemente não explora intensamente recursos da 

RPPN, justificando o baixo conhecimento encontrado no local. De acordo com os mapas 

mentais, as crianças que já avistaram primatas mostraram uma percepção ambiental mais 

realista e detalhada do que aquelas que nunca avistaram, evidenciando um maior contato com 

o meio ambiente e, possivelmente, com a RPPN. Tais dados podem subsidiar futuras pesquisas 

e ações de Educação Ambiental, especificamente envolvendo A. belzebul e S. flavius da RPPN 

Engenho Gargaú, duas das cinco espécies alvo do Plano de Ação Nacional para Conservação 

dos Primatas do Nordeste (PAN PriNE). 

 

 

Palavras-chave: Etnoprimatologia; Conservação; Análise de Conteúdo; Mapas Mentais; PAN 

PriNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The ecological knowledge, derived from human handling natural resources, is related to each 

individual perception of the environment where one lives. This study had as main goals, 

evaluate the ecological knowledge and the environmental perception of a rural community 

towards primates, located in the surroundings of the Private Reserve of Natural 

Heritage  (RPPN) “Engenho Gargaú”, in the state of Paraíba, where Alouatta belzebul (red-

handed howler monkey), Sapajus flavius (blond capuchin monkey) and Callithrix jacchus 

(common marmoset) species live.  Two hundred semi-structured interviews with adults were 

performed and one hundred and two children’s mental maps were collected. The answers from 

the interviews were evaluated by the Thematic Content Analysis and they received specific 

scores to formulate a wise Local Ecological Knowledge measure (CELP). In spite of the 

proximity with RPPN “Engenho Gargaú” the interviewed adults had a poor ecological 

knowledge. However, the ones who had a more significant contact with primates, the man and 

residents who lived longer in the community showed a significantly higher CELP compared to 

the other residents. The age group did not influence the CELP results. Apparently, the 

community does not overly explore RPPN resources, justifying the poor ecological knowledge 

among residents. According to the mental maps, the children who had already seen primates 

showed a more realistic and detailed environmental perception than the ones who had never 

seen primates, showing a bigger contact with the environment and, possibly, with the RPPN. 

These data are able to help future researches and Environmental Education actions, specifically 

involving A. belzebul and S. flavius from RPPN “Engenho Gargaú”, two of the five target 

species included in the Brazilian government conservation action planning system “Plano de 

Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste” (PAN PriNE). 

 

 

Keywords: Ethnoprimatology; Conservation; Content Analysis; Mental Maps; PAN PriNE. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A dependência humana em relação aos elementos bióticos da natureza, ao longo da 

história evolutiva, proporcionou um detalhado sistema informacional acerca das espécies e do 

ambiente, que se traduz nas crenças e práticas culturais nas mais diferentes regiões (SANTOS-

FITA; COSTA-NETO, 2007). O conhecimento acumulado deste contato do homem com os 

recursos naturais é denominado Conhecimento Ecológico Tradicional ou Local (CEL) que, em 

linhas gerais, pode ser conceituado como o conjunto de saberes adquirido através da experiência 

e do contato íntimo com a natureza, sendo transmitido, adaptado e construído entre as gerações 

(BERKES, 1999; GADGIL; BERKES; FOLKE, 1993; GUIVANT, 1997; HUNN, 1999; NIJAR, 

1996; OLFIELD; ALCORN, 1991; TOLEDO, BARRERA-BASSOLS, 2009).  

Cada pessoa compreende e responde diferentemente em relação às ações sobre o meio, 

de acordo com o seu contexto histórico e biofísico, diferindo amplamente entre as culturas e ao 

longo do tempo (CRONON, 1995; LITTLE, 2009; OKAMOTO, 2003; OLIVEIRA, 2006; 

PETERSON, 1999; REIGOTA, 2002). Tais manifestações são resultados de processos 

cognitivos, educacionais e culturais de cada indivíduo (ABRAM, 1997; FERREIRA; 

COUTINHO, 2000; PETERSON, 1999; VASCO; ZAKRZEVSKI, 2010; VILAÇA, 2013). 

Assim, o CEL pode variar dentro de uma comunidade, segundo diversos fatores como gênero, 

faixa etária, escolaridade, ocupação profissional, experiências individuais, benefícios que as 

espécies envolvidas podem trazer, bem como as características comportamentais destas espécies 

(AMADOR; CASANOVA; LEE, 2015; FILHO; OLIVEIRA, 2013; GONÇALVES; HOEFFEL, 

2012; HOEFFEL; FADINI; MACHADO, 2008; KIDNER, 2000; PETERSON, 1999; ROCHA 

et al., 2014; TOLEDO, BARRERA-BASSOLS, 2009; WOODGATE; REDCLIFT, 1998; 

ZUCHIWSCHI et al., 2010).  

Apesar de ser um campo de estudo relativamente recente, muitos pesquisadores de 

diversas subáreas da ecologia já relataram o uso do CEL de forma bem-sucedida em seus estudos 

(BAPTISTA, 2011; BREWER, 2013; CARTER; NIELSEN, 2011; CLAUZET; RAMIRES; 

BARRELLA, 2005; COSTA-NETO; DIAS; MELO, 2002; EDDY; GARDNER; PÉREZ-

MATUS, 2010; MOURA; MARQUES, 2007; PINHEIRO, 2004; RAMIRES; MOLINA; 

HANAZAKI, 2007; RAMOS; MOURÃO, ABRANTES, 2009; SCHOLZ et al., 2010; SILVA; 

CÂNDIDO; FREIRE, 2009; ZUKOWSKI; CURTIS; WATTS, 2011). Para Begossi e Figueiredo 
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(1995), a implicação do CEL sobre a conservação da biodiversidade é incontestável. Estudos 

envolvendo o CEL são fundamentais para melhor compreender a inter-relação entre o homem e 

o ambiente, suas expectativas, satisfações, julgamentos e valores (FERNANDES et al., 2008; 

MELLAZO, 2005; VASCO; ZAKRZEVSKI, 2010; VILAÇA, 2013). 

De acordo com Cunha e Almeida (2000), o CEL engloba toda uma gama de 

conceituações que atendem às diversas interpretações para o ambiente biótico, abiótico e cultural. 

Assim, pode-se dizer que o CEL está relacionado com a percepção que cada indivíduo tem em 

relação ao ambiente que se encontra. Segundo Di Tullio (2005), a percepção ambiental busca 

compreender como uma pessoa, seja individualmente ou como parte de um grupo, percebe seu 

entorno e quais os valores que estão implícitos quando toma determinadas decisões.  

Ferreira (2005) interpreta a percepção ambiental como a compreensão, conscientização, 

avaliação e valoração humana, por intermédio das experiências e expectativas do homem em 

relação ao meio ambiente. Como apontam Marin, Oliveira e Comar (2003), quando o homem 

consegue refletir sobre suas percepções, é possível avaliar suas ações em relação ao ambiente.  

Bem como o CEL, a percepção de cada indivíduo pode ser diferenciada, devido principalmente 

à interação do homem com o ambiente prover de distintas sensações e experiências 

(GEERDINK; NEIMAN, 2010; HOEFFEL; FADINI, 2007; LIMA; KOZEL, 2009; ROCHA; 

PÁDUA, 2008). 

Desde a década de 1970, os estudos sobre percepção começaram a ter maior 

desenvoltura no Brasil em trabalhos voltados ao meio ambiente (LUCENA, 2010). No entanto, 

a maior parte da produção dos trabalhos acadêmicos sobre percepção ambiental no país ainda é 

centrada nas áreas das ciências humanas e multidisciplinares, com enfoque principalmente 

qualitativo (VASCO; ZAKRZEVSKI, 2010). Desta forma, os estudos envolvendo o CEL e a 

percepção ambiental apresentam diversas abordagens metodológicas provenientes das ciências 

sociais, tais como entrevistas, questionários, enquetes de opiniões, representações fotográficas e 

mapas mentais (PEDRINI; COSTA; GHILARDI, 2010).    

Conforme Derdik (1989), a noção de percepção está relacionada à noção de imagem. E 

o mapa mental pode ser definido exatamente como o conjunto de imagens que cada indivíduo 

carrega em seu sistema cognitivo, proveniente das diversas vivências de seu cotidiano (KOZEL, 

2009; LIMA; KOZEL, 2009; RICHTER, 2010; VESTENA; VESTENA, 2003). Para Oliveira 

(2006), os mapas mentais são entendidos como uma forma de interpretar e imaginar 
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conhecimentos ambientais, tornando visíveis pensamentos, atitudes e sentimentos. O uso desta 

técnica procura abstrair a percepção do usuário acerca do local de estudo e de como este qualifica, 

valoriza e se representa no espaço, retratando o ambiente em todas as suas nuances 

(GUERREIRO et al., 2005; KOZEL, 2007). Neto e Dias (2011), explicam que, apesar de 

apresentarem geralmente uma mesma abordagem, muitos estudos trazem diferentes 

denominações em torno dos mapas mentais; como cartas mentais, mapas cognitivos ou desenhos 

mentais.  

Através do desenho, o mapa mental tem sido adotado como estratégia metodológica 

para a percepção do ambiente e dos elementos a ele relacionados, principalmente com crianças 

(REIGADA; TOZONI-REIS, 2004). O desenho pode fornecer tanto uma perspectiva do 

ambiente retratado como do conhecimento que a criança tem dele (PROFICE, 2010). Pessoa, 

Wagner e Langguth (2013) lembram que crianças não apresentam de forma intensa receios em 

fornecer informações como os adultos, sendo fontes valiosas de conhecimento e informações em 

estudos etnobiológicos.  

A etnobiologia, por meio da linguagem, traz consigo justamente o conhecimento e a 

percepção que as populações têm do ambiente em que vivem, compreendendo as inter-relações 

entre o homem e a natureza (BEGOSSI, 1993; BEGOSSI; FIGUEIREDO, 1995; BERLIN, 1992; 

FIORI, 2002; POSEY, 1987a; SILLITOE, 2006). Little (2009) aponta que o primeiro trabalho 

etnobiológico foi desenvolvido na década de 1950, mas apenas a partir da década de 1980, a 

etnobiologia veio se consolidar como campo de pesquisa.  

Dentro de suas diversas áreas de estudo, os trabalhos etnobiológicos buscam investigar, 

analisar e sistematizar o CEL e a percepção ambiental de diversos povos e regiões (CLAUZET; 

RAMIRES; BARRELLA, 2005). O enfoque dos recursos utilizados pelos indivíduos nos estudos 

será o diferencial em suas abordagens, que pode englobar conhecimentos de botânica, ecologia 

e zoologia (GHIMIRE; MCKEY; AUMEERUDDY-THOMAS, 2004; POSEY, 1987b; SOUSA, 

2010).  

A etnozoologia, por exemplo, corresponde ao estudo transdisciplinar dos conhecimentos 

(pensamentos e percepções), significados, comportamentos e usos da fauna local pelas 

sociedades humanas (LUCENA, 2010; MARQUES, 2002; OVERAL, 1990; SANTOS-FITA; 

COSTA-NETO, 2007). Especificamente ao grupo dos primatas, a etnoprimatologia estuda as 

interconexões ecológicas, sociais, culturais e biológicas entre os primatas humanos e não 
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humanos (FUENTES; WOLFE, 2002; FUENTES, 2012; HILL; WEBBER, 2010; LOUSA, 

2013; RILEY, 2006). Onde, neste texto, o termo “primatas” referir-se-á aos primatas não‐

humanos. 

A empatia por animais, sobretudo pelos primatas, é uma das manifestações mais 

evidentes da biofilia (WILSON, 1993). As interações entre homens e primatas são as mais 

diversas, e já ocorrem há muito tempo (FUENTES, 2012; BRASILEIRO; ALMEIDA; SAITO, 

2011). Além de serem considerados animais carismáticos, os primatas possuem grande apelo 

junto ao público, especialmente por suas características sociais e forte semelhança com a espécie 

humana (COUTO-SANTOS; MOURTHÉ; MAIA-BARBOSA, 2008).  

A etnoprimatologia enfatiza que os seres humanos e os primatas são coparticipantes na 

formação de mundos sociais e ecológicos partilhados (FUENTES, 2012; MALONE et al., 2014). 

De acordo com Mccarthy et al. (2009), Leslie Sponsel foi o responsável em cunhar o termo, que 

desde então, tem se tornado popular em trabalhos com primatas. A etnoprimatologia, segundo 

Sponsel (1997), sobrepõe seis principais linhas de pesquisa da primatologia: a ecologia 

comparativa, a ecologia da predação, a ecologia simbiótica, a ecologia cultural, a etnoecologia e 

a ecologia da conservação.  

Desta forma, a abordagem etnoprimatológica permite avaliar de forma eficaz as relações 

da sociedade humana com as comunidades de primatas (FUENTES, 2012; LEE, 2010), pois 

mescla diferentes perspectivas, oriundas da primatologia clássica e da antropologia social, 

integrando tanto o comportamento e ecologia dos primatas como os seus significados simbólicos 

e usos pelo homem (FUENTES; HOCKINGS, 2010). Podendo, portanto, incluir os diferentes 

contextos socioeconômicos e culturais dos povos locais na conservação dos diversos grupos de 

primatas (FUENTES; HOCKINGS, 2010). 

Atualmente, a diversidade mundial de primatas é de 695 táxons, destes 

aproximadamente 50% encontram-se ameaçados de extinção (PRIMATE SPECIALIST 

GROUP, 2015). Para o Brasil, País com maior diversidade de primatas (SIGRIST, 2012), são 

reconhecidos 139 táxons, 20% da diversidade mundial (BRASIL, 2015a). Os primatas 

neotropicais foram submetidos a uma longa história de perturbações antrópicas (STRIER, 2007), 

compondo, dentre os mamíferos, os animais mais intensamente afetados pelo desmatamento 

(CHIARELLO et al., 2008), visto que apresentam hábitos exclusivamente florestais 

(AURICCHIO, 1995).  
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Os processos de perda, alteração e fragmentação florestal, ocasionados pelo continuo 

aumento das pressões antrópicas sobre o ambiente, são algumas das principais ameaças à 

conservação dos primatas, pois reduzem gradativamente seus habitats e impedem a dispersão das 

populações (FUENTES; HOCKINGS, 2010; HASS, 2012; JERUSALINSKY et al., 2010; 

MARSH, 2007; SIGRIST, 2012). Estes fragmentos florestais podem estar próximos ou envoltos 

por lavouras, vilarejos e cidades, acarretando encontros e conflitos cada vez mais frequentes com 

grupos humanos (LOUSA, 2013; VAN-DOREEN; ROSE, 2012).  

Neste cenário, foi aprovado em 2012 no Brasil, o Plano de Ação Nacional para a 

Conservação dos Primatas do Nordeste (PAN PriNE). Desenvolvido pelo Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (CPB) do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em parceria com instituições de ensino e pesquisa, 

órgãos governamentais e o terceiro setor, o plano objetiva garantir pelo menos cinco populações 

viáveis para cada uma das cinco espécies alvo ameaçadas de extinção (Sapajus flavius, Sapajus 

xanthosternos, Callicebus coimbrai, Callicebus barbarabrownae e a população nordestina de 

Alouatta belzebul), em remanescentes de Mata Atlântica e Caatinga no Nordeste brasileiro 

(BRASIL, 2012).  

No que se refere à Mata Atlântica, embora tenha seu território reduzido a apenas 8% da 

área original, é o bioma de maior riqueza de primatas neotropicais endêmicos, reforçando a 

importância da conservação deste bioma, que está entre os principais hot-spots, áreas que 

abrigam elevada diversidade de espécies e alto nível de endemismo, do mundo. (GONÇALVES; 

HOEFFEL, 2012; HASS, 2012). A comunidade de primatas da Mata Atlântica é composta por 

no mínimo 21 táxons, podendo em algumas regiões até seis espécies conviverem em simpatria 

(BRASIL, 2015b; FIALHO; GONÇALVES, 2008).  

No “Centro de Endemismo Pernambuco”, área compreendida pela Zona da Mata dos 

estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, os remanescentes florestais de 

Mata Atlântica não chegam a 5% de sua extensão original (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 

1996; SILVA; CASTELETI, 2005). Nesta região, especificamente no estado da Paraíba, 

encontram-se duas espécies alvo do PAN PriNE: A. belzebul (Linnaeus, 1766), o guariba-de-

mãos-ruivas, e S. flavius (Schreber, 1774), o macaco-prego-galego.  

Através de transecções lineares, Fialho e Gonçalves (2008) estimaram a abundância 

dessas duas espécies de primatas, bem como do sagui-do-nordeste, Callithrix jacchus (Linnaeus, 
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1758), na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Engenho Gargaú, segunda maior 

reserva particular da Paraíba (BRASIL, 2015c). Foi observado uma alta abundância de C. jacchus 

e baixa abundância de A. belzebul, quando comparada a outros fragmentos de Mata Atlântica, 

sugerindo assim subpopulações de poucos indivíduos de A. belzebul na região.  

Quanto a S. flavius, apesar de que seja possível a RPPN abrigar uma das maiores 

subpopulações da espécie em toda sua área de ocorrência, Fialho e Gonçalves (2008) acreditam 

que a população presente na RPPN Engenho Gargaú ainda seja inferior àquela esperada para uma 

população mínima viável com probabilidade de sobrevivência alta a longo prazo. Contudo, 

Valença-Montenegro (2011), que realizou modelagens populacionais utilizando dados 

ecológicos desta população, concluiu que esta seria uma das únicas subpopulações viáveis da 

espécie para todo Nordeste brasileiro. 

Partindo do exposto, e considerando a escassez de estudos etnoprimatológicos no estado 

da Paraíba, o presente estudo teve os objetivos de avaliar o Conhecimento Ecológico Local e a 

percepção ambiental sobre primatas (A. belzebul, S. flavius e C. jacchus) por uma comunidade 

rural no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural Engenho Gargaú, em Santa Rita, 

Paraíba. Especificamente, analisar o Conhecimento Ecológico Local sobre os primatas pela 

população adulta; e conhecer a percepção ambiental sobre os mesmos pelas crianças. 

As hipóteses para os aspectos investigados neste estudo são de que:  

I. O Conhecimento Ecológico Local de adultos diferirá de acordo com o contato destes 

com os primatas da região, pois se espera que aqueles que têm um maior contato com primatas 

possuam um Conhecimento Ecológico Local maior que aqueles que têm um menor contato. 

II. O gênero, a faixa etária e o tempo de residência no local dos entrevistados 

influenciarão no Conhecimento Ecológico Local sobre os primatas da região, pois se espera que 

homens, pessoas mais velhas e residentes mais antigos possuam um Conhecimento Ecológico 

Local maior que os demais entrevistados. 

III. A percepção ambiental das crianças diferirá entre as que já avistaram primatas das 

que nunca avistaram, pois se espera que aquelas que já avistaram possuam uma percepção mais 

realista e detalhada dos primatas e do seu habitat, do que aquelas que nunca avistaram. 
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1  ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na comunidade de Lerolândia (6°58’31.51’’S, 34°58’55.96’’W), 

localizada no município de Santa Rita, Paraíba – Brasil (Figura 1), aproximadamente a 3 km da 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Engenho Gargaú (7°00’43.84’’S, 

34°57’24.96’’W). Informações sobre o município de Santa Rita registram que em 2010 a 

população era de 120.310 habitantes, da qual aproximadamente 14% residia na zona rural 

(BRASIL, 2013). O município encontra-se na unidade Geoambiental dos Tabuleiros Costeiros, 

apresentando clima quente e úmido, com período seco e temperatura média anual de 25°C 

(BRASIL, 2005). 

 

Figura 1. Localização geográfica da área de estudo. Em destaque, à direita, mapa indicando a comunidade de 

Lerolândia, situada no município de Santa Rita – PB. Na sequência, em sentido horário, município de Santa Rita em 

destaque no estado da Paraíba (PB) e sua localização no Brasil. Fonte: Elaborada pelo autor. 

A RPPN Engenho Gargaú, criada em 1994, compreende um dos maiores fragmentos de 

floresta estacional semidecidual de Mata Atlântica do Nordeste, com 1.058,62 ha, propriedade 
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da Japungu Agroindustrial S/A, situa-se em uma área de alta pressão antrópica, circundada por 

plantações de cana-de-açúcar (Saccharum spp.) (FIALHO; GONÇALVES, 2008; LAROQUE et 

al., 2014; RODRIGUES et al., 2013). Embora haja fiscalização, existe ocorrência na RPPN de 

caça e apanha, inclusive de primatas, retirada de lenha e corte seletivo de espécies arbóreas 

(VALENÇA-MONTENEGRO, 2011). 

Durante a década de 1970, mais precisamente em 1975 com a criação do Programa 

Nacional do Álcool (Proálcool), que visava estimular a produção de álcool por meio de incentivos 

fiscais e creditícios, a agroindústria canavieira no estado da Paraíba expandiu significativamente 

(SOUTO; CAVALCANTI; CRUZ, 2007). Este estímulo acarretou no aumento da produção e da 

área cultivada de cana-de-açúcar nos Tabuleiros Costeiros, antes considerados como limites 

naturais à expansão da lavoura (LIMA; MOREIRA, 2002), devido principalmente as condições 

de baixa fertilidade do solo, que não permitiam o cultivo da cana-de-açúcar sem o uso de insumos 

corretivos (TARGINO; MOREIRA, 1992).  

A partir dessa época, a cana-de-açúcar passou a ocupar, dessa forma, áreas antes 

destinadas a culturas alimentares, provenientes de lavoras de subsistência, e áreas que ainda 

abrigavam remanescentes de Mata Atlântica (MATIAS, 2010; TARGINO; MOREIRA, 1992). 

Entre 1975 e 1985, a área de Mata Atlântica nos Tabuleiros Costeiros na região foi reduzida em 

38% (MATIAS, 2010). Havendo perda significativa no município de Santa Rita, que além da 

área substituída por plantações de cana-de-açúcar, também sofreu decremento decorrente das 

estradas de acesso às destilarias, inclusive da Japungu (TARGINO; MOREIRA, 1992).  

Com a criação da Usina Japungu, em função do Proálcool, houve também a necessidade 

da criação de Núcleos de Urbanização Rural, para acomodar a nova mão-de-obra atrelada à 

atividade canavieira, bem como fixar a população da zona rural expulsa de suas propriedades 

com o avanço das áreas de cultivo (LIMA; MOREIRA, 2002). Caso do Núcleo de Urbanização 

Rural de Lerolândia, área do presente estudo, localizado à 20 km do centro urbano de Santa Rita 

e à 31 km da capital João Pessoa. A comunidade é reconhecida como um aglomerado rural, criado 

em 1979, ocupando uma área de aproximadamente 10 ha (LIMA; MOREIRA, 2002). Durante 

sua formação, atraiu principalmente a população de origem rural, proveniente da própria área 

canavieira do estado (LIMA; MOREIRA, 2002). 

Não há dados demográficos atuais disponíveis na literatura, mas, através da Associação 

de Moradores do local, sabe-se que existem aproximadamente 1.900 eleitores (pessoas com idade 
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igual ou superior a 18 anos) e que a população ativa é composta principalmente por trabalhadores 

ligados à atividade canavieira. Não há saneamento e a água fornecida é de poço. 

 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

 

Para avaliar o Conhecimento Ecológico Local (CEL) da comunidade com relação às 

espécies de primatas que habitam a RPPN Engenho Gargaú, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas, contendo perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE A). Após aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde (CEP/CCS) da 

Universidade Federal da Paraíba (Ofício nº. 0651/14, de dezembro de 2014), foi realizado um 

teste piloto com 25 moradores para adequar o questionário à realidade local.  

Após adequação do questionário, foram realizadas, junto à comunidade, 200 entrevistas 

com os adultos. Estas ocorreram no mês de março de 2015 em 10 campanhas realizadas durante 

a semana. Por motivos logísticos de transporte e alimentação, o horário para realização das 

entrevistas foi determinado das 8:30h às 11:30h. A fim de minimizar possível restrição do público 

alvo, devido ao horário preestabelecido, foi realizada uma campanha no período da tarde e duas 

no final de semana. Como não houve diferença expressiva entre os entrevistados, foram mantidas 

as campanhas durante a semana no horário preestabelecido.   

O critério de inclusão para amostragem foi o entrevistado apresentar idade igual ou 

superior a 18 anos. Assim, de acordo com a estimativa de eleitores obtida da Associação de 

Moradores do local, acredita-se que a amostragem englobe aproximadamente 10% da população 

alvo. Como não havia dados para a população local, a amostragem não foi aleatória, sendo 

comumente utilizada quando não se conhece o tamanho do universo amostral (RODRIGUES, 

2014). Deste modo, foram abordados na comunidade apenas os moradores que estavam 

disponíveis nos dias e horário predeterminados para realização das campanhas.  

Quando havia consentimento em participar do estudo (aceitabilidade de 85%), iniciava-

se a entrevista individualmente, com duração variada de 5 a 20 minutos. Durante todo o diálogo 

houve apoio de uma prancha com imagens fotográficas das três espécies de primatas da região 
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(A. belzebul, S. flavius e C. jacchus) para eventual consulta, garantindo-se desta forma uma maior 

confiabilidade na troca de informações.  

Para quantificar o CEL, foram abordadas questões sobre a ecologia e biologia dos 

primatas, sendo elas referentes: (1) à flutuação da quantidade de indivíduos ao longo do tempo, 

(2) ao hábito alimentar e (3) ao cuidado parental; além de questões envolvendo a temática 

ambiental de uma forma mais generalizada, sendo elas: (4) o conceito de Unidades de 

Conservação, (5) a diferença entre animais silvestres e domésticos, (6) o conhecimento sobre a 

existência de leis de proteção aos animais e (7) sobre a importância de tal proteção.  

A Análise de Conteúdo Temático foi utilizada para avaliar as questões de natureza 

interpretativa.  Esta análise consiste na busca do sentido contido nos conteúdos de diversas 

formas de texto, propiciando a compreensão do conhecimento através da identificação de termos-

chave recorrentes (CAMPOS, 2004; FRAZÃO; SILVA; CASTRO, 2010). A decodificação das 

questões foi dividida em três etapas: pré-análise; categorização e tratamento do conteúdo em 

grupos de respostas; e interpretação dos dados (BARDIN, 2009). Assim, agruparam-se as 

respostas obtidas nas entrevistas e qualificou-se uma pontuação específica para cada grupo de 

resposta, podendo variar entre zero e dois, de acordo com a relevância da categoria e da resposta 

para cada questão (Tabela 1). 

Para o Conhecimento Ecológico Local, no presente estudo, devido a quantificação do 

CEL, em virtude da pontuação diferenciada dos grupos de resposta, utilizar-se-á o termo 

Conhecimento Ecológico Local Ponderado (CELP) sobre primatas para o escore total atingido 

por cada entrevistado, através do cálculo:  

 

CELP = Σ (Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7) 

 

Onde para cada entrevistado, o CELP foi calculado através do somatório dos valores 

obtidos nas sete questões (Q), podendo este variar de 0 a 9 pontos. O CELP de cada entrevistado 

foi então classificado, de forma equitativa, em: baixo, quando resultou entre 0 e 3 pontos; médio, 

entre 3,1 e 6; ou alto, entre 6,1 e 9 pontos. 
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Tabela 1. Pontuação dos grupos de resposta referente as questões abordadas na entrevista com os moradores da 

comunidade de Lerolândia, Santa Rita – PB. 

  

Questão Grupo de resposta
Valor 

atribuído

Entrevistado mencionar alteração na quantidade de primatas, mas 

não apresentar argumentos que reflitam um conhecimento ambiental
0

Entrevistado justificar aumento, diminuição ou não alteração na 

quantidade de primatas baseado em sua frequência de avistamento
0,5

Entrevistado justificar aumento, diminuição ou não alteração na 

quantidade de primatas a partir de uma perspectiva 

ecológica/ambiental

2

Entrevistado citar itens alimentares que não fazem parte da dieta das 

espécies
0

Entrevistado conhecer a dieta de apenas uma espécie

Entrevistado mencionar apenas um item alimentar

Entrevistado conhecer a dieta de mais de uma espécie, bem como 

mencionar mais de um item alimentar
1

3) Cuidado 

Parental

Entrevistado expressar as características do cuidado parental para 

qualquer uma das espécies
1

Associação do conceito com áreas que não são Unidades de 

Conservação
0

Conceituação correta 1

Entrevistado alegar não haver diferença ou conceituar 

incorretamente
0

Conceituação correta 1

6) Leis de 

Proteção aos 

Animais

Entrevistado afirmar ter conhecimento sobre a existência de leis de 

proteção aos animais
1

Entrevistado aduzir proteção apenas para animais domésticos 0

Justificativa de apelo emotivo 0,5

Justificativa biológica/ecológica 2

Todas Não souber ou não quiser responder 0

0,5

5) Animais 

silvestres e 

domésticos

7) Importância 

em proteger os 

animais

1) Flutuação de 

primatas ao 

longo do tempo

4) Unidades de 

Conservação

2) Hábito 

Alimentar
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Além disso, os CELP foram reunidos em dois grupos: 1) dos entrevistados que possuíam 

um maior contato com os primatas; e 2) os que possuíam um menor contato. Para isso, o critério 

adotado foi a frequência com que o entrevistado avistava os primatas na região. Os entrevistados 

que costumam avistar alguma das espécies de primatas com uma frequência inferior a seis meses 

foram incluídos no grupo de “maior contato”; e aos que costumam avistar com uma frequência 

superior a seis meses, no grupo de “menor contato”. Para tal classificação, foi considerado que 

nos últimos 6 meses antes da realização da primeira campanha, ao corresponder o período de 

pico da frutificação do caju (Anacardium occidentale L.), da manga (Mangifera índica L.) e da 

colheita da cana-de-açúcar (Saccharum spp.), segundo os moradores, haveria maior possibilidade 

de avistamento dos primatas pelos entrevistados. 

Para analisar as frequências entre as categorias de CELP (baixo, médio e alto), foi 

utilizado o Teste Qui-Quadrado. Assim como outros testes de aderência, o Qui-Quadrado, 

compara as frequências observadas e esperadas para um determinado evento, com o intuito de 

avaliar se as frequências observadas deste evento mostram ou não diferenças significativas com 

as frequências esperadas (CALLEGARI-JACQUES, 2003; VIEIRA, 1980). Podendo assim ser 

usado como uma medida de quanto a distribuição de uma amostra observada difere de uma 

distribuição hipotética (ZAR, 2009).  

Para testar a hipótese de que o CEL dos adultos diferiria de acordo com o contato destes 

com os primatas da região, foi realizada uma Análise de Contingência. Devido à não normalidade 

dos dados (constatada após a coleta dos dados e realização do teste de Kolmogorov-Smirnov), 

para testar a hipótese de que o gênero, a idade e o tempo de residência no local dos entrevistados 

interfeririam no CEL de primatas, foi executado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Para 

efetuação do teste, os dados de idade e tempo de residência no local foram categorizados em 

escala ordinal: quatro categorias para a idade (A: 18-28 anos; B: 29-39 anos; C: 40-50 anos; D: 

> 51 anos) e cinco categorias para o tempo de residência (A: < 1 ano; B: 1-10 anos; C: 11-20 

anos; D: 21-30 anos; E: > 31 anos).  O nível de significância adotado para todas as análises foi 

de 5% (= 0,05) e para aplicação dos testes foi utilizado o software BioEstat (5.3). 

Para analisar a percepção ambiental sobre os primatas pelas crianças, foi adotada a 

técnica de construção de mapas mentais que, no presente estudo, se referem aos desenhos 

elaborados por elas. O desenho, em vez de palavras, tem sido compreendido como um meio que 

permite a criança organizar de uma melhor forma as diversas informações provenientes de suas 

experiências de vida (GOLDBERG; YUNES; FREITAS, 2005; VILAÇA, 2013).  
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Para realização da atividade, foi selecionada a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Paulo Jorge Rodrigues de Lima, principal escola da comunidade. Esta possui 635 alunos, 

distribuídos do primeiro ao quinto ano (Fundamental I), e 24 professores (informações da direção 

da escola).  Foram inclusos no estudo 102 alunos do 4º e 5º ano que assentiram e que tiveram 

consentimento dos responsáveis para participar da pesquisa. Optou-se trabalhar com tais turmas 

por se tratar de alunos que dominam razoavelmente a escrita e a leitura, mas que ainda estão na 

fase de transição da infância, trazendo consigo um conhecimento prévio do ambiente 

(BEZERRA; PATRIOTA; ALVES, 2008; PAIVA-SILVA; RODRIGUES-ROCHA; 

RODRIGUES, 2012). 

Durante o mês de abril de 2015, em cinco campanhas, foi solicitado, em uma folha de 

papel no formato A4, que os alunos escrevessem o nome, a idade e se já haviam avistado 

pessoalmente algum primata. Em seguida, foi solicitado que todos desenhassem, de forma livre, 

o primata no local que estes costumavam avistá-lo ou, para aqueles que nunca avistaram, no local 

que julgavam ser o seu habitat natural. Foram disponibilizados aos alunos 50 minutos para 

execução da atividade, além de lápis de cor, giz de cera e canetas hidrográficas coloridas, para 

realização dos desenhos.  

Para análise dos mapas mentais, foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa, 

desconsiderando as habilidades técnicas dos participantes (KOZEL; GALVÃO, 2008; PEDRINI; 

COSTA; GHILARDI, 2010). Qualitativamente, foi investigada se a representação do primata 

abordava um aspecto isolado, disperso ou integrado ao ambiente representado, usando como 

definições: aspecto isolado, aquele em que apenas o primata é desenhado; aspecto disperso, 

aquele em que o primata é desenhado de maneira avulsa aos outros elementos do desenho; e 

aspecto integrado, aquele em que o primata está conectado de forma coesa ao ambiente 

desenhado.  

Especificamente em relação aos primatas desenhados, foi observado seu padrão de 

coloração. Em relação ao ambiente em que o primata estava inserido, seja com distribuição 

dispersa ou integrada, o desenho foi classificado dentro de ambientes representativos definidos 

como natural, urbano ou misto. O ambiente natural foi aquele representado por matas ou 

florestas; o urbano por zoológicos ou residências; e o misto para os desenhos com representações 

tanto do ambiente natural quanto do urbano. Os desenhos apenas com o primata em uma árvore, 

ou em parte dela, foram classificados com uma distribuição do tipo isolada, em virtude da 
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impossibilidade de inferir em qual tipo de ambiente (natural, urbano ou misto) o primata estava 

inserido. 

A fim de apresentar uma percepção mais detalhada dos ambientes, os mapas mentais 

foram avaliados quanto à presença dos elementos: rio/corpo d’água, árvores, frutos, flores, fauna 

(além do primata), construções, estradas, objetos, além da presença humana e de elementos 

abstratos (quaisquer elementos de natureza não concreta ou ficcional, como rabiscos e corações).  

Em termos quantitativos, foram analisadas as frequências de distribuição e composição 

(coloração) dos primatas nos desenhos e do ambiente representado, bem como de seus elementos. 

Para isso, consideraram-se dois grupos: A) as crianças que já avistaram primatas; e B) as que 

nunca avistaram um primata pessoalmente. 

 

 

3  RESULTADOS  

 

Entre os entrevistados adultos, 56% (n=112) eram do sexo feminino e 44% (n=88) do 

sexo masculino. A idade variou dos 18 aos 76 anos, com maioria entre os 18 e 28 anos (33%; 

n=66).  Em relação ao estado civil, 46% (n=92) eram casados, 51,5% (n=103) solteiros e 2,5% 

viúvos (n=5). O número de indivíduos por residência variou entre um e nove, com uma média de 

três indivíduos (desvio padrão = 1,4). Do total, 47,5% (n=95) criavam algum tipo de animal na 

residência, sendo mais comum cachorro (68,4%; n=65), gato (37%; n=35) e pássaros mantidos 

em gaiolas (9,5%; n=9).  

47,5% (n=95) não concluíram o Ensino Fundamental e 15,5% (n=31) eram analfabetos. 

67,5% (n=135) possuíam uma renda inferior a um salário mínimo, 30,5% (n=61) entre um e três 

salários mínimos e apenas 2% (n=4) possuíam uma renda superior a três salários mínimos. 40,5% 

(n=81) residiam em Lerolândia entre 11 a 20 anos e 19% (n=38) eram naturais do local. Somente 

5% (n=10) residiam há mais de 31 anos, não ultrapassando 35 anos. As ocupações de maior 

destaque foram “donas de casa”, compondo 43% (n=86) da amostra, seguido de “operários” da 

Japungu Agroindustrial, com 12% (n=24) (Tabela 2).  

Em relação à flutuação da quantidade de primatas na região, 70,5% (n=141) 

responderam, sendo que 48% (n=68) acreditam que a quantidade de primatas aumentou, 
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enquanto aproximadamente 20% (n=28) acreditam que diminuiu. Entre os argumentos apontados 

em relação a tal flutuação, 38% (n=54) associaram a uma perspectiva ecológica/ambiental, como: 

“aumentou porque o IBAMA agora ajuda a proteger a mata”, “tem muita mata e ela tá bem 

conservada” [sic] ou “diminuiu por causa do desmatamento, agora tem menos árvores que 

antigamente”. Alguns, 9% (n=13), alegaram que a quantidade aumentou porque os primatas “vão 

se reproduzindo, então vai aumentando”. 13,5% (n=19) justificaram o aumento ou diminuição 

de primatas baseando-se em sua frequência de avistamento, ou seja, porque vê mais ou vê menos 

primatas quando comparado anteriormente, enquanto 32% (n=45) creem que não houve alteração 

na quantidade. 

A maioria (57%; n=114) conhece a dieta das espécies de primatas, em que 14,5% (n=29) 

conhecem a alimentação de mais de uma espécie, citando mais de um item alimentar, como 

exsudado vegetal (goma ou resina) para C. jacchus e dendê e cana-de-açúcar para A. belzebul e 

S. flavius. 21% (n=42) se limitaram a responder exclusivamente a banana (Musa paradisiaca) 

como componente da dieta dos primatas. Dentre os que nunca avistaram nenhuma espécie de 

primata na região (18%; n=36), 44% (n=16) sabem que eles se alimentam de, no mínimo, frutos. 

Apenas 7% (n=14) afirmaram já terem ouvido a vocalização de A. belzebul quando estavam 

próximos da RPPN. 13% (n=26) discorreram sobre o cuidado parental, onde todos se referiram 

especificamente a C. jacchus. 

Quanto às questões relacionadas à temática ambiental, somente 3,5% (n=7) souberam 

responder corretamente o que é uma Unidade de Conservação. Quanto à diferenciação entre 

animal doméstico e silvestre, 36,5% (n=73) souberam diferenciar corretamente, enquanto 42% 

(n=84) não souberam responder e 21,5% (n=43) declararam não haver diferença. Quanto à 

existência de leis de proteção aos animais, 83,5% (n=167) conhecem ou, ao menos, já ouviram 

falar a respeito.  

Por fim, sobre a importância de proteger os animais em seu habitat natural, 99,5% 

(n=199) afirmaram que tal proteção é importante. Entretanto, a maioria (75,4%; n=150) justificou 

tal importância devido a sentimentos de afeição ou pena com os animais, enquanto 15,6% (n=31) 

pontuaram argumentos biológicos/ecológicos; como “por causa da extinção”, “porque os 

animais ajudam a dispersar as matas”, “porque se tirar da natureza, descontrola toda cadeia 

alimentar” ou “porque ajudam a manter o equilíbrio do meio ambiente”. 

 



25 
 

Tabela 2. Perfil socioeconômico da comunidade de Lerolândia, Santa Rita – PB 

    Número de entrevistados  % 
E

sc
o

la
ri

d
a

d
e 

Ensino Fundamental incompleto 95 47,5 

Ensino Fundamental completo 19 9,5 

Ensino Médio incompleto 29 14,5 

Ensino Médio completo 23 11,5 

Ensino Superior incompleto 2 1 

Ensino Superior completo 1 0,5 

Analfabeto 31 15,5 

Total 200 100 

R
en

d
a
 

(S
a

lá
ri

o
 

M
ín

im
o
) < 1 135 67,5 

1 - 3   61 30,5 

> 3  4 2 

Total 200 100 

T
em

p
o
 n

o
 l

o
ca

l 

(a
n

o
s)

 

< 1 8 4 

1 - 10 42 21 

11 - 20 81 40,5 

21 - 30 59 29,5 

> 31 10 5 

Total 200 100 

P
ro

fi
ss

ã
o
/O

cu
p

a
çã

o
 

Dona de Casa 86 43 

Operário da Japungu 24 12 

Estudante 13 6,5 

Trabalhador rural 12 6 

Braçal/Pedreiro 12 6 

Comerciante 8 4 

Vendedor (a) 8 4 

Desempregado (a) 8 4 

Mecânico 6 3 

Motorista 5 2,5 

Aposentado (a) 4 2 

Professora 2 1 

Cabelereira 2 1 

Eletricista 2 1 

Pescador 1 0,5 

Marisqueira 1 0,5 

Servente de limpeza 1 0,5 

Manicure 1 0,5 

Padeiro 1 0,5 

Crediarista 1 0,5 

Empresário 1 0,5 

Total 200 100 
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Quanto ao CELP, a comunidade no geral apresentou um baixo conhecimento, com uma 

pontuação média de 3 pontos (desvio padrão = 1,6), havendo diferença significativa entre as 

categorias de CELP (p-valor < 0,0001), observando-se uma frequência maior para o “CELP 

baixo” e uma frequência menor para o “CELP alto” do que o esperado (Figura 2). Assim, a 

maioria dos entrevistados (59,5%; n=119) ficou inclusa na categoria “CELP baixo”, seguida pela 

categoria “CELP médio” (36%; n=72) e “CELP alto” (4,5%; n=9). 

 

 

Figura 2. Frequência observada e esperada do Conhecimento Ecológico Local Ponderado (CELP) de primatas na 

comunidade de Lerolândia, Santa Rita – PB. 

 

Houve diferença significativa (p-valor = 0,03) entre os CELP dos grupos de maior 

(n=107) e menor (n=93) contato com os primatas. Porém, ambos apresentaram frequências 

maiores na categoria “CELP baixo”, com 51,4% (n=55) e 68,8% (n=64), respectivamente. 

Ressaltando, no entanto, um CELP maior entre os entrevistados que apresentaram um maior 

contato com os primatas (Figura 3).  
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Figura 3. Conhecimento Ecológico Local Ponderado (CELP) entre os grupos de entrevistados com maior e menor 

contato com os primatas da RPPN Engenho Gargaú, em Santa Rita – PB. 

 

O gênero e o tempo de residência no local do entrevistado influenciaram no CELP (p-

valor = 0,0014 e p-valor = 0,021, respectivamente). Para o tempo de residência no local, a 

diferença foi significativa entre as categorias A (< de 1 ano) e B (1-10 anos); A e E (> de 31 

anos); C (11-20 anos) e E; D (21-30 anos) e E. Em relação a faixa etária dos entrevistados, não 

houve diferença significativa (p-valor = 0,98) (Figura 4).  

Dos 102 mapas mentais coletados (um por criança), 51% (n=52) eram de meninas e 

49% (n=50) de meninos, com uma idade média de 10,6 anos (desvio padrão = 1,4) para toda 

amostra. O grupo A (composto por aqueles que já avistaram primatas) totalizou 74 crianças, 51% 

(n=38) meninas e 49% (n=36) meninos, com uma idade média de 10 anos (desvio padrão = 1,3). 

O grupo B (composto pelos que nunca avistaram primatas) compreendeu 28 crianças, 50% 

(n=14) de cada gênero, com uma idade média de 11,3 anos (desvio padrão = 1,3). 

Em relação à distribuição do primata no desenho (Figura 5), em ambos os grupos foi 

observado uma predominância integrativa dos primatas no ambiente representado (Tabela 3). 

Quanto à coloração, a cor dominante dos primatas no grupo A foi a marrom (54%; n=40), 

enquanto no grupo B a cor dominante foi do tipo multicolorida (42,9%; n=12).  
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Figura 4. Variação do Conhecimento Ecológico Local Ponderado (CELP) médio dos entrevistados. I) Entre o gênero 

feminino (F) e masculino (M). II) Entre o tempo de residência no local: (A) < 1 ano, (B) 1-10 anos, (C) 11-20 anos, 

(D) 21-30 anos, (E) > 31 anos. III) Entre as faixas etárias: (A) 18-28 anos, (B) 29-39 anos, (C) 40-50 anos, (D) > 51 

anos.  

 

Para analisar o tipo de ambiente representado (Figura 6), foram considerados os 

desenhos com distribuição dispersa ou integrada. No grupo A foram analisados 56 desenhos 

(75,7%), onde o ambiente natural, urbano e misto contabilizaram, respectivamente, 73,2% 

(n=41), 19,7% (n=11) e 7,1% (n=4).  

Para o grupo B, foram avaliados 22 desenhos (78,6%), nos quais o ambiente natural 

representou 63,6% (n=14), enquanto o urbano e o misto 18,2% (n=4) cada (Tabela 3). 

Especificamente, no ambiente urbano dos grupos A e B, a representação de zoológicos totalizou 

uma frequência de 86,7%, onde o restante foi configurado por quintais de residências. 

A respeito da composição dos elementos, para o grupo A, foi observada uma alta 

frequência de elementos naturais e uma frequência reduzida de elementos construídos e abstratos. 

A presença humana foi observada apenas em 5% (n=3) dos desenhos do grupo A. Para o grupo 

B, além dos elementos naturais, houve destaque para os elementos abstratos e urbanos. Não foi 

observada a presença humana ou de estradas para nenhum desenho do grupo B (Figura 7). 
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Figura 5. Mapa mental com distribuição integrativa (A), dispersa (B) e isolada (C), relativa à posição do primata no 

desenho. 

 

Tabela 3. Aspectos da distribuição, do ambiente e coloração dos primatas nos mapas mentais realizados por crianças 

de uma escola pública localizada no entorno da RPPN Engenho Gargaú, na Paraíba.  

    Grupo 

    A B 

    
Número de 

desenhos 
% 

Número de 

desenhos 
% 

D
is

tr
ib

u
iç

ã
o
 Integrativo 35 47,3 17 60,7 

Disperso 21 28,4 5 17,9 

Isolado 18 24,3 6 21,4 

Total 74 100 28 100 

C
o

lo
ra

çã
o
 

Marrom 40 54 10 35,7 

Preta 9 12,2 1 3,4 

Amarela 7 9,5 - - 

Laranja 4 5,4 2 7,1 

Cinza 2 2,7 - - 

Colorida 1 1,3 12 42,9 

Sem coloração 11 14,9 3 10,7 

Total 74 100 28 100 

A
m

b
ie

n
te

 Natural 41 73,2 14 63,6 

Urbano 11 19,7 4 18,2 

Misto 4 7,1 4 18,2 

Total 56 100 22 100 

 



30 
 

 

Figura 6. Mapa mental com representação do ambiente natural (A), urbano (B) e misto (C). 

 

 

Figura 7. Frequência dos mapas mentais por elementos para o grupo das crianças que já avistaram primatas, grupo 

A; e para o grupo das crianças que nunca avistaram primatas, grupo B. Acima das barras segue a frequência 

observada (%) dos mapas mentais para cada elemento quando foi representado. 

 

Quanto aos tipos de frutos representados (em árvores ou dispersos nos desenhos), foram 

registrados a banana, a maçã e o coco. Nos grupos A e B, respectivamente, a banana apareceu 

em 55,2% (n=16) e 62,5% (n=5) dos desenhos; a maçã em 41,4% (n=12) e 37,5% (n=3); e o coco 
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em 17,2% (n=5) e 12,5% (n=1). Em relação a fauna, o grupo A representou peixes (62,5%; n=5), 

e animais alados, como pássaros e borboletas, (37,5%; n=3). No grupo B foi observada a presença 

de apenas um desenho contendo cobra e outro contendo pássaros. Os objetos representados nos 

mapas mentais do grupo A foram compostos principalmente por elementos encontrados em 

zoológicos, como jaulas e placas (63,6%; n=5). Enquanto no grupo B, os objetos representados 

são encontrados, sobretudo em quintais, como vaso de flores e balanços (71,4%; n=5). 

 

 

4  DISCUSSÃO 

 

Culturalmente, habitantes de áreas rurais mantêm uma relação de dependência muito 

forte dos recursos faunísticos (OLIVEIRA, 2011), acreditando-se que, deste modo, estas 

comunidades apresentem um extenso conhecimento do ambiente em que vivem (BERLIN, 1992; 

DIEGUES; ARRUDA, 2001; LUCENA, 2010; PERONI; BEGOSSI; HANAZAKI, 2008; 

SANTOS-FITA; COSTA-NETO, 2007). Hanazaki (2001, 2002) e Moreira (2000) sugerem que 

moradores de áreas de Mata Atlântica usam e manejam os recursos naturais através de atividades 

de subsistência de modo acentuado. Silva, Cândido e Freire (2009) e Oliveira (2011) relatam que 

um baixo nível socioeconômico pode contribuir para um CEL elevado, pois nestas condições, o 

acesso aos alimentos industrializados encontrados em centros urbanos diminui, tendendo as 

comunidades rurais a utilizarem com maior intensidade os recursos faunísticos locais.  

Os dados socioeconômicos e educacionais encontrados em Lerolândia são comumente 

observados em outras áreas rurais do Brasil (SILVA; CÂNDIDO; FREIRE, 2009).  Portanto, 

também devido à sua proximidade com a RPPN Engenho Gargaú e distanciamento dos centros 

urbanos de Santa Rita e João Pessoa, era possível que a comunidade apresentasse um CEL 

elevado referente aos primatas da região. Todavia, os resultados obtidos no presente estudo 

indicaram o oposto.  

Apesar de apresentar um baixo nível socioeconômico e educacional, a comunidade de 

Lerolândia aparenta não retirar intensamente do ambiente recursos florestais ou faunísticos, bem 

como não apresenta um sistema tradicional de agricultura familiar, visto que a maioria da 

população ativa se dedica à atividade canavieira, esclarecendo possivelmente o baixo CELP 

observado entre os moradores. Populações rurais, no geral, percebem no ambiente apenas os bens 



32 
 

naturais que podem gerar lucro ou outros benefícios imediatos (ALVES; SILVA; 

VASCONCELOS, 2009).  

Mesmo havendo registros de caça e apanha de primatas no local (VALENÇA-

MONTENEGRO, 2011), a comunidade de Lerolândia não depende economicamente destes 

animais, acarretando em uma relação menos próxima e consequentemente também no baixo 

conhecimento acerca das espécies de primatas da região. Contudo, ainda assim, o grupo de 

entrevistados que apresentaram um maior contato com os primatas, ou seja, aqueles que avistam 

os primatas com uma frequência maior, possuem um maior conhecimento quando comparado 

aos demais. Segundo Tuan (1983), uma observação direta dos elementos e dos processos naturais 

acarreta em um CEL mais detalhado, confirmando, desta forma, a hipótese de que o CEL dos 

adultos difere de acordo com o contato destes com os primatas. Ao comparar duas comunidades 

na Amazônia Boliviana, Reyes-Garcia et al. (2005) verificaram que a comunidade mais distante 

do centro urbano, ou seja, aquela que tinha maior contato com a natureza, conhecia e utilizava 

melhor o ambiente.  

Em Lerolândia, poucos entrevistados conhecem detalhadamente a dieta de mais de uma 

espécie de primata, bem como o cuidado parental destas. Muitos moradores se limitaram a 

responder somente a banana como item alimentar da dieta dos primatas da região. E quando esta 

é identificada como o principal componente alimentar dos primatas, é notável o desconhecimento 

da ampla gama nutricional do grupo (COUTO-SANTOS; MOURTHÉ; MAIA-BARBOSA, 

2008).  

Apenas uma pequena parcela apontou a cana-de-açúcar e o dendê como fontes 

alimentares de Alouatta belzebul e Sapajus flavius. Valença-Montenegro (2011) relatou um 

frequente avistamento de S. flavius nas estradas da borda da RPPN Engenho Gargaú apanhando 

cana-de-açúcar, considerado um dos principais componentes da dieta de S. flavius na RPPN. De 

acordo com a autora, dentre os frutos, o dendê (Elaeis guineensis e Elaeis oleifera), apesar de 

também exótico como a cana-de-açúcar, é o mais consumido no local por estes animais, devido 

seu alto valor energético e disponibilidade no interior do fragmento durante todo o ano. Isto 

mostra o baixo conhecimento dos entrevistados em relação à interação primata-ambiente que 

ocorre no local, especialmente quanto à dieta de S. flavius.  

Em relação à importância de proteger a fauna, a maioria dos entrevistados utilizou o 

ponto de vista afetivo. Como quase metade destes criava algum tipo de animal em suas 
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residências, é natural tal percepção. Pinheiro (2004) aponta que o senso de conservação de 

moradores ribeirinhos em Santa Catarina pode estar ligado a um conservacionismo de cunho 

sentimentalista, e não ligado apenas a um senso de conservação ambiental.  

Apesar de argumentarem bem sobre a flutuação dos primatas na região sob uma 

perspectiva ecológica/ambiental, a comunidade conhece muito pouco sobre as espécies de 

primatas presentes na RPPN. Ellwanger et al. (2015) relataram um pobre conhecimento sobre a 

ecologia comportamental do macaco-cinzento-de-nariz-arrebitado (Rhinopithecus brelichi) entre 

moradores próximos de uma Reserva Nacional na China, habitat da espécie. Brasileiro, Almeida 

e Saito (2011), ao analisarem a percepção de visitantes no Parque Nacional de Brasília em relação 

ao macaco-prego (Sapajus libidinosus), constataram que apesar da constante presença deste 

primata na área, e aparente simpatia por parte dos visitantes, estes demonstraram pouco 

conhecimento em relação ao primata.  

Conforme já mencionado, as relações estabelecidas com o meio ambiente diferem entre 

culturas, momentos históricos e até mesmo entre os indivíduos da mesma comunidade (SARDO; 

ZUIN; OLIVEIRA, 2009). Assim, a forma que o ser humano compreende o ambiente e os bens 

presentes nele é influenciada pelo seu contexto sociocultural. Ellen (1997) reconhece que o 

conhecimento faunístico é sempre situacional e modificável, variando quali-quantitativamente 

de acordo com o gênero e faixa etária.  

Trabalhos etnoecológicos recentes têm demostrado diversos resultados quanto à 

influência do gênero e da faixa etária no CEL. Silva (2008) não encontrou diferença entre homens 

e mulheres quanto ao conhecimento da diversidade de animais em comunidades ribeirinhas na 

Amazônia. Souza (2010) relatou um maior conhecimento etnozoológico entre homens e jovens 

(18 a 29 anos) e maior conhecimento etnobotânico entre idosos (acima de 60 anos) em 

comunidades pesqueiras no Piauí. Amador, Casanova e Lee (2015) expuseram diferenças por 

gênero nas percepções de fauna em tribos de Guiné-Bissau.  

Oliveira (2011) observou diferença significativa entre gênero e faixa etária para o 

conhecimento de espécies silvestres em uma comunidade rural no Rio Grande do Norte, 

sugerindo que homens e pessoas mais velhas conhecem mais sobre a fauna local. No entanto, em 

seu trabalho, Oliveira (2011) dividiu arbitrariamente os entrevistados em apenas dois grupos 

etários (abaixo e acima dos 40 anos), o que pode acarretar em uma generalização acentuada da 

amostragem. 
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De forma abrangente, os homens e os moradores mais antigos de Lerolândia 

apresentaram significativamente um CELP mais elevado, apoiando a hipótese de que o gênero e 

o tempo de residência no local dos entrevistados influenciam no conhecimento sobre os primatas. 

O mesmo não foi observado para a faixa etária, contrariando o que geralmente é apontado pela 

literatura (OLIVEIRA, 2011; SOUZA, 2010).  

Ser um morador antigo não implica necessariamente ter uma idade elevada, dado que a 

comunidade foi assentada apenas há pouco mais de 40 anos. Como é necessário certo 

deslocamento da comunidade até as proximidades da mata da RPPN para possível avistamento 

dos primatas, especificamente de S. flavius e A. belzebul, os indivíduos mais velhos (> 51 anos) 

apresentaram um menor contato com estes animais, explicando possivelmente o porquê de a faixa 

etária não ter influenciado positivamente no CELP sobre os primatas.  

Em comunidades rurais, os homens tendem a ter maior contato com a natureza, por isso 

geralmente conhecem mais da fauna local do que as mulheres, que em sua maioria se dedicam 

aos afazeres domésticos (SOUSA, 2010). Cenário comum em Lerolândia, onde a amostragem 

feminina concentrou-se em “donas de casa” e a masculina sendo composta principalmente por 

operários da Usina Japungu e por trabalhadores rurais.  

Um tempo de moradia muito longo nas comunidades também pode refletir 

positivamente no CEL, pois o conhecimento ecológico é construído através do tempo das 

relações estabelecidas entre o homem e o ambiente (LUCENA, 2010; SANTOS-FITA; COSTA-

NETO, 2007; SILVA; CÂNDIDO; FREIRE, 2009). Apesar de ser observado um menor 

conhecimento por parte dos moradores residentes a menos de um ano no local, e um 

conhecimento maior por parte dos moradores residentes a mais de 31 anos, a variabilidade dos 

dados foi elevada. Como poucas pessoas da amostragem residem há muito tempo no local, talvez 

o baixo CELP observado seja também reflexo de uma baixa interação dos moradores com a 

RPPN, em virtude do baixo tempo de residência dos entrevistados.  

De acordo com Fuks (1998), o meio ambiente não se apresenta como questão relevante 

para classes sociais que ainda não têm asseguradas as condições básicas de sobrevivência e bem-

estar. Deste modo, a percepção em relação ao meio ambiente varia de acordo com os interesses 

e necessidades dos indivíduos (SILVA; LEITE, 2000). Lerolândia carece de serviços básicos, 

como saneamento e água encanada. Este ambiente social pode contribuir para um desinteresse 
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em relação ao ambiente, especificamente à RPPN, e aos primatas no geral, refletindo-se, por 

conseguinte, no baixo conhecimento ecológico em relação aos primatas da região. 

Os resultados gerais observados em Lerolândia se assemelham, em certos aspectos, aos 

resultados obtidos por Lucena e Freire (2011) em uma comunidade rural localizada no entorno 

de uma RPPN no estado do Rio Grande do Norte. De acordo com as autoras, a maioria dos 

entrevistados desconhecia a fauna local, indicando um baixo conhecimento por parte da 

comunidade, que também desconhecia a função de uma RPPN. Embora Lerolândia também 

esteja no entorno de uma RPPN, a comunidade também não reconhece a função de uma Unidade 

de Conservação, bem como, no geral, desconhece as espécies de primatas encontradas no local.  

Lucena e Freire (2011) ainda relatam que a maioria dos moradores em seu estudo 

reconhece a RPPN apenas como uma área de proibições impostas pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Em Lerolândia, durante as 

entrevistas, alguns moradores (10%) também mencionaram a atividade do IBAMA contra a caça 

local, aludindo que antes da fiscalização do órgão na região, a população frequentemente caçava 

roedores e pássaros. Tendo em vista que metade dos entrevistados não sabe diferenciar 

corretamente animais domésticos e silvestres, é preocupante a questão da manutenção da 

diversidade biológica na RPPN Engenho Gargaú, principalmente devido à caça da fauna silvestre 

ainda ser uma atividade presente no local.  

Outra questão a ser avaliada, é a percepção que alguns moradores possuem de que o 

crescimento populacional dos primatas na região seja natural independente do tempo, devido a 

reprodução de indivíduos. Este tipo de pensamento pode contribuir para crença de que as espécies 

de primatas presentes na região não necessitam de ações voltadas à sua conservação, mesmo A. 

belzebul e S. flavius, ambas espécies consideradas ameaçadas de extinção.  

A quebra, ou perda, do conhecimento ecológico é uma preocupação recente e está muito 

associada ao abandono do uso dos recursos naturais e mudanças no modo de vida das populações, 

visto que o conhecimento ecológico se mantém pela prática cotidiana (HUNN 1999; REYES-

GARCIA et al. 2005; ZUCHIWSCHI et al., 2010). Afetando, consequentemente, a percepção da 

fauna silvestre pela população (PARATHIAN; MALDONADO, 2010). Castelli e Wilkinson 

(2002) apontam que esta perda de conhecimento é tão grave quanto a perda da biodiversidade, 

pois a riqueza de informações é esgotada em igual intensidade.  
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Em Honduras, a quebra do conhecimento a respeito da fauna e flora pode estar associada 

ao crescimento do trabalho assalariado, gerando redução no extrativismo (GODOY et al., 1998). 

No México, verificou-se que a quebra do conhecimento estava conectada à perda da linguagem 

indígena e à aquisição de serviços comunitários não tradicionais (BENZ et al., 2000). Em ilhas 

do Pacífico, a introdução da educação ocidental ocasionou um impacto expressivo no 

conhecimento local (RUDDLE, 2000).  

Em relação a Lerolândia, é necessária uma investigação mais minuciosa para determinar 

se houve perda do CEL na comunidade, por exemplo, devido à expansão canavieira e redução 

acentuada das lavoras de subsistência na região ao longo do tempo. Ou a comunidade sempre foi 

detentora de um baixo conhecimento ecológico, possivelmente por não depender dos recursos da 

RPPN, principalmente quanto aos primatas. 

Quanto aos mapas mentais, os resultados encontrados em relação à representação de 

primatas, evidenciam que as crianças que já os avistaram possuem uma percepção ambiental 

mais realista do que aquelas que nunca tiveram contato com estes animais. O ambiente natural 

foi mais representado pelas crianças que já avistaram primatas, indicando possivelmente que 

estas apresentam algum tipo de interação com a RPPN Engenho Gargaú, visto que foi pedido 

para desenhar o ambiente em que estas costumavam avistá-los e a RPPN é o único fragmento 

florestal habitado por S. flavius e A. belzebul na região.  

As crianças que já tiveram contato com os primatas também foram mais efetivas na 

representação de rios, frutos e outros representantes da fauna. O “Rio Vermelho”, por exemplo, 

que se encontra no interior da RPPN e é visitado pela comunidade para diversas práticas, 

inclusive lazer, foi bastante citado nas entrevistas com os adultos por ser um local muito 

frequentado por indivíduos das espécies S. flavius e C. jacchus.  

Rempel et al. (2008) relataram que quanto mais próxima a comunidade escolar está de 

ambientes naturais, como Unidades de Conservação (UC), maior é a percepção das crianças sobre 

a biota local. Segundo Profice (2010), crianças que vivem muito próximas de UC apresentam 

maiores oportunidades para interagir com os elementos e processos naturais, conhecendo-os 

tanto por experiências próprias como por meio do conhecimento que lhes é transmitido, 

descrevendo desta forma facilmente o ambiente em seu entorno.  

Rocha e Pádua (2008) apontam que, do ponto de vista biológico, apenas os elementos 

do ambiente próximo ao indivíduo podem ser compreendidos e percebidos. Assim, em termos de 
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detalhamento, as crianças que já avistaram primatas anteriormente, possuem uma percepção 

ambiental mais detalhada do habitat natural das espécies de primatas, quando comparadas às 

crianças que nunca avistaram.  

O destaque que foi dado aos zoológicos pelas crianças que tiveram contato com 

primatas, em relação aos ambientes urbanos representados, provavelmente se deve ao fato de a 

escola, em 2014, ter realizado uma visita ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara, localizado na 

cidade de João Pessoa, onde pode ser observado diversas espécies de primatas, inclusive o 

macaco-prego. Como geralmente são registrados nos mapas mentais os elementos de maior 

importância, ou aqueles relacionados aos aspectos do cotidiano do indivíduo (BRESOLIN; 

ZAKRZEVSKI; MARINHO, 2010; ROCHA, 2007), pode-se inferir que as crianças que nunca 

avistaram primatas, ao priorizarem representações de objetos encontrados em quintais, 

apresentaram uma familiaridade maior com o ambiente domiciliar e, consequentemente, um 

menor contato com a RPPN ou com outra área natural.  

Quanto a presença humana nos mapas mentais, sua baixa representação também foi 

relatada por Profice (2010) e Schwarz, Sevegnani e André (2007) em seus estudos com crianças, 

evidenciando que elas podem se considerar apenas como observadoras do ambiente, não se 

sentindo integradas a ele (BRESOLIN; ZAKRZEVSKI; MARINHO, 2010; PEDRINI; COSTA; 

GHILARDI, 2010). Este pensamento, em longo prazo, pode resultar na construção de um 

indivíduo que usa o ambiente sem se sentir responsável pela conservação do mesmo (COUTO-

SANTOS; MOURTHÉ; MAIA-BARBOSA, 2008).  

Entre os animais, além dos primatas, houve destaque para os peixes, pássaros e 

borboletas. Devido à presença do “Rio Vermelho” e de outros corpos d’aguas na região, é natural 

uma maior percepção dos peixes dentre a fauna local. Quanto à fauna alada, existe uma 

consistência em trabalhos de percepção ambiental apresentando uma predominância de 

representantes deste grupo (BOER, 1994; ELORANTA; YLI-PANULA, 2005; PEDRINI; 

COSTA; GHILARDI, 2010; PROFICE, 2010; SCHWARZ; SEVEGNANI; ANDRÉ, 2007). 

Para Pedrini, Costa e Ghilardi (2010), animais que voam e cantam são mais fáceis de serem 

avistados no ambiente, além de serem animais que não exigem muita habilidade técnica para 

serem desenhados, facilitando sua representação em mapas mentais (PROFICE, 2010).  

A banana e a maçã foram os frutos mais expressivos entre as crianças, independente do 

grupo, associação também observada entre os adultos nas entrevistas. Existe uma associação 
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intrínseca entre primatas e frutos, principalmente em relação à banana (BRASILEIRO; 

ALMEIDA; SAITO, 2011), apesar de ser um fruto exótico e não fazer parte da dieta de primatas 

brasileiros em seu habitat natural. Portanto, acredita-se que devido este hábito cultural, a 

representação destes frutos seja mais cômoda para as crianças, pois estas reconhecem com maior 

facilidade os elementos que lhes são mais familiares (BEZERRA; PATRIOTA; ALVES, 2008).  

Diante do exposto, a hipótese de que a percepção ambiental sobre primatas por crianças 

difere entre as que já avistaram das que nunca avistaram um primata anteriormente, é amparada 

pela percepção daquelas do primeiro grupo ser mais realista e detalhada, tanto na caracterização 

dos primatas, quanto no ambiente representado. Goldberg, Yunes e Freitas (2005) relataram que 

um contato mais próximo e continuado com ambientes naturais contribui para um maior 

detalhamento em mapas mentais.  

O emprego dos mapas mentais tem sido considerado uma metodologia adequada às 

pesquisas socioambientais com indivíduos com pouca escolaridade, no caso as crianças, 

principalmente pela riqueza de informações objetivas e simbólicas que podem proporcionar 

(BEZERRA; PATRIOTA; ALVES, 2008). Neto e Dias (2011) citam os mapas mentais como 

produto do conhecimento do indivíduo em contato com o meio, relevando suas experiências 

através dos sentidos e vivências no ambiente. Desta maneira, podemos inferir que as crianças 

que já avistaram primatas, no geral, possuem um maior contato com o meio ambiente e, 

provavelmente, com a RPPN Engenho Gargaú.  

Quando estudos de CEL e percepção são usados de modo complementares ao 

conhecimento científico, ambos fornecem subsídios para manejar os recursos naturais de forma 

sustentável (BERKES et al., 1998; COSTA-NETO, 2006; CUNNINGHAM, 1996; DANIELS; 

VENCATESAN, 1995; FERREIRA, 2005; HANAZAKI, 2003; LUCENA, 2010; MORIN-

LABATUT; AKHTAR, 1992; ZWAHLEN, 1996). Apenas a criação de UC, como RPPN, não é 

suficiente para assegurar a proteção dos recursos naturais, culturais e históricos do local 

(BEZERRA; PATRIOTA; ALVES, 2008; BRESOLIN; ZAKRZEVSKI; MARINHO, 2010; 

SILVA; CÂNDIDO; FREIRE, 2009).  

O envolvimento das comunidades do entorno é de fundamental importância para 

eficácia destas Unidades e para conservação da biodiversidade (COUTO-SANTOS; 

MOURTHÉ; MAIA-BARBOSA, 2008; FERREIRA, 2005; HOEFFEL; FADINI; MACHADO, 

2008; MARSH, 2007; PAIVA-SILVA; RODRIGUES-ROCHA; RODRIGUES, 2012; 
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PRIMACK; RODRIGUES, 2001). Este envolvimento das pessoas com o ambiente pode ser 

estabelecido através da Educação Ambiental (EA), possibilitando a expansão de uma consciência 

conservacionista (NEIMAN, 2007), de cunho não apenas sentimental. 

A EA tem se tornado cada vez mais importante, como um meio de buscar apoio e 

participação dos diversos segmentos da sociedade para a conservação da biodiversidade, uma 

vez que, ao ampliar os conhecimentos, pode sensibilizar os indivíduos a assumirem 

comportamentos e atitudes que estejam em harmonia com a sustentabilidade (BUSS et al., 2007; 

JACOBI, 2003; JACOBSON; McDUFF; MONROE, 2006; LEFF, 2002; PÁDUA; TABANEZ, 

1997; PÁDUA et al., 2008; SORRENTINO et al., 2005). Para que se possa realizar com eficácia 

ações em EA, é necessário primeiramente avaliar as diversas concepções e representações do 

meio ambiente, bem como dos elementos a ele intrínsecos (BISPO; OLIVEIRA, 2007; 

MARCZWSKI, 2006; REIGOTA, 1991). Desta forma, é de fundamental importância conhecer 

como os indivíduos pensam e percebem o ambiente e os seus diversos elementos associados 

(DIEGUES, 2001; PROFICE, 2010), pois avaliando os saberes da população é possível 

posteriormente a realização de trabalhos com bases locais, considerando a realidade de cada 

comunidade (DIEGUES, 2001). 

A necessidade de uma primatologia que considere o impacto do comportamento humano 

em todos os aspectos da vida dos primatas, é imperativa no quesito da conservação, pois pode 

identificar o que vem a ser necessário para que as atividades de conservação sejam eficazes 

(FUENTES; HOCKINGS, 2010; MALONE et al., 2014). Para que estas iniciativas de 

conservação em relação aos primatas sejam efetivas, é necessária uma maior compreensão das 

atitudes dos habitantes locais (ELLWANGER et al., 2015; MARSH, 2007).  

Apesar de populações de primatas generalistas, tais como algumas espécies dos gêneros 

Alouatta, Sapajus e Callithrix, suportarem melhor a fragmentação e o efeito de borda, essa 

adaptabilidade não significa necessariamente uma garantia de sobrevivência das populações de 

primatas nos fragmentos (MARSH, 2003). Isto evidencia a necessidade de atividades 

educacionais junto à comunidade de Lerolândia, tanto com os adultos quanto com as crianças, 

frente aos primatas da RPPN Engenho Gargaú. Podendo, desta forma, sensibilizar a população 

sobre os prejuízos da perda da biodiversidade e a importância da conservação e do 

desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações (CLAUZET; RAMIRES; 

BARRELLA, 2005), especialmente tangente aos primatas. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Apesar da proximidade com a RPPN Engenho Gargaú, a população de Lerolândia 

apresentou um baixo conhecimento ecológico em relação às espécies de primatas da região. No 

entanto, adultos que tiveram maior contato com primatas, os homens e os moradores mais antigos 

possuem um melhor conhecimento ecológico.  

As crianças que também já haviam tido contato com primatas apresentaram uma 

percepção ambiental mais realista e detalhada. Possuindo um maior contato com o meio ambiente 

e, possivelmente, com a RPPN Engenho Gargaú. Desta forma, todas as hipóteses iniciais 

investigadas no estudo foram confirmadas positivamente, com exceção da faixa etária influenciar 

no CEL sobre os primatas.  

Um programa de Educação Ambiental envolvendo a comunidade e a RPPN é 

imprescindível a fim de proporcionar esclarecimentos e informações quanto aos primatas ali 

presentes, principalmente às espécies A. belzebul e S. flavius, ambas ameaçadas de extinção. 

Outrossim, visto que a comunidade carece nestas ações voltadas à Educação Ambiental, é 

aceitável que os dados iniciais aqui levantados possam subsidiar futuras pesquisas e ações de 

Educação Ambiental na região. 
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APÊNDICE A – Formulário de Entrevista  

 

 

Nome:___________________________________________________ Idade:_________ 

Sexo: (   ) M (   ) F  Grau de escolaridade:_______________ Profissão:______________ 

Estado Civil: (   ) Casado  (   ) Solteiro  (   ) Outro: ______________________________ 

Renda: (   ) Menor que 1 Salário Mínimo  (   ) 1-3 SM   (   ) Acima de 3 SM 

Nº/pessoas na residência: ______________ Tempo de residência no local:____________ 

Para você qual a diferença entre animais silvestres e domésticos? ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Você tem visto macaco por essas bandas? (   ) Sim   (   ) Não  Qual?_________________ 

Quando foi a última vez que você viu? ________________________________________ 

Você sabe o que esse macaco come? (   ) Sim  (   ) Não   O que?____________________ 

Sabe como ele cuida dos filhotes? (   ) Sim    (   ) Não     Como?____________________ 

Você tem algum animal de estimação em casa? (   ) Sim  (   ) Não   Qual? ____________ 

Você acha que a quantidade de macacos na região:  

(   ) Aumentou    (   ) Diminuiu   (   ) Continua igual    Porquê?______________________ 

________________________________________________________________________ 

Você sabe o que é uma Unidade de Conservação?   (   ) Sim    (   ) Não 

Você acha que elas ajudam a proteger a natureza?   (   ) Sim    (   ) Não    

Como? _________________________________________________________________ 

Você sabe se existem leis de proteção aos animais silvestres? (   ) Sim    (   ) Não  

Acha importante protegê-los? (   ) Sim   (   ) Não  

Porquê? _________________________________________________________________ 

 


