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Utopias 
 

Se as coisas são inatingíveis 
Ora, não é motivo para não querê-las.  

Que tristes os caminhos se não fora à presença distante das estrelas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Cerrado é a segunda maior formação vegetal brasileira, e corresponde a uma área de 

aproximadamente 22% do território nacional (RIBEIRO & VALTER, 1998) tendo na sua área 

core 196.776853 ha., sendo responsável por 5 % da biodiversidade mundial (OLIVEIRA & 

MARQUIS, 2002; IBAMA, 2005 b). A biodiversidade compreende “a variedade dos 

organismos considerada em todos os níveis, desde variações genéticas em uma mesma espécie 

até a sua organização em gêneros, famílias e outros níveis mais complexos de interação 

ecológica, tais como a variação entre os ecossistemas, envolvendo tanto as comunidades de 

espécies que existem em um dado habitat quanto às condições físicas nas quais elas vivem” 

(GASTON, 1997). 

Em virtude dessa riqueza, e da alta pressão antrópica a que vem sendo submetido, o 

Cerrado é um dos hotspots mundiais (MYERS et al., 2000). Dentre as principais ameaças à 

biodiversidade estão duas atividades econômicas: a monocultura de grãos, como a soja e a 

pecuária extensiva (DUARTE & THEODORO, 2002). 

Em Goiás, o Cerrado acelerou a perda da biodiversidade quando nas décadas de 60 a 80, o 

governo federal incentivou o crescimento agrícola no Centro-Oeste, transformando-o em 

“fronteira agrícola”.  Em diferentes momentos desta fase, as terras dos habitantes locais foram 

legadas para arrendatários e, por último, a migrantes advindos do Sul e Sudeste do país 

(CAVALCANTI & JOLY, 2002; DUARTE & THEODORO, 2002). Esse modelo econômico 

baseado em exportação para a geração de divisas com o financiamento do governo federal 

trouxe a agricultura mecanizada e com ela, problemas sócio-culturais e ambientais 

(THEODORO et al., 2002; WEHRMANN & DUARTE, 2002). O primeiro é a necessidade da 

mão de obra especializada em detrimento de trabalhadores tradicionais. Estes últimos passam a 

se constituírem em mão de obra temporária conforme a sazonalidade da produção agrícola. O 
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segundo trouxe como impactos de grande custo ambiental ao bioma: a destruição de habitats, a 

fragmentação das áreas naturais, a modificação do regime natural do fogo, a introdução de 

plantas exóticas, a erosão e degradação do solo, o uso de agrotóxico, e a poluição das águas que 

resultaram na redução da biodiversidade (MEDEIROS, 1998; KLINK & MACHADO, 2005). 

Como conseqüência direta destes impactos tem-se a introdução de plantas invasoras e o 

aumento da extinção de espécies o que coloca a biodiversidade do Cerrado nas listas de animais 

e plantas ameaçados de extinção (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2003; IBAMA, 2005 b). 

Diante desta situação, evidencia-se a necessidade de uma mudança de paradigma, ora 

proposta como um modelo que seja economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto, ou seja, construído sob os pressupostos do desenvolvimento 

sustentável. Compreender o significado de desenvolvimento sustentável construído na 

Conferência de Brundtland (VIOLA et al., 1998; BECKER et al., 1999; LUMLEY, S. & 

ARMSTRONG, 2004) torna-se prerrogativa para todos os habitantes e gestores do estado para 

que possam situar a defesa do meio ambiente no mesmo plano, e importância, de outros 

valores econômicos e sociais protegidos pelas leis. Daí surge à necessidade de se buscar a 

conciliação entre os diversos valores igualmente relevantes (LEFF, 2001). 

Estudos recentes têm mostrado que hoje, o reflexo da política e a manutenção da base 

econômica e desenvolvimentista do Centro-Oeste e de Goiás, tem proporcionado grandes 

transformações nesse bioma, fazendo com que atualmente, reste menos de 20% de área nativa 

do Cerrado. No caso específico do bioma Cerrado, dados apontam que da área original de 

aproximadamente 2.000.000 Km2, de 67 a 80% já foram convertidas às demandas de produção 

agrícola e pecuária (MYERS et. al., 2000; CAVALCANTI & JOLY, 2002). 

Contudo, 2,8% da área core do Cerrado está protegida em forma de unidades de 

conservação (UC) federais. A conservação in situ desse bioma possui 20 UC de Proteção 

Integral (12 Parques Nacionais) e 131 UC de Uso Sustentável, embora saibamos que estes 
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números representam pouco na conservação da vasta biodiversidade desse bioma (IBAMA, 

2005 b). 

Dentre os parques nacionais destacamos o Parque Nacional das Emas (PNE) em Goiás, 

criado em 1961 (Anexo1), com área atual de 131.868 ha de Cerrado. Desde 2001, é considerado 

Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO (IBAMA b, 2005) e situa-se em sua maior 

parte no município de Mineiros-GO, estendendo-se aos municípios de Chapadão do Céu-GO, 

Costa Rica-MS e Alto Taquari-MT. O município de Mineiros foi criado em 1938, possui uma 

área territorial de 8.896 Km2, com 39.024 habitantes, sendo que 34.660 pessoas residem em 

área urbana. O município de Chapadão do Céu, criado em 1991, com uma área de 2.355 Km2, 

com 3.778 habitantes, sendo que 2.818 pessoas residem na área urbana (VIEIRA, 2003; IBGE, 

2005; IBAMA, 2005 b; SILVA, 2005). 

 O parque é a maior UC de Proteção Integral do bioma Cerrado tendo representatividade 

de quase todas as fitofisionomias típicas e uma diversificada fauna. Sofre forte pressão 

antrópica porque faz limite com 39 fazendas produtoras de soja, milho e algodão. O grau de 

isolamento do parque compromete a longevidade dos processos ecológicos do bioma (SOULÉ, 

2003). Desta prática econômica temos sérios danos ambientais: desmatamentos, fragmentação 

das áreas, erosão do solo, uso excessivo de agrotóxico, assoriamento e poluição dos rios, 

queimadas e atropelamentos de animais (FELTRAN-BARBIERI, 2004; SILVEIRA, 2004; 

IBAMA, 2005 b). 

A partir dessa realidade buscou-se compreender quais as relações estabelecidas entre a 

população do entorno do PNE e adjacências, para a conservação da biodiversidade local. A 

população local produz conhecimentos sobre os elementos do Cerrado e parque 

compartilhando-os e reelaborando-os continuamente no grupo social de onde decorrem as suas 

práticas sociais. Estas representações sociais originam-se num sujeito (individual ou coletivo) e 

se referem a um objeto, tem um conteúdo e estão imersas em condições específicas de seu 
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espaço e tempo, na cultura, na linguagem, estando influenciadas pelos aspectos sócio-

econômicos, institucional, educacional e ideológico subjacentes (DURKHEIM, 1978; 

MOSCOVICI, 1978; JODELET, 2002). 

A escolha do PNE deveu-se a três razões. A primeira por tratar-se da maior área contínua 

de Cerrado preservado em forma de unidade de conservação de proteção integral no Centro-

Oeste. A segunda por ser uma das áreas de maior pressão antrópica pelo setor produtivo em seu 

entorno e a terceira por ser uma das regiões que agrega diferentes grupos organizados em torno 

da causa ambiental. 

A região está marcada por um embate inicialmente quando se constitui em fronteira 

agrícola com caráter desenvolvimentista e, logo depois, com o surgimento da presença de 

ONG’s com o discurso ambientalista crítico aos problemas ambientais. 

Com base nos aportes teóricos sobre biodiversidade, conservação e representações sociais, 

é possível formular a questão geral: quais as relações estabelecidas pela população humana 

local com o PNE e que podem subsidiar a conservação da biodiversidade? 

O objetivo deste trabalho é conhecer as relações estabelecidas pela população local com o 

PNE, a fim de compreender como estas acontecem o que representam para a conservação da 

biodiversidade do parque. 

 O trabalho iniciou-se com o levantamento bibliográfico da ocupação da região e da 

realidade ambiental do local. Em maio de 2003 realizamos a primeira etapa do trabalho de 

campo com a viagem à Mineiros-GO, a qual chamamos de viagem precursora. Nesta 

oportunidade localizamos as ONG’s e as autoridades locais, as instituições de ensino, os órgãos 

governamentais e as pessoas chaves vinculadas ao meio ambiente. Dos entendimentos e das 

falas percebemos que há grupos chaves na cidade que nos levariam a informações importantes 

para caracterizar a população e seus grupos sociais. Na mesma oportunidade fomos ao PNE. 
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 A segunda etapa em agosto de 2003, com estada mais longa, quando nos instalamos em 

Mineiros e no PNE. Percorremos a região, envolvendo as cidades de Mineiros-GO e Chapadão 

do Céu-GO, para a coleta de dados a qual foi efetuada por meio de questionário (Anexo 2) com 

pessoas da região, incluindo moradores do entorno do parque e das cidades vizinhas, grupos 

organizados na cidade de Mineiros, funcionários do Parque Nacional das Emas e autoridades 

locais (LUDCKE & ANDRÉ, 1986). O instrumento de coleta de dados (questionário), 

composto a partir dos objetivos da pesquisa constava de questões abertas e fechadas que 

orientavam o pesquisador.   

O questionário tinha 60 questões abertas e fechadas com enfoque na identificação (visa 

buscar informações que caracterizem o entrevistado); ocupação do local (identificar os 

objetivos que levaram o indivíduo a ocupar a região); biodiversidade (identificar no cotidiano 

a compreensão das relações que o indivíduo tem e mantêm com a biodiversidade local); 

conservação (identificar valores, atitudes e ações acerca da conservação, associados à 

importância do PNE e à coibição de uso do meio natural); desenvolvimento (identificar a 

compreensão e a caracterização do que seja desenvolvimento, ancorado na produção 

agropecuária local). 

Foram aplicados 600 questionários, com a participação de 10 monitores voluntários e 

universitários, devidamente treinados da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 

(FIMES). As respostas às questões foram codificadas gerando diversas variáveis respostas, 

cujos dados foram transpostos em uma matriz de variáveis preditoras. Desprezaram-se 09 

questionários pelo não preenchimento na íntegra. 

 As questões acerca de biodiversidade, desenvolvimento sustentável e conservação na 

região do PNE, obtidas a partir do questionário foram codificadas em variáveis binárias (0/1), 

ordinais (postos) ou eventualmente quantitativas contínuas, e assim transformadas em uma 

matriz básica de dados.  



 

 

6

Os resultados dessas análises possibilitaram a elaboração de três artigos que compõem a 

presente tese. O primeiro artigo, intitulado “O conhecimento e uso da biodiversidade pela 

população na região do Parque Nacional das Emas (Goiás, Brasil)”, retrata o conhecimento que 

a população apresenta sobre a biodiversidade do Cerrado local, como resultado das relações que 

o Homem estabelece com a natureza. Esse conhecimento sofre influência de fatores sócio-

econômicos, demonstrando que os mesmos são importantes instrumentos a serem considerados 

na gestão ambiental e no estabelecimento de políticas públicas à conservação do Cerrado. 

O segundo artigo, intitulado “A concepção de desenvolvimento sustentável pela 

população na região do Parque Nacional das Emas/Goiás”, apresenta a concepção de 

desenvolvimento sustentável, sua relação com o entendimento de conservação da 

biodiversidade da população de Mineiros e de Chapadão do Céu, bem como a influência que os 

fatores sócio-econômicos proporcionam a estes entendimentos. 

O terceiro artigo, denominado “O Parque Nacional das Emas e as representações sociais 

dos moradores de Mineiros e Chapadão do Céu (Goiás): contribuição para a conservação da 

biodiversidade”, apresenta o PNE e a relação que as pessoas da região estabelecem com o ele. 

O texto traz a área de estudo sob a ótica histórico temporal, enfatizando a ocupação da região 

sudoeste de Goiás, a criação do PNE e o desenvolvimento da economia local com base na 

agricultura, seus impactos e a preocupação com a conservação da biodiversidade local. 

 A partir dos dados apresentados e analisados, acreditamos que a discussão das 

representações sociais e dos conhecimentos dos moradores na região do entorno do PNE acerca 

da biodiversidade, da conservação e do desenvolvimento sustentável, sejam uma contribuição 

para que gestores públicos, técnicos, pesquisadores, produtores rurais e ONG’s possam 

(re)pensar e atuar na conservação do bioma Cerrado naquela região, levando em consideração: 

1) a existência de uma Unidade de Conservação da magnitude do Parque Nacional das Emas; e 

2) as características sócio-econômicas, culturais da população que habita a região. 
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Resumo. O conhecimento da biodiversidade é um importante passo em direção à sua 

conservação e preservação. O envolvimento das populações humanas no processo de 

conservação ambiental é necessário, pois reflete o conjunto de significados dos elementos 

oriundos da indissociação entre o Homem e a natureza. O presente trabalho foi realizado no 

Parque Nacional das Emas, envolvendo a população de seu entorno e o conhecimento que eles 

apresentam da biodiversidade do Cerrado local. Foram aplicados 600 questionários em 2003 às 

pessoas que vivem no entorno do referido parque. As análises de regressão múltipla e de 

variância fatorial demonstraram que, o conhecimento dos animais foi influenciado pelo gênero 

das pessoas, da visitação ao parque, da participação em eventos de ONG’s locais, bem como da 

relação entre o local de nascimento das pessoas e sua visita ao referido parque. Não foi 

evidenciada uma relação significativa entre a população e o uso de plantas medicinais, mas por 

outro lado, o conhecimento e a utilização dos frutos do Cerrado teve relação direta com a 

Artigo submetido : Environmental, Development and Sustainability. 
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participação das pessoas em atividades de ONG’s. Esses resultados revelaram que o 

conhecimento de alguns elementos da biodiversidade do Cerrado pelas populações locais, são 

importantes instrumentos a serem considerados pelos órgãos de gestão ambiental no 

estabelecimento de políticas públicas à conservação do Cerrado. 

 

 

Palavras-chave: Conhecimento da biodiversidade, Conservação do Cerrado, Parque 

Nacional das Emas. 

 

 

 

Abstract. Understanding biodiversity is an important step on the road to its conservation 

and preservation. The involvement of people in the process of environmental conservation is 

necessary as this reflects the set of meanings attributed by human beings in their relationship 

with the elements of nature. This study was carried out in the Emas National Park. It involved 

the people living in the vicinity and the knowledge they have of the biodiversity of the local 

Cerrado.  In 2003, six hundred questionnaires were given out to those living in the vicinity of 

the Park, with the aim of identifying their understanding of the Cerrado. The multiple 

regression and factorial variance analyses show that their knowledge of animals was influenced 

by factors such as sex, park visits and participation in events organized by local NGOs.  It was 

also influenced by the relationship with the birthplace of these people.  The data show that the 

people in that region do not make significant use of medicinal plants, but on the other hand, 

their knowledge and use of the cerrado fruits had a direct relationship with their participation 

in NGO activities.  These results show that local people’s knowledge of certain elements of 

biodiversity in the Cerrado is an important instrument that organs of environmental 
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management should consider when establishing public policies for the conservation of this 

same Cerrado.  

 

Key words: knowledge of biodiversity, conservation of the Cerrado, Emas National Park. 

 

 

1. Introdução 

 

A biodiversidade é o complexo resultante das variações das espécies e dos ecossistemas 

existentes em determinada região (Wilson, 1996). O crescimento demográfico, as mudanças 

climáticas globais, a poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a ampliação da fronteira 

agrícola em detrimento de habitats naturais e as expansões urbana e industrial, estão elevando a 

perda da biodiversidade em índices jamais vistos, em escala global (Sala et al., 2000). Este fato 

muito provavelmente trará prejuízos futuros para a Humanidade, que não poderá sobreviver 

sem as fontes vitais de recursos para a sua sustentação. Por isso mesmo, há necessidade urgente 

de desenvolver metodologias, estabelecer diretrizes e implementar ações concretas, 

direcionadas para a sua preservação (Balmford et al., 2001).  

Conhecer a biodiversidade, bem como seus valores ecológicos, genéticos, sociais, 

econômicos, científicos, recreativos e estético, é o primeiro passo em direção à sua conservação 

e preservação (Sousa et al., 2002). Como passo inicial para envolver as comunidades locais no 

processo de conservação, é preciso conhecer a sua percepção cultural, os valores, os 

preconceitos e os conhecimentos das mesmas, evitando os fracassos cometidos no passado 

quando da implantação de áreas ou estratégias de conservação, realizados sem levar em 

consideração esses conhecimentos acumulados. Para Mehta & Keller (1998), essa tem sido a 

nova tendência na conservação, um novo paradigma com ênfase na, por e com a comunidade. 
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O conjunto de significados que a população atribui ao local (elementos) é oriundo de uma 

indissociação entre o Homem e a natureza e de suas interpretações, onde os dados do mundo 

físico são elementos reais percebidos pelo ser humano e compartilhado com outros. O Homem, 

sujeito cognoscente, age tendo em vista a consecução dos próprios fins e interesses dentro de 

um determinado conjunto de relações sociais. A realidade não se apresenta ao Homem como 

algo a analisar e compreender, mas sim como um campo de exercício da atividade prático-

sensível, onde imediatamente o sujeito cria suas próprias representações das coisas e elabora 

um sistema de noções que capta e fixa do fenômeno da realidade (Kosik, 1976). 

Para cada objeto que o ser humano concentra seu olhar, a sua atenção, a sua ação ou 

avaliação emerge um todo que a circunda como um pano de fundo, de modo que ele sempre vê 

mais do que aquilo que percebe imediatamente. 

A realidade é um conjunto de fatos concretos, sem ser uma somatória, mas um todo 

dialético, onde o conhecimento consiste na decomposição do todo. O pensamento que quer 

conhecer adequadamente a realidade, que não se contenta com os esquemas simples da própria 

realidade, tem de destruir a aparente pseudoconcreticidade. 

No entanto, a realidade socialmente construída está acrescida de significados que não só 

estão no dado natural, mas presente numa dualidade: os conhecimentos presentes no grupo e 

das disposições subjetivas (Tomanik, 2000). Ou seja, esta organização não tem caráter 

individual, mas personifica-se com o grupo social, e torna-se mutável, sendo construída e 

reconstruída com o processo reflexivo e compartilhado no diálogo do grupo social (Moscovici 

1978, Vigotsky 1988, Durkhein, 1978). 

A importância que a biodiversidade tem assumido nos últimos tempos não reflete apenas 

a antiga relação que o Homem tem com a natureza, no processo denominado de biofilia 

(Wilson, 1996), mas também no conhecimento atual que as pessoas possuem do ambiente e a 

consciência de que a sua perda pode acarretar problemas futuros para a Humanidade. Isso se 
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constitui no que podemos chamar de conhecimento ecológico, que pode ser designado como 

local, tradicional e adquirido (Johannes, 1989; Diegues, 2000; Nordi et. al., 2001). O 

conhecimento sobre a biodiversidade reflete o que as pessoas conhecem do ambiente no qual 

vivem. Alguns estudos realizados em Moçambique (Bôer & Baquete, 1998), no Canadá (Patel 

et al., 1999), na Índia (Gadgil, 2000), nos Estados Unidos (Wallace, 2003) e no Brasil 

(Carvalho, 2004) refletem a importância do conhecimento local das populações humanas sobre 

a biodiversidade e sua utilização.  

As relações do Homem com a natureza baseiam-se em três elementos básicos de 

sobrevivência, sendo eles a moradia, a alimentação e seu uso medicinal para a subsistência em 

comunidades tradicionais, variando o grau em função do isolamento (Bôer & Baquete, 1998). 

Em sociedades bastante influenciadas pelo sistema cultural globalizado vigente, estas relações 

estão determinadas por uma economia de produção internacional e/ou no avanço da 

urbanização.   

O Cerrado do Centro-Oeste brasileiro nas décadas de 70-80 sofreu um modelo de 

ocupação apoiado pelas políticas desenvolvimentistas, com fins agropecuários, caracterizados 

principalmente pelo aumento da produção, obtido graças à incorporação de novas terras e de 

prioridades de investimentos como a eletrificação rural, estradas, estocagem e comercialização, 

além de investimentos na produção com tecnologia agrária (Braga, 1998). Este foi o alvo da 

grande mudança que contribuiu com o crescimento da agricultura, sem considerar as demandas 

sociais e, principalmente, as ambientais.  

Dentre os principais impactos ambientais decorrentes desse processo não ordenado de 

ocupação do espaço resulta uma elevada fragmentação de habitats (reduzindo a área disponível 

para a persistência de muitas espécies), o empobrecimento genético, o desmatamento, a erosão 

dos solos, a contaminação das águas por agrotóxico e as queimadas (Klink & Moreira, 2002).  

Esse fato leva o bioma Cerrado a ser considerado um dos hotspots mundiais, constituindo-se 
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numa das 25 áreas consideradas críticas para a conservação em conseqüência da alta pressão 

antrópica e alto endemismo (Myers et al., 2000). 

Como uma das estratégias para a conservação de áreas naturais, tem-se adotado 

mecanismos de criação de Unidades de Conservação (Primack & Rodrigues, 2001). As 

unidades de conservação federais presentes no bioma Cerrado representam 3,5% de sua área 

territorial. No Estado de Goiás, as áreas estaduais e federais estão estimadas em 4,3%, sendo 

que algumas delas, ainda encontram-se em fase de implementação (Geogoiás, 2001). 

Dentro do domínio do Cerrado, na região do Brasil Central, encontra-se o Parque 

Nacional das Emas (PNE), criado na década de 60, em terras devolutas dos estados de GO e 

MS, com objetivo de salvaguardar a área de beleza cênica do avanço das frentes de ocupação 

para a expansão da fronteira agrícola. Destaca-se como uma área remanescente desse tipo de 

formação vegetal, que abriga uma representativa biodiversidade, constituída de plantas e 

animais endêmicos, além de abrigar importantes nascentes e afluentes que formam a Bacia do 

Paraná (Silva, 1991; Vieira, 2003). Recentemente, recebeu os títulos da UNESCO de Reserva 

da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade por sua riqueza e abundância faunística.                     

Contudo, o parque está limitado por 39 propriedades com área média de 2.800 ha., 

correspondendo a latifúndios com áreas de elevada produtividade agrícola de soja, milho e 

algodão e/ou a pecuária extensiva de bovinocultura de cria a qual desenvolve-se na região leste 

do parque onde o terreno é arenoso e acidentado. Esta delimitação isola o PNE de outras áreas 

nativas desde o início da década de 70, quando houve a conversão dos habitats naturais do seu 

entorno em lavouras ou pastagens exóticas (MMA, 1981; Silveira, 2004). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo identificar as características 

sócio-econômicas que influenciam na concepção de biodiversidade da população da região do 

Parque Nacional das Emas. 
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2. Material e Métodos 

 

2.1 Área de Estudo 

O presente trabalho foi desenvolvido nas cidades de Mineiros e Chapadão do Céu, Estado 

de Goiás, região onde se encontra o Parque Nacional das Emas (Figura 1). Este parque foi 

criado por Decreto Federal nº 49.874 de 11/01/1961 e situa-se no município de Mineiros-GO 

(sua maior parte), Chapadão do Céu-GO, Costa Rica-MS e Alto Taquari-MT, numa área que 

atinge de 131.868 ha. 

A vegetação é do tipo Cerrado, não possui uma forma fisionômica  única em toda a sua 

extensão, sendo bastante diversificada, destacando-se as seguintes fitofisionomias: campo 

úmido, cerradão, campo cerrado, campo sujo, campo limpo, cerrado strictu sensu, campo  de 

murundus, mata ciliar e veredas.  Campos limpos e campos sujos ocorrem predominantemente 

no topo da chapada, recobrindo cerca de 80% do parque (Eiten,1994). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Aw (Geogoiás, 2002), sendo 

designado de tropical típico, com inverno seco (jun-set) e verão chuvoso (out-mai). Além disso, 

o Parque Nacional das Emas, abriga importantes nascentes e cursos dos rios Correntes, Aporé, 

Sucuri, Formoso e seus tributários. No entanto, o Decreto nº 70.375 de  06/04/1972 deixa   fora 

dos limites do PNE as nascentes dos rios Jacuba e Cabeceira Alta, afluentes do rio Paranaíba, 

os quais integram a  Bacia do Rio Paraná (IBDF/FBCN, 1978, 1981; MMAAL, 1993).   Apesar 

da grande área preservada, alguns problemas oriundos de ações antrópicas ameaçam as áreas 

do parque, tais como a ampliação de fronteiras agrícolas, queimadas originárias de processo de 

limpeza de solos agricultáveis, invasão de gramíneas exóticas (Brachiaria), manejo inadequado 

de agrotóxicos, caça predatória, bem como a falta de fiscalização entre outros (IBDF/FBCN, 

1981; MMAAL/IBAMA, 1993; Medeiros, 1998 ; Silveira, 1999 e 2004).  
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  Figura 1. Localização da área do Parque Nacional das Emas e entorno.
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2.2 Amostragem 

Para conhecer o que a população do entorno do Parque Nacional das Emas (PNE) 

conhecem sobre biodiversidade, foram aplicados 600 questionários, no período de agosto a 

outubro de 2003, contendo questões abertas e fechadas. Foram propostas 60 questões para 

coletar informações acerca de biodiversidade, conservação, desenvolvimento sustentável e a 

caracterização sócio-econômica das pessoas.  

Deste conjunto de questões foram selecionadas as que buscam identificar o conhecimento 

que os indivíduos possuem acerca da biodiversidade do Cerrado local, através das relações 

estabelecidas com os elementos da natureza - plantas, frutos e animais - e sua inclusão como 

medicamentos, na alimentação, e a identificação, respectivamente. Consideramos então para as 

análises como variáveis dependentes (y) o uso de plantas do Cerrado para fazer medicamentos, 

o uso de frutos do Cerrado na alimentação e o conhecimento de animais na região. Para 

explicar essas variáveis, foram consideradas como variáveis preditoras (x): a idade (variável 

contínua), o grau de escolaridade (6 níveis crescentes de escolaridade, englobando de 

analfabetos à doutores), o gênero (feminino ou masculino), o local de nascimento (no entorno 

ou distante do parque), a visitação ao PNE (sim ou não), e a participação das pessoas em 

atividades de ONG´s locais com atuação na área do referido parque (sim ou não). 

 

2.3 Procedimentos Estatísticos 

As questões acima foram codificadas em variáveis binárias (0/1), ordinais (postos) ou 

quantitativas contínuas e assim transformadas em uma matriz básica de dados. Para melhor 

descrição das variáveis respostas foram confeccionados histogramas de freqüência. Além disso, 

foram calculadas as correlações de Pearson entre as variáveis respostas, com o intuito de se 

detectar a existência de relação com o grau de conhecimento de cada uma das variáveis pelas 

pessoas.  
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Análises de regressão múltipla (Sokal & Rohlf, 1995) foram utilizadas para determinar se 

as variáveis: idade e grau de escolaridade, explicam as relações dos entrevistados com os 

elementos da natureza (variáveis y). Os efeitos do gênero, do local de nascimento e a influência 

que a visitação ao PNE pelas pessoas, bem como a participação dessas em atividades de 

ONG´s,  foram avaliados através de uma análise de variância fatorial (ANOVA). Para todas as 

análises realizadas, o nível de significância utilizado foi de 5%. Dos 600 questionários 

aplicados foram analisados 591 (98,6%). Os demais foram desconsiderados devido a 

inconsistências em seu preenchimento, ou seja, pelo fato de não terem sido respondidos na 

íntegra. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Caracterização da amostra 

 Os informantes dos questionários caracterizaram a amostra da população que vive nas 

cidades de Mineiros, Chapadão do Céu, no PNE e nas fazendas circunvizinhas. Do total da 

população amostrada (n=591), 260 indivíduos (43,8%) foram do sexo masculino e 331 (55,8%) 

do sexo feminino, com idades médias de 37,9 e 35,6 anos, respectivamente. Brasileiros em sua 

maioria (590 indivíduos), nascidos em diversas regiões brasileiras, sendo a maioria (305) nas 

cidades de Mineiros e Chapadão do Céu.  

Quanto ao grau de escolaridade, os entrevistados (n=586) informaram o curso mais 

elevado que freqüentaram e no qual concluíram pelo menos uma série, sendo que 11 possuem o 

título de pós-graduação, 133 com curso superior (graduação), 174 possuem ensino médio, 144 

ensino fundamental, 105 o primário e 19 são analfabetos. O PNE já foi visitado por 249 

(42,42%) das pessoas entrevistadas. Dos entrevistados, 483 não conhecem ou nunca 

participaram de atividades promovida por ONG’s na região.                     
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3.2 Conhecimentos da população 

         Os histogramas das questões sobre plantas medicinais, frutos do Cerrado e animais 

conhecidos estão representados na Figura 2. A mediana do número de plantas utilizadas pelas 

pessoas é 3.0, variando entre zero e 18. Por outro lado, o número de frutos do Cerrado utilizado 

variou entre zero e 21, com mediana 7. A mediana do número de espécies conhecidas é 18, 

variando entre 1 e 34. 

Tanto o histograma das plantas medicinais quanto o de frutos do Cerrado apresentaram 

certa assimetria, mais evidente para plantas medicinais (Figura 2b), demonstrando que o maior 

número de pessoas utilizam menos frutos do que plantas medicinais. Em contrapartida, o 

histograma da questão sobre animais conhecidos pelos entrevistados (Figura 2c) demonstra, 

que o número de animais conhecidos pela maior parte das pessoas se concentra em torno da 

média.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Número de observações da utilização dos elementos da biodiversidade - plantas 

medicinais, frutos do Cerrado e animais conhecidos - do Parque Nacional das Emas e seu 
entorno. 
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As correlações de Pearson entre as questões sobre plantas medicinais, frutos do Cerrado e 

espécies animais conhecidos estão representados na Tabela 1. Todas as correlações foram 

positivas e altamente significativas (p<0.001), indicando que as pessoas que conhecem mais 

sobre uma destas questões (variáveis), tendem a conhecer bem as outras. 

 

Tabela 1. Correlação de Pearson entre as variáveis da biodiversidade analisadas - plantas 

medicinais, frutos do Cerrado e animais vistos - no Parque Nacional das Emas e seu entorno. 

 

 Plantas Medicinais Frutos Cerrado Animais Conhecidos

Plantas Medicinais 1.00   

Frutos do Cerrado 0.66   1.00  

Animais Conhecidos 0.41   0.58     1.00 

 

Os resultados das regressões múltiplas indicaram que, apesar dos efeitos do grau de 

escolaridade e a idade das pessoas serem significativos (em torno de 3%) em relação às 

variáveis (plantas medicinais, frutos do Cerrado e o número de animais conhecidos), foi 

observado uma tendência de que com o aumento da idade e do grau de escolaridade, as pessoas 

conhecem mais acerca de alguns elementos da biodiversidade. 

As ANOVAs fatoriais realizadas demonstraram que, em geral, não existiram interações 

significativas entre as variáveis independentes (gênero, local de nascimento, idade, visitação ao 

PNE e participação em atividades de ONG) que explicam as relações estabelecidas com os 

elementos da natureza (variáveis y) (Tabela 2). A única exceção foi a existência de interação 

entre o número de animais conhecidos em relação à visitação ao PNE e local de nascimento 

(F=5.1539, p=0.024) (Figura 3a). Pode-se detectar que a visita ao PNE aumenta 

significativamente o número de animais conhecidos para pessoas que não nasceram no entorno 
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do parque (Figura 3a). Em contrapartida, o número de animais conhecidos não é influenciado 

pela visita ao parque das pessoas que nasceram na região. 

O número de animais conhecidos também foi influenciado pelas variáveis: gênero (Figura 

3b) (F=15.112, p<0.001) e participação em atividades de ONG’s (Figura 3c) (F=9.2032, 

p=0.002), sendo que os indivíduos do sexo masculino e as pessoas que já participaram de 

atividades promovidas por ONG conhecem mais animais. 

O número de frutos do Cerrado utilizado na alimentação foi influenciado 

significativamente somente pela participação de atividades promovidas por ONG’s (Figura 3d) 

(F= 4.3533, p=0.037), de tal forma que indivíduos que participaram destas atividades utilizam 

um maior número dessas frutíferas. O número de plantas medicinais utilizadas não foi 

explicado por nenhuma das variáveis independentes (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Valores de Freqüência (F) e Probabilidade (P) das ANOVAS realizadas para as 

variáveis plantas medicinais, frutos do Cerrado, animais conhecidos no Parque Nacional das 

Emas e entorno. 
 

 Animais conhecidos Plantas Medicinais Frutos Cerrado 

 F p F p F p 
Gênero 15.112 0.0001 1.8184 0.1780 0.3518 0.5534

Nascimento 1.768 0.1842 3.1561 0.0762 3.4995 0.0619

Visitação 4.983 0.0260 0.3796 0.5381 2.5315 0.1122

ONG 9.203 0.0025 2.3301 0.1275 4.3533 0.0374

Gênero*nascimento 0.012 0.9142 0.5598 0.4547 0.0721 0.7885

Gênero*visitação 0.120 0.7293 0.5732 0.4493 3.3377 0.0682

Nascimento*visitação 5.154 0.0236 0.3352 0.5628 0.5852 0.4446

Gênero*ONG 0.433 0.5108 0.0752 0.7840 0.2364 0.6270

Nascimento*ONG 1.416 0.2346 1.3233 0.2505 1.4491 0.2292

visitação*ONG 0.094 0.7596 0.1840 0.6681 0.2360 0.6273

Gênero*nascimento*visitação 1.759 0.1853 1.5086 0.2199 0.5807 0.4463

Gênero*nascimento*ONG 0.688 0.4073 0.3566 0.5507 0.3270 0.5677

Gênero*visitação*ONG 0.647 0.4217 0.1421 0.7063 1.6364 0.2014

Nascimento*visitação*ONG 0.128 0.7207 0.0734 0.7865 1.6798 0.1955

Gênero*nascimento*visitação*ONG 0.064 0.8011 0.3201 0.5718 0.0319 0.8583



 

 

23

a) 

Não nasceu no entorno
Nasceu no entorno 

Não Sim

Visitou PNE

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
ni

m
ai

s 
V

is
to

s

 

b) 

 
Masculino Feminino

Gênero

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A
ni

m
ai

s 
V

is
to

s

 

c) 

Não Sim

Participou de atividades de ONG

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A
ni

m
ai

s 
V

is
to

s

 

d) 

Não Sim

Participou de Atividades de ONG

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

Fr
ut

os
 d

e 
C

er
ra

do
 U

til
iz

ad
os

 

Figura 3. Efeitos da visitação ao Parque Nacional das Emas - PNE, local de nascimento e 

participação em ONG´s sobre o número de animais conhecidos e frutos do Cerrado: a. A 

visitação do PNE pelas pessoas e seus locais de nascimentos e o conhecimento da fauna local; 

b. O gênero e o conhecimento da fauna local; c. A participação das pessoas em atividades de 

ONG e o conhecimento da fauna local; e d. A participação das pessoas em atividades de ONG 

e o número de frutos do Cerrado utilizados na sua alimentação. 

 

4. Discussão 

O processo de globalização da economia e suas conseqüências sociais e ambientais 

fazem-se sentir na região do sudoeste goiano transformando os modos de produção e a 

organização social. Essas mudanças transformam as relações do Homem com a natureza 

alterando a paisagem e modificando a economia local. 
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As cidades de Mineiros e Chapadão do Céu possuem características de sociedade urbano-

industrial, com economia baseada na agropecuária moderna influenciada pela vinda de 

agricultores migrantes. Parte da população (49.8%) destas cidades advém de outros estados da 

região Centro-Oeste e de outras regiões brasileiras, principalmente do Sul e Sudeste, mostrando 

que a ocupação do sudeste goiano ocorreu na década de 70, originando um modelo local de 

conversão do Cerrado em área agrícola. Esta ocupação trouxe novos elementos culturais que 

modificaram a paisagem e a economia local, os laços familiares entre população local e 

migrante (Silva, 1991; MMAAL, 1993; Fundação Ecológica de Mineiros, 1998; Theodoro et 

al., 2002; Wehrmann & Duarte, 2002). Entretanto, a população mantém uma relação de 

utilização dos elementos do Cerrado como frutos na sua alimentação, plantas com fins 

medicinais e conhecem os animais da região.  

Quando investigamos se a população destes municípios e os moradores das fazendas do 

entorno do PNE fazem uso das plantas do Cerrado com fins medicinais, verificamos que 

poucas pessoas as utilizam, ao contrário do esperado em comunidades tradicionais (Bôer & 

Baquete, 1998; Matavele & Habib, 2000). Da mesma forma, o gênero dos moradores também 

não foi diferenciado em relação à utilização dessas plantas. Essa perda de conhecimento do uso 

das plantas medicinais por populações foi similar em estudos de Begossi et al. (1993), 

Matavele & Habib (2000) e Carvalho (2004).  Para Carvalho (2004), um dos elementos que 

influencia a perda do conhecimento e, conseqüentemente a diminuição do seu uso é a 

progressiva degradação do Cerrado, dificultando a coleta para a comercialização pelos 

raizeiros. 

O presente estudo não trata de comunidade tradicional, extrativista de subsistência e 

isolada, as quais mantém um forte vínculo com a natureza, de forma específica e, por vezes 

peculiares, onde o uso das plantas medicinais é um saber transmitido de geração para geração 

com a finalidade de atender as necessidades terapêuticas da comunidade, ao mesmo tempo em 



 

 

25

que é um elemento da economia local (Matavele & Habib, 2000; Carvalho, 2004). Logo, as 

relações que ocorrem em sociedades tradicionais não existem aqui, embora este local tenha 

sido habitado por um Quilombo e indígenas no século XIX (Silva, 1991). Em terras adjacentes 

a Mineiros ainda existem remanescentes familiares de um Quilombo, chamado de Comunidade 

Cedro, que possui uma agricultura familiar e vem participando, juntamente com uma ONG 

ambiental local, na coleta, manipulação e distribuição de plantas medicinais de forma 

sustentável. 

Os elementos da vegetação do Cerrado não são assimilados pela população apenas sob o 

ponto de vista medicamentoso, mas também como parte integrante de sua alimentação. Talvez, 

um dos motivos que explique o fato das pessoas conhecerem pouco ou não citarem a utilização 

de frutos do Cerrado na sua alimentação esteja vinculado com o elevado grau de urbanização 

da região, onde os meios produtivos locais e sua economia forneçam às pessoas produtos 

alimentares industrializados ou de outras regiões. Além disso, as populações não têm livre 

acesso aos frutos, pelo fato deles estarem localizados em propriedades particulares, ou no 

interior do PNE. Com isso, há dois fatores limitantes: o acesso restrito às propriedades privadas 

e a legislação do parque que proíbe a coleta dos mesmos (MMA, 1981). 

Contudo, foi verificado que as pessoas que participaram de atividades promovidas por 

ONG ambiental local tendem a usar mais frutos do Cerrado em sua alimentação. Algumas 

ONG´s fazem-se presentes em Mineiros desde  a década de 80 : Fundação Emas, Conservation 

International, The Nature Conservancy, Jaguar Conservation Fund e Oréades Núcleo de 

Geoprocessamento, tendo como objetivo serem elos entre órgãos governamentais e a 

população local, realizando pesquisas no PNE/região, participando da gestão ambiental local,  

bem como sendo  incentivadoras de atividades ambientais. Freqüentemente em parceria ou na 

posição de mediadoras, influenciam na incorporação ou manutenção de atitudes ambientais 

positivas num movimento pela conservação. Com certa habilidade e criatividade, as ONG´s 
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utilizam-se de recursos próprios ou governamentais para realizar atividades de pesquisa, 

interferências locais, estabelecimento de políticas públicas e intercâmbios, aquisição de áreas, 

envolvendo renomados ambientalistas internacionais e locais, governantes e executivos e, 

obviamente as populações locais num movimento conservacionista global (Warren, 1998; 

Primack & Rodrigues, 2001;  Wilson, 2002). 

 Embora possuam esses objetivos, percebeu-se que há uma pequena participação das 

pessoas em atividades desenvolvidas pelas ONG’s ambientais locais. Das pessoas 

entrevistadas, 483 afirmaram nunca terem participado de atividades destas ONG’s. Mas, por 

outro lado, as participantes (94) foram influenciadas nos seus conhecimentos em relação ao uso 

de frutos na alimentação e o conhecimento de animais da região. 

Existem atividades de pesquisa e monitoramento de animais do Cerrado bastante 

importante sendo realizadas por estas ONG’s, no entorno do PNE, envolvendo vários 

segmentos da sociedade (governamentais: IBAMA e prefeituras e, a iniciativa privada: 

fazendeiros e empresas) na tentativa de conhecer a biologia e proteger as espécies ameaçadas 

de extinção como o lobo guará, veado-campeiro, tamanduá bandeira, onça pintada e outros 

(Silveira, 2004; Jácomo, 2004). 

No que diz respeito a animais da região, o presente estudo revela que os homens 

conhecem mais do que as mulheres, demonstrando um conhecimento diferencial entre os 

gêneros. A questão do gênero como diferencial de conhecimentos aparecem em diferentes 

estudos realizados em populações africanas (Matavele & Habib, 2000), populações brasileiras 

(Carvalho, 2004) e crianças inglesas (Balmford, 2002). Segundo o IBAMA-GTZ (2001), 

quando se trata de recursos faunísticos, prevalece a atuação masculina nas populações do 

campo, principalmente no que se refere a caça. Por outro lado, as mulheres estão mais 

relacionadas com o conhecimento das plantas medicinais, frutos e matéria prima para o 

artesanato.  
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Fatores como a visitação ao PNE e o local de nascimento mostram interação importante 

em relação aos animais conhecidos de forma que, as pessoas que não nasceram no entorno do 

parque são fortemente influenciadas pela visitação ao parque. A interação dos migrantes com o 

meio ambiente dá-se, muitas vezes, por adaptação e interatividade com o local (Marin, 2003), 

onde percebe-se a reconstrução das representações ambientais trazidas e uma adaptação local 

impulsionada pelas buscas individuais. Estes elementos parecem estar presentes neste estudo, 

quando verificamos que as pessoas nascidas em outros locais visitaram o parque e aprenderam 

sobre os animais, como forma de atender, provavelmente, a estas duas categorias. Esta relação 

é diferentemente da estabelecida pela população local que mantém interações com os objetos 

de conhecimento, no seu cotidiano, desde a infância, vindo a se constituir num saber popular. 

Saber esse que é do domínio do grupo social nas atuações locais. Há um mínimo de saber 

cotidiano necessário para a convivência, que com o passar do tempo se estabiliza (Lopes, 

1999). 

Possivelmente, uma das explicações que podemos relacionar com o fato dos migrantes 

conhecerem a fauna da região, tão bem quanto as pessoas locais, está relacionado com a 

descoberta do novo, do novo local de residência, inclusive na tentativa exploratória de 

possíveis formas de apropriação de elementos desta fauna, como sua exploração econômica 

(caça, usos medicinais, alimentação, controle de pragas dentre outros).  

A importância da visitação ao PNE pela população está ressaltada nos Planos de Manejos 

de 1978, 1981 e no Plano Emergencial de 1993, desenvolvidos pelo IBAMA, os quais afirmam 

que o parque é freqüentemente procurado por grupos de pesquisadores, acadêmicos, leigos de 

diversos estados brasileiros, bem como de outros países, com o objetivo de observar a fauna 

que é facilmente encontrada nas áreas de campos limpos e sujos. Embora, a visitação esteja 

prevista no plano de manejo desde 1978, o PNE não possui uma infra-estrutura adequada para 

receber e orientar as visitas.  
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As pessoas que moram no entorno do PNE lidam, muitas vezes, com os aspectos da 

biodiversidade de uma forma pragmática, utilitária típica do senso comum. Os pesquisadores e 

integrantes das ONG´s ambientais é que atuam de uma forma diferente. Para estes a realidade 

se apresenta como objeto de estudo. Vêem nos objetos as categorias de causalidade e essência, 

ao mesmo tempo que, também trabalham com os elementos da natureza de forma utilitária, nas 

categorias da qualidade, quantidade as quais foram construídas no processo de interação com o 

grupo social. Como estas pessoas querem mudanças de atitudes em relação à biodiversidade e 

conservação do Cerrado, tentam através de atividades (palestra, seminário, visita e cursos de 

capacitação) propor uma re-significação dos entendimentos dos elementos da natureza pelos 

moradores do entorno do PNE. 

 A importância da educação num processo de re-significação de entendimentos e 

conceitos na perspectiva da conservação da biodiversidade do Cerrado requer o conhecimento 

dos entendimentos do grupo e um planejamento das ações que permita o alcance de seus 

propósitos nas esferas do ensino formal, não formal e informal. 

 

5. Breves Conclusões 

 

O conhecimento que a população da região do Parque Nacional das Emas possui acerca 

da biodiversidade local, é muitas vezes incipiente, mas importante a ser considerado nas 

possíveis estratégias de conservação do Cerrado. 

Há necessidade de se incluir o conhecimento da biodiversidade do Cerrado, nas diversas 

formas de alcance do processo educativo, a fim de que possamos fazer uma re-significação dos 

elementos presentes no cotidiano dos indivíduos que habitam os municípios e o entorno do 

Parque Nacional das Emas. Isso feito permite a incorporação de conhecimentos científicos da 
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biodiversidade local, no cotidiano das pessoas, o que provavelmente resultará em melhores 

práticas desses indivíduos com a natureza local. 

Um dos instrumentos apontados nesse estudo é o papel da visitação como elemento de 

ampliação dos conhecimentos acerca da biodiversidade. Portanto, há necessidade de se 

considerar essa atividade como locus atual da re-significação. Nesse sentido, esse processo 

deve ser incorporado de maneira planejada, agregando o conhecimento científico da 

biodiversidade local. 
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RESUMO 

O estudo avaliou a concepção de desenvolvimento sustentável pela população da região 

do entorno do Parque Nacional das Emas-GO. Foram realizadas entrevistas obtendo-se a 

caracterização sócio-econômica e os entendimentos de conservação e de desenvolvimento 

sustentável. As análises revelaram que poucas pessoas entendem o conceito de 

desenvolvimento sustentável, sendo este influenciado por fatores: visitar o parque, participar de 

atividades realizadas por ONG´s,  ter bons níveis de escolaridade e renda. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Conservação da Biodiversidade; Parque 

Nacional das Emas. 

                                                 
1 Professora do ICB da Universidade Federal de Goiás e Doutoranda em Ciências Ambientais-CIAMB/UFG, e-
mail: shumabio@uol.com.br. 
  
2 Professores do ICB da Universidade Federal de Goiás e do Doutorado em Ciências Ambientais-CIAMB/UFG. 
 
 

Artigo submetido : Revista Ambiente e Sociedade. 



 

 

35

ABSTRACT 

We assessed the level of knowledge on the concept of sustainable development by 

residents of two cities adjacent to the Emas National Park. According to the results (based on 

interviews), the knowledge of this concept was influenced by the actions of local NGO or 

improved by education level and income. Knowledge about this key concept in conservation 

biology was, nevertheless, low (12.5%) and should be improved by both governmental and 

non-governmental actions. 

 

Key-words: Development and sustainability; Conservation of biodiversity; Emas 

National Park. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O diálogo entre desenvolvimento e preservação instalado desde a década de 70 leva-nos a 

perceber a face dialética dessa questão. Se por um lado temos os países em desenvolvimento 

almejando superarem essa condição através de uma economia sólida, por outro, temos a 

emergente necessidade de preservar a natureza após as experiências planetárias de destruição 

ambiental. A confrontação de valores contida no embate leva-nos a pensar numa nova postura 

social que considere a pobreza e o desenvolvimento, culminando com a mudança de hábitos 

para o re-estabelecimento do equilíbrio ambiental (CAVALCANTI, 1997; ADAMS et al., 

2004). 

Para reorientar essa nova ordem, durante a Conferência de Brundtland em 1983, surgiu o 

conceito de desenvolvimento sustentável como sendo um “processo que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 
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necessidades” (BECKER et al., 1999; LEFF, 2001). Este conceito vem caracterizar uma 

concepção alternativa de política de desenvolvimento que alia economia de mercado e 

preservação do meio ambiente num longo prazo.  

Contudo, a existência de contradições no próprio conceito gera correntes de pensamento, 

levando a diversas discussões (LUMLEY & ARMSTRONG, 2004; NEWTON & 

FREYFOGLE, 2005; EHRENFELD, 2005; PAEHLKE, 2005; PADOCH & SEARS, 2005; 

VEIGA, 2005). O problema não consiste na escolha entre crescimento econômico e qualidade 

do ambiente, mas na tentativa de harmonizar objetivos sócio-econômicos e ambientais 

mediante a redefinição de padrões de uso de recursos e das finalidades do crescimento. A 

noção clara dos limites de dependência dos componentes naturais e dos limites de inserção 

humana na natureza necessita melhor dimensionamento e esclarecimento. Somente assim 

poderemos pensar em práticas conservacionistas, políticas de recuperação ambiental e 

desenvolvimento sustentado (ALMEIDA, 1995; TIKKA & KAUPPI, 2003; 

RAMUTSINDELA, 2003; HILTY & MERENLENDER, 2003). 

Nas últimas décadas no Brasil, as Unidades de Conservação Ambiental (UC) - conhecidas 

formas de conservação in situ - têm sido criadas como medida para conter a diminuição dos 

índices de biodiversidade dos ecossistemas, sendo componentes essenciais para a sua 

conservação. Trata-se de espaços protegidos, criados pelo poder público, classificados e 

regidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC (MMA, 2000). As UC 

criadas na década de 70 apoiavam-se em critérios de beleza cênica e valor recreativo. 

Atualmente, ressaltam-se princípios científicos, aspectos ecológicos, econômicos e político-

institucionais para a seleção dessas áreas. Mesmo com esses avanços ainda existem áreas que 

resultam de exigências momentâneas ou de outros motivos que não tenham relação direta da 

conservação dos recursos da natureza (MORSELLO, 2001; TERBORGH et al., 2002). 
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As unidades de conservação de proteção integral por vezes sofrem forte pressão 

antrópica, decorrente da agricultura extensiva, do crescimento populacional e da ampliação do 

espaço urbano, de forma que a conservação no entorno de áreas protegida deve ser um conceito 

a ser integralizado pelos governos em suas políticas públicas (TERBORGH & SCHAIK, 2002). 

A inserção da população local na conservação da biodiversidade nas áreas de proteção tem sido 

apontada em estudos (WALPOLE & GOODWIN, 2001; SOTO et al., 2001; TERBORGH et 

al., 2002; WALLACE, 2003; KHAN et al., 2003), como elemento preponderante para 

amenizar conflitos e compreender as relações estabelecidas com os elementos da natureza. 

O bioma Cerrado corresponde a uma área de aproximadamente 22% do território nacional 

(RIBEIRO & VALTER, 1998), sendo considerado um dos hotspots da biodiversidade mundial, 

por possuir alto grau de endemismo de espécies, alta biodiversidade e intensos conflitos com 

frentes antrópicas (MYERS et al., 2000), sendo que mais de 50% de seus 2 milhões de km2 

foram transformados em terras  agrícolas (KLINK & MACHADO, 2005; RAMOS NETO et 

al., 2004). A conservação do Cerrado na forma de áreas protegidas ainda é insuficiente, embora 

existam 5.565.051,9 ha preservados na forma de UC federais as quais correspondem a 2.8% da 

área core do bioma (IBAMA, 2005). 

Em Goiás, temos 4,79% do território estadual protegido em forma de áreas de proteção 

federais, estaduais e particulares. Embora com o objetivo de preservar a biodiversidade, 

algumas UC enfrentam problemas como a fragmentação de ecossistemas naturais, impedindo o 

fluxo gênico, a falta de regulação fundiária, a falta do plano de manejo e de recursos 

financeiros, entre outros (GOIÁS, 2005). 

O modelo de desenvolvimento econômico de Goiás, focado inicialmente na pecuária e na 

agricultura desde a década de 60, torna-se, na década de 70-80 “fronteira agrícola” com apoio 

de políticas nacionais de colonização e financiamentos agrícolas destacando-se o Polocentro-

1975 e o Prodecer-1976 (BRAGA, 1998). Esse fato converteu rapidamente o Cerrado, 
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principalmente o sudoeste do estado, em grande produtor de grãos, onde esse processo político 

aliado à mecanização e aos insumos levou à degradação ambiental (SANTOS, 1992; 

AMORIM, 1996; DUARTE & BRAGA, 1998; WEBRMANN & DUARTE, 2002). Esse 

modelo de ocupação trouxe sérios problemas ambientais devido ao uso inadequado dos 

recursos naturais, destacando-se os desmatamentos sem critérios, desrespeito à legislação 

ambiental vigente, uso excessivo de agrotóxico e elevado grau de exploração inadequada do 

solo. Não podemos desconsiderar que a incorporação tecnológica trouxe, também, profundas 

conseqüências na mão-de-obra local, portanto, um problema social (MESQUITA, 1993; 

MEDEIROS, 1998; WEBRMANN & DUARTE, 2002; QUEIROZ, 2003). 

Diante desta situação, evidencia-se a necessidade de uma mudança de paradigma, ora 

proposta como um modelo que seja economicamente viável, socialmente justo e 

ambientalmente correto, ou seja, construído sob os pressupostos do desenvolvimento 

sustentável. Compreender o significado de desenvolvimento sustentável construído na 

Conferência de Brutndtland torna-se prerrogativa para todos os habitantes e gestores do estado 

para que possam situar a defesa do meio ambiente no mesmo plano, e importância, de outros 

valores econômicos e sociais protegidos pelas leis. Daí surge à necessidade de se buscar a 

conciliação entre os diversos valores igualmente relevantes (LEFF, 2001). 

 A compreensão de desenvolvimento sustentável torna-se cada vez mais necessária em 

virtude do elevado processo de desmatamento regional que o Estado de Goiás vem sofrendo 

(GOIÁS, 2005). Isso acarreta a perda de espaços naturais e, conseqüentemente, da 

biodiversidade característica do bioma Cerrado.  Esse processo produz mudanças na paisagem 

e agrava os problemas ambientais. Assim, no sudoeste goiano, restringem-se cada vez mais as 

paisagens intactas de Cerrado, mesmo as que deveriam estar garantidas pela legislação 

ambiental (WEBRMANN & DUARTE, 2002; QUEIROZ, 2003). 
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No sudoeste goiano localiza-se o Parque Nacional das Emas (PNE), criado em 1961, 

contando atualmente com 131.868 ha de Cerrado. Desde 2001, é considerado Patrimônio 

Natural da Humanidade pela UNESCO (IBAMA, 2005). Atualmente essa UC federal está 

circundada por 39 fazendas produtoras de soja, milho e algodão, fazendo limites imediatos com 

o parque, que pela ausência da zona de amortecimento torna-o uma ilha desconectada de 

qualquer fragmento significativo de vegetação, o que certamente interferirá no fluxo gênico. 

Outros problemas comprometem a integridade do parque, tais como a erosão dos solos, a 

contaminação da água por agrotóxicos, a invasão de plantas exóticas, o atropelamento de 

animais, os desmatamentos e os incêndios que desestabilizam a fauna e a flora local (IBAMA, 

1993 e 2005; SILVEIRA, 2004; FELTRAN-BARBIERI, 2004). 

 Diante do exposto, objetivou-se analisar a concepção que a população da região do PNE 

tem acerca de desenvolvimento sustentável e conservação da biodiversidade do Cerrado 

associando os mesmos aos fatores sócio-culturais avaliados. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

O presente trabalho foi desenvolvido nas cidades de Mineiros e Chapadão do Céu, Estado 

de Goiás, região onde se encontra o Parque Nacional das Emas. Este parque foi criado pelo 

Decreto Federal nº 49.874 de 11/01/1961 e situa-se em sua maior parte no município de 

Mineiros, estendendo-se aos municípios de Chapadão do Céu, Costa Rica-MS e Alto Taquari-

MT, em uma área que atinge 131.868 ha. O município de Mineiros foi criado pelo Decreto-Lei 

Estadual nº 1233 de 31 de outubro de 1938. Atualmente, possui uma área territorial de 8.896 

Km2, com 39.024 habitantes, sendo que 34.660 pessoas residem em área urbana. O município 

de Chapadão do Céu foi criado pelo Decreto-Lei Estadual nº 9.985, de 18 de fevereiro de 1991. 
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Sua área é de 2.355 Km2, com 3.778 habitantes, sendo que 2.818 pessoas residem na área 

urbana (VIEIRA, 2003; IBGE, 2005; IBAMA, 2005; SILVA, 2005). 

 

Amostragem 

Foram aplicados 591 questionários no período de agosto a outubro de 2003, contendo 

questões abertas e fechadas, onde foram propostas questões para coletar informações acerca 

dos conceitos de conservação, desenvolvimento sustentável e a caracterização sócio-econômica 

das pessoas que moram nas cidades de Mineiros e Chapadão do Céu e no entorno do PNE. 

Uma questão aberta foi proposta para permitir que as pessoas escrevessem seus 

entendimentos de desenvolvimento sustentável. Procuramos identificar a presença de três 

diretrizes que o compõe: a ambiental, a social e a econômica, baseando-nos na definição do 

conceito da Conferência de Brundtland (ONU, 1988). Com isso, foram codificadas as respostas 

da seguinte forma: 0 – se a pessoa não apresentou nenhuma das diretrizes; 1 – se a pessoa 

apresentou uma ou duas dessas diretrizes e 2 – se a pessoa apresentou às três diretrizes. 

Conseqüentemente, as respostas foram agrupadas de forma a se distanciarem do entendimento, 

aproximarem do entendimento e entendidas, respectivamente. 

Foram então consideradas variáveis preditoras da capacidade de acertar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, como definido acima, incluindo o sexo do entrevistado 

(masculino e feminino), o seu grau de escolaridade (6 níveis crescentes de escolaridade, 

englobando de analfabetos à doutores), o seu local de nascimento (no entorno ou distante do 

parque), a sua renda (5 níveis salariais englobando de 1 salário mínimo até acima de 10 salários 

mínimos), a  sua participação das pessoas em atividades de ONG locais com atuação na área do 

referido parque (sim ou não) e a visitação ao parque em algum momento anterior (sim ou não). 

Adicionalmente, foi verificado qual o conceito de conservação, compreendido pelas 

pessoas através da proposição de seis itens associados a uma concepção de desenvolvimento 
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sustentável: (1- deixar tudo como está; 2- isolar uma área; 3- impedir a entrada de pessoas; 4- 

não caçar e pescar no local; 5- isolar uma área das ações humanas; e 6- aliar natureza ao 

desenvolvimento), onde os entrevistados poderiam marcar quais ele identificasse como mais 

associados à concepção de desenvolvimento sustentável. 

 

Procedimentos Estatísticos 

As respostas às questões definidas anteriormente  e a caracterização sócio-econômica dos 

entrevistados foram codificadas em variáveis binárias (0/1) ou ordinais (postos) (renda e 

escolaridade) e assim transformadas em uma matriz básica de dados.Verificamos a influência 

das variáveis preditoras no grau de conhecimento do conceito de desenvolvimento sustentável 

através de testes de qui-quadrado (χ2) medindo a associação entre os níveis de acerto para o 

conceito de desenvolvimento sustentável e as respostas com relação à concepção de 

conservação. Além disso, testes adicionais de  χ2 foram realizados para testar a existência de 

relações entre essas variáveis preditoras entre si. 

Com o intuito de verificar se a disposição das pessoas em marcar cada um dos itens 

disponibilizados para a compreensão de conservação está relacionada com o grau de 

conhecimento sobre o conceito de desenvolvimento sustentável foram realizados novamente 

testes de χ2. Para todas as análises realizadas, o nível de significância utilizado foi de 5%.  

 

RESULTADOS 

 
As 591 pessoas componentes da amostra são brasileiras, sendo 331 do sexo feminino e 

260 do sexo masculino, com idades médias de 35.6 anos para as mulheres e 37.9 anos para os 

homens. Os entrevistados são em sua maioria nascidos em Mineiros e Chapadão do Céu (305), 

e apresentam grau de escolaridade assim distribuído: 19 são analfabetos, 105 possuem o 

primário, 144 ensino fundamental, 174 ensino médio, 133 tem curso superior e 11 possuem 
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títulos de pós-graduação. Dos entrevistados, 249 já visitaram o parque. Do total, 483 não 

conhecem ou nunca participaram de atividades promovidas por ONG’s ambientais na região. 

Os informantes dos questionários descreveram o que compreendem por desenvolvimento 

sustentável, que comparado com a definição da Conferência de Brundtland revelou que 439 

distanciaram-se do entendimento, 63 aproximaram do entendimento e 74 entenderam e 15 não 

responderam. 

Quando perguntadas sobre o entendimento de conservação, as pessoas afirmaram que 

conservação seria: “deixar tudo como está” (201); “isolar uma área” (86); “impedir a entrada de 

pessoas” (62); “não caçar e pescar no local” (313); ”isolar os animais e plantas das ações 

humanas” (138) e, “aliar a natureza ao desenvolvimento” (301). Note que a soma do total das 

respostas é maior que N =591 porque foram permitidas múltiplas respostas. Das pessoas que 

assinalaram “aliar a natureza ao desenvolvimento” como significado de conservação, 176 

acrescentaram outros elementos a este. 

 

Tabela 1- Cálculos grau de liberdade e testes qui-quadrado (χ2). 

 Gl χ2 p 

         Conceito de conservação    

         Deixar tudo como está 5 7,508867 0,185465 

Não caçar e pescar no local 5 14,55709 0,012434 

Impedir a entrada pessoas 5 7,24881 0,202782 

Isolar plantas e animais ações humanas 5 7,508867 0,185464 

Isolar uma área 5 3,309812 0,6523 

Aliar a natureza ao desenvolvimento 5 42,68 <0,000001 

Aspectos sócio-econômicos    

Renda 14 83,42278 <0,000001 

Local de nascimento 5 0,136317 0,136317 

ONG 5 91,48362 <0,000001 

Sexo 5 5,227713 0,388729 

Escolaridade 17 148,4679 <0,000001 

Visitar 5 33,85263 <0,000003 
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Figura 1: Diagrama analítico das relações estatísticas positivas (+) e negativas (-) entre as 

variáveis analisadas. 

 

Como demonstrado na Figura 1 e em detalhes na Tabela 1 pode-se observar que, dentre as 

variáveis preditoras, aquelas que foram positivamente associadas com maior freqüência de 

acerto do conceito de desenvolvimento sustentável foram renda, escolaridade, local de 

nascimento, visitação ao PNE e a participação de atividades de ONG. Todas essas variáveis, 

entretanto, encontram-se positivamente associadas entre si, sendo difícil resolver as relações 

causais através de testes de associação simples. Além disso, as pessoas que se aproximaram do 

entendimento do conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pela Conferência de 

Brundtland, também assinalaram como alternativa de conservação aliar a natureza ao 

desenvolvimento.  

Dos conceitos de conservação propostos pelo questionário, apenas dois estão relacionados 

com o grau de acerto do conceito de desenvolvimento sustentável. A freqüência de pessoas que 

marcaram “não caçar ou pescar no local” como conceito de conservação e acertaram o conceito 

de desenvolvimento sustentável foi menor do que a esperada ao acaso. Por outro lado, a 

freqüência de pessoas que marcaram “aliar a natureza ao desenvolvimento” e acertaram o 

conceito de desenvolvimento sustentável foi maior do que a esperada ao acaso. Como seria 
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esperado há, portanto, uma coerência nas respostas dos questionários em relação ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

 

DISCUSSÃO 

 

Durante a década de 70 tomou corpo uma discussão internacional que procurava 

aproximar algo até então muito distante: a produção econômica e a conservação ambiental. 

Esta aproximação ocorreu de maneira lenta, através de reuniões internacionais (ALMEIDA, 

1995). Simultaneamente, ocorria no Brasil a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, 

caracterizada por um modelo técnico-econômico que não contemplou, de forma criteriosa, os 

aspectos ambientais com os sistemas de produção, trazendo graves problemas para a 

conservação da natureza (DUARTE, 1998; BRAGA, 1998). 

No sudoeste goiano, em 1961 foi criado o Parque Nacional das Emas, em uma tentativa 

de preservar a beleza cênica do Cerrado. Embora regulamentado em 1972, até essa data toda a 

vegetação nativa ao redor da área limítrofe do parque foi aos poucos sendo substituída por 

grandes áreas de plantação (IBAMA, 1993, 2005). Nesse momento, aliado ao processo de 

ocupação desenvolvimentista caracterizado pela produção de grãos, iniciou-se a fragmentação 

dos ambientes naturais nas décadas seguintes. Decorrente deste crescimento econômico 

acelerado, ainda se faz presente um declínio ambiental caracterizado pela perda da 

biodiversidade, em decorrência do processo resultante de fragmentação dos ambientes 

característicos do Cerrado (THEODORO et al., 2002; COSTA, 2003; FELTRAN-BARBIERI, 

2004; SILVEIRA, 2004). 

Essa realidade está vinculada a uma conjuntura mundial, onde as áreas de conservação 

foram criadas de maneira desconectada de uma política ambiental. As diretrizes ambientais e 

sociais emanadas pela Conferência de Estocolmo foram associadas às áreas de preservação 
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brasileira somente no final da década de 90, quando temos como marco importante a aprovação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985, de 

18/07/2000 e da realização da Eco92. Portanto, a inserção da população do entorno na criação e 

conservação do parque e das áreas que comporiam a zona tampão não aconteceram. As 

diretrizes atuais de sustentabilidade ambiental, com os eixos de desenvolvimento, participação 

social e conservação ambiental (LEFF, 2001) não foram consideradas, uma vez que as 

populações que vivem ao redor do PNE, não foram mobilizadas no processo participativo de 

gestão dessa unidade de conservação e seu entorno. O que se observa na região é a polarização 

de ações conservacionistas e desenvolvimentistas, onde os primeiros promovem ações de 

conscientização - mesmo que incipientes - e, estudos técnicos e científicos da biodiversidade 

local, e os últimos prosperam economicamente, face ao contínuo processo de plantação de 

grãos ao redor do parque (IBGE, 2005). 

Poucas pessoas entrevistadas (cerca de 12,5%) entenderam o conceito de 

desenvolvimento sustentável de acordo com a definição proposta, provavelmente porque esta é 

uma discussão recente no âmbito local/regional, não tendo a unanimidade dos atores locais, 

cujas esferas de compreensão ainda se dão no campo das especificidades de interesses. As 

pessoas que acertaram esse conceito possuem uma relação positiva com a participação em 

atividades realizadas pelas ONG’s, demonstrando claramente que esse é um conceito 

construído pelos sujeitos locais e que necessita de um mediador para que ocorra. Nesse sentido, 

as ações desenvolvidas pelas ONG’s internacionais e locais, têm procurado colocar-se nesse 

papel (WILSON, 2002), enfatizando entre outras questões, um crescimento regional 

sustentável, preocupando-se com os impactos que as práticas agrícolas tem causado ao meio 

ambiente, como forma de promover a conservação. Acreditamos que este movimento poderia 

estar mais difundido e popularizado nas cidades de Mineiros e Chapadão do Céu, se a 
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participação popular nas atividades desenvolvidas fosse ampliada a um maior número de 

pessoas. 

A função social mais importante de um parque é a visitação, momento em que se educa o 

público visitante (DAVENPORT et al., 2002). No PNE, por sua vez, a visitação é realizada 

pelas ONG’s, guias turísticos ou pelo próprio IBAMA, que mostram as belezas naturais e 

chamam atenção para a sua preservação através de alguns dados científicos. Esse momento 

constitui-se em uma possibilidade rica para o conhecimento dos elementos do Cerrado, bem 

como para a reflexão sobre os danos ambientais que as práticas não sustentáveis causam, 

reforçando-se a necessidade de planejar o crescimento econômico da região, utilizando-se 

práticas agrícolas de baixo impacto ambiental. Embora se detecte nos resultados uma 

importante contribuição da visitação, ressaltamos que pessoas entrevistadas da região admitem 

ser falha e ocasional essa atividade, devido a problemas de acesso ao parque, bem como a falta 

de infra-estrutura para o agendamento e a realização da visita nas suas dependências. 

Possivelmente esse fato decorra da falta de implantação do plano de manejo (IBAMA, 2005) e 

da infra-estrutura necessária à realização de visitações, o que reduz as possibilidades de visitas 

públicas e do trabalho de educação ambiental a um maior número de moradores da região. 

Alguns estudos apontam a relação entre renda e conservação da biodiversidade (MEHTA 

& KELLERT, 1998; SUDAMARDI et al., 2001). O conceito de desenvolvimento sustentável 

foi também influenciado pela renda, provavelmente porque as pessoas com uma renda mais 

elevada apresentam maior acesso ao sistema informativo nos quais esse termo pode estar sendo 

veiculado como um termo atual. A mídia tem papel importante no processo de divulgação de 

informações, influenciando a população na aquisição de conhecimentos e atitudes (HOLL et 

al., 1999), levando às vezes o termo desenvolvimento sustentável de maneira ampla e 

informativa, entretanto, sem conceituá-lo. Essa visão geral propagada gera uma compreensão 

comum entre as pessoas acerca desse conceito, sem entrar no mérito de seu real significado e 



 

 

47

contradições. É preciso investir na qualidade da informação veiculada na mídia para contribuir 

com a construção de conceitos corretos. 

A renda elevada também coloca em destaque os produtores rurais da região 

(GIANNOTTI, 1999; GOIÁS, 2004; IBGE, 2005), permitindo que os mesmos tenham acesso 

às novas tecnologias, às melhores práticas agrícolas nacionais e internacionais e aos vários 

meios de comunicação, os quais veiculam significados que compõem paradigmas 

internacionais: crescimento econômico, produtividade, exportação, dolarização de produtos e 

sustentabilidade. Da mesma forma, os conservacionistas também se incluem nessa categoria de 

alta renda. Estes captam recursos através de desempenho profissional local, associado a fundos 

internacionais que visam à conservação ambiental local e, possuem acesso à informação pela 

internet, jornal, revistas científicas, intercâmbios onde circulam discussões amplas acerca do 

desenvolvimento sustentável na atualidade. 

A inclusão do conceito de Desenvolvimento Sustentável também pode ser explicada pelo 

fato de que na região atuam em parceria várias ONG’s (TNC, Oréades, FEMAS, Jaguar 

Conservation) e estatais (AGÊNCIA RURAL e IBAMA) que disseminam este termo.  Daí 

decorre que alguns produtores iniciaram nos últimos o uso de práticas de menor impacto, a 

exemplo do plantio direto e o uso de terraciamentos. Embora, essas práticas não garantam 

efetivamente a compreensão do que o termo desenvolvimento sustentável encerra em si, 

instrumentaliza-os no diálogo com o movimento ambientalista de atuação local e regional na 

direção de práticas voltadas para o alcance do desenvolvimento sustentável. 

O domínio dos homens sobre as mulheres perpassa as sociedades através dos séculos, 

sendo influenciados pelas relações estabelecidas na família e no trabalho. O fator econômico 

coloca o homem em vantagem sobre a mulher, gerando uma desigualdade decorrente da 

questão salarial e do tipo de serviço, onde as mulheres possuem menores salários, realizam 

serviços estressantes e informais (HIRATA, 1998; HOLL et al., 1999; ÉLSON & CAGATAY, 
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2000). Ao contrário do esperado, não verificamos a influência da variável sexo para o domínio 

do conceito de desenvolvimento sustentável, o que coloca homens e mulheres com a mesma 

compreensão. 

 A educação por meio da escolaridade é, na verdade, o caminho fundamental de conduzir 

a população ao imprescindível grau de conhecimento e sensibilidade para a tomada de 

consciência na relação conservação e desenvolvimento sustentável. Diversos trabalhos apontam 

uma relação direta da conservação dos recursos naturais e o grau de escolaridade (HOLL et al., 

1999; SAH & HEINEN, 2001; SUDAMARDI et al., 2001; PRISKIN, 2003) permitindo-nos 

afirmar que é necessário cada vez mais investir no aprimoramento educacional dos moradores 

de uma determinada região. De fato, os dados obtidos no presente trabalho corroboram a 

premissa de que através da escolaridade temos melhores condições de apropriação de 

informações sobre meio ambiente. O grau de escolaridade na região tem uma escala 

ascendente, uma vez que existe um número razoável de escolas públicas e privadas do Ensino 

Fundamental e Médio, além de Instituições de Ensino Superior públicas que formam 

profissionais com cursos de graduação nas áreas de estudo do meio ambiente, como 

Agronomia, Engenharia Florestal e Licenciatura em Biologia. Por isso é preciso que haja a 

inclusão nos currículos, dos diversos graus de ensino, dos dados científicos sobre o bioma 

Cerrado e seus elementos representativos, para que possam ser compreendidos melhor e 

problematizados pela população das localidades avaliadas. 

 Diante do processo de ocupação da região estudada, de suas características sócio-

econômicas apresentadas, podemos concluir que é pouco expressivo o entendimento de 

desenvolvimento sustentável e de conservação, uma vez que ambos conceitos são dominados 

por um percentual pequeno da amostra analisada. Para BECKER (1999), ainda estamos 

construindo o marco teórico do desenvolvimento sustentável. Precisamos efetuar a 

racionalidade das necessidades sociais para garantir a conservação da natureza. 
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RESUMO 

O presente trabalho identificou como os moradores na região do entorno do Parque 

Nacional das Emas (PNE), se relacionam com ele e com o Cerrado, estabelecendo 

representações sociais. Foram aplicados 591 questionários à população dessa região que, após 

análise evidenciou diferentes visões e interesses para o parque, como: local para pesquisa, local 

para turismo e um reduto de animais e plantas. Também apontou como problemas do PNE: a 

visitação, a má conservação e o fogo. Embora, o local sofra forte pressão antrópica no seu 

entorno, a maioria das pessoas acredita que a sua existência está fortemente relacionada com a 

presença de espécies importantes desse bioma. O estudo concluiu que a população percebe o 

Cerrado e o parque de formas diferentes e, propõe um planejamento participativo envolvendo 

os moradores dos municípios de Mineiros e Chapadão do Céu, como estratégia para a 

conservação da sua biodiversidade. 
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ABSTRACT 

I this study we evaluated the relationship between the residents living in the area 

surrounding the National Park of Emas with the park itself with the Cerrado, establishing social 

representations. We applied 591 questionnaires in this region and results indicated different 

visions and interests in relation to the park as, for instance, scientific investigation, tourism and 

an area designated to preserve animals and plants. According to the interviews, there are the 

following problems in the park: poor infrastructure that could support visitation, poor 

conservation and fire. Despite the strong human influence in the area surrounding the park, 

most interviewed believe that the major function of the park is related with the presence of 

important species of the Cerrado Biome. In short, residents envision the Cerrado in different 

ways. Probably, the best way to promote the biodiversity conservation of the region should 

consider the participative planning, involving the citiziens of Mineiros e Chapadão do Céu. 

 

Key-words: Emas National Park, Social Representations.  

 

1. CONHECENDO O PARQUE NACIONAL DAS EMAS 

 

  O Parque Nacional das Emas (PNE) é considerado uma das mais importantes unidades 

de conservação (UC) do Brasil, tendo sido elevada a Patrimônio Natural da Humanidade pela 

UNESCO em 2001, por resguardar em seus domínios uma das áreas mais representativas do 

bioma Cerrado. A idéia da criação desse parque foi relatada por pessoas que testemunharam à 

época, bem como dos relatos orais de pessoas que confirmam essas informações. Narram que 

um caçador paulista, após caçada infrutífera na fazenda do Sr. Filogônio Garcia, despertou o 

olhar para as belezas do cenário local e para a diversidade de animais encontradas, sugerindo 

ao proprietário a criação de um Parque Nacional para preservar as belezas naturais (SILVA, 

2005; MARQUES, 2003). 

 O PNE foi criado legalmente pelo Decreto Federal nº 49874 de 11 de janeiro de 1961, 

pelo presidente Juscelino Kubitschek, a partir das terras doadas pelo Sr. Filogônio Garcia ao 
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Estado. Destinava-se, conforme o art. 4º “à preservação da flora e belezas naturais, dos imensos 

campos, pequenos cerrados e bosques ciliares da região, ao refúgio dos animais de pequeno 

porte e aves, que a caracterizam (...)”. 

O Ministério da Agricultura, em 1962, criou uma comissão a qual realizou várias 

incursões à região para localizar os limites do PNE, que inicialmente aproximava-se de 180 mil 

ha, conforme prenuncia o art. 2º do referido decreto. Contudo, o efeito atrativo de pessoas para 

a região, estimulou várias tentativas de grilagem na área, levando a redução da área original. 

Por outro lado, houve doação de terras do município de Mineiros (1962) e do Estado de Goiás 

(1964) para a União, proporcionando dessa forma a instalação do PNE (SILVA, 2005). A 

oficialidade dos limites do parque veio com o Decreto nº 70375 de 06 de abril de 1972 com a 

redução da área original, passando a ser de 131.868 ha situados na região sudoeste do Estado 

de Goiás, próximo aos municípios de Mineiros-GO (maior parte), Chapadão do Céu-GO, Costa 

Rica-MS e Alto Taquari-MT.  

Os limites do PNE coincidem com a existência de divisores de águas de grande 

importância para o Brasil, sendo: a Bacia Amazônica e a Bacia do Prata (SILVA, 2005). Nesse 

divisor de águas, estão rios como o Araguaia, Taquari e Sucuriú. Essa área também é tida como 

de recarga do Aqüífero Guarani, motivo pelo qual tantos alertas são feitos para o risco de 

contaminação das águas e do assoreamento causado pelo desmatamento. 

A região onde está inserido o parque é chamada de corredor ecológico (IBAMA, 2005). 

Os corredores procuram facilitar a conexão de áreas isoladas e protegidas com fragmentos 

florestais e outras áreas protegidas de alta diversidade biológica, gerando estruturas contínuas e 

lineares para a dispersão e migração de plantas e animais entre duas zonas distintas, garantindo 

maior fluxo gênico (PRIMACK & RODRIGUES, 2001). O PNE é administrado pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), através de um diretor e 5 

funcionários administrativos. Sua infra-estrutura física, atualmente, é constituída por 05 casas, 
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05 veículos, 02 tratores com 02 pipas para água, 01 caminhão pipa, 01 caminhão rodo-fogo, 

rede de energia elétrica e telefonia, computadores e internet. A área total do parque encontra-se 

delimitada por uma cerca de arame farpado, que o circunda totalmente. 

O PNE localiza-se na área central (core) do Cerrado brasileiro e apresenta quase todas as 

formas fitofisionômicas típicas desse bioma: a mata ciliar, o campo dos murunduns, vereda, 

campo úmido e mata mesofítica de interflúvio (4.8% ou 6.377 ha). A maior parte (78,5% ou 

104.359 ha) é de fisionomia aberta: campo limpo, campo sujo e campo cerrado, com a presença 

de grandes extensões do capim-flecha (Tristachy leistachya). O cerrado stricto sensu e o 

cerradão ocupam 13,8% ou 18.408 ha, principalmente nas encostas do rio Jacuba (RAMOS-

NETO & PIVELLO, 2000; BATALHA, 2003). 

 A fauna é diversificada, sendo composta por 94 espécies de mamíferos, entre eles o 

tamanduá bandeira, o veado campeiro, as antas, as queixadas, os tatus, as jaguatiricas, as onças, 

os micos e os bugios. Há também 22 espécies de peixes, 401 espécies de aves, além de uma 

rica herpetofauna (117 espécies) e vários insetos.  Muitos desses animais estão sob ameaça de 

extinção, uma vez que a área do entorno sofre forte pressão antrópica (BENEDITO-CECÍLIO, 

2003; HASS, 2003; RODRIGUES, 2003; JÁCOMO, 2004; MACHADO, C., 2004; 

SILVEIRA, 2004).  

O clima local é do tipo Aw, segundo Köppen, sendo classificado como tropical chuvoso 

de savana, com duas estações bem distintas, a estação das chuvas (novembro à março) e a 

estação da seca que dura os demais meses no ano. A temperatura média anual é de 22.5ºC, 

podendo ter máximas de 36ºC e mínimas de 15ºC. O solo possui pouca concentração de 

matéria orgânica e nutrientes, além de ter caráter ácido devido à presença de alumínio 

(IBAMA, 2005). 

Diferente de outros parques nacionais e internacionais, no PNE não existe conflito pela 

terra e de ocupação no seu interior. Apesar da grande área preservada, alguns problemas 



 

 

59

oriundos de ações antrópicas como a pastagem de rebanhos bovinos e o cultivo de extensas 

lavouras de grãos, ameaçam o parque. Dessas duas atividades econômicas decorrem novos 

problemas: as queimadas originárias do processo de limpeza de solos das fazendas do entorno; 

o manejo inadequado de agrotóxicos nas áreas agricultáveis; a caça predatória dos animais do 

parque que circulam no entorno; a invasão dos animais do parque às fazendas vizinhas; 

atropelamentos de animais nas rodovias que circundam o parque e a fragmentação da área 

(SILVEIRA, 1999, 2004; MARQUES, 2003; RODRIGUES, 2003; JÁCOMO, 2004). 

Outros problemas decorrem da gestão do parque realizada pelo IBAMA como por 

exemplo: a falta de verbas; a descentralização das suas ações; a falta de pessoal qualificado; a 

falta de recursos financeiros; a falta da implantação do Plano de Manejo; a falta de 

disponibilidade dos resultados das pesquisas realizadas no parque e entorno; o pequeno e 

descontínuo envolvimento da comunidade com o parque e a falta de decisões políticas na 

gestão (ARAÚJO & COELHO, 2004; IBAMA, 2005). Esses problemas, entre outros, estão 

possivelmente aliados a fatores culturais e ao modelo de gestão do serviço público e ao modelo 

de administração dos órgãos gestores de parques (ARAÚJO & COELHO, 2004). 

 Os problemas enfrentados no PNE, não diferem das demais unidades de conservação 

brasileiras, já que carecem de uma efetiva proteção, sofrem com a pressão antrópica e distam 

dos grandes centros de decisões, sendo de grande importância o envolvimento da(s) 

comunidade(s) local(is) na sua proteção (MORSELLO, 2001; HOROWITZ & BURSZTYN, 

2004; MEDEIROS, 2004). Entretanto, baseando-se em observações atuais e nos resultados de 

trabalhos realizados na área (MARQUES, 2003; JÁCOMO, 2004; SILVEIRA, 2004) é possível 

afirmar que a realidade atual no PNE é considerada melhor do que à época da sua criação, uma 

vez que se tem maior envolvimento do IBAMA, das ONG’s, das prefeituras dos municípios 

adjacentes, de pesquisadores, da população em geral e, por vezes de fazendeiros da região. 
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Uma das ameaças sofridas pelo parque na época das secas (junho à outubro) é o fogo, que 

pode tomar grandes proporções, chegando a atingir até 90% da sua área. Esses incêndios 

atingem a cobertura vegetal e os animais. A cobertura vegetal é reduzida, castigando a fauna 

que nela busca alimento, abrigo e local de reprodução. A prevenção do fogo ainda é incipiente, 

limitando-se à construção de aceiros. Houve incêndios de grandes proporções nos anos de 

1975, 1978, 1981, 1985, 1994, 1996 e recentemente em 2005 (IBAMA, 1993, 2005). 

Estudos de BENEDITO-CECÍLIO (2003); BATALHA (2003); HASS (2003); 

RODRIGUES (2003); FELTRAN-BARBIERI (2004); JÁCOMO (2004) e SILVEIRA (2004) 

apontam os problemas do parque e região, evidenciando as possibilidades de soluções que 

viabilizariam a conservação do local, através de estudos de identificação e monitoramento das 

espécies locais, da melhoria do processo de gestão dessa UC, da captação de recursos 

financeiros, da capacitação de pessoal, da implantação do plano de manejo 2005 e da inclusão 

da educação ambiental para visitantes e à população das cidades vizinhas. 

O plano de manejo constitui-se no instrumento de planejamento oficial de uma UC. O 

primeiro Plano de Manejo do PNE foi elaborado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), na década de 70, pelo Decreto 84.017/79 e, implementado em 1981, quase 

onze anos após a criação do parque. Este atraso trouxe sérios problemas, porque permitiu a 

ocupação desordenada do entorno, eliminando a zona tampão (IBAMA, 1978; PRIMAK & 

RODRIGUES, 2001). 

Em 1993, o IBAMA criou o Plano de Ações Emergenciais para atender as novas 

necessidades e avaliar os impactos da ausência da implantação do Plano de Manejo de 1981. 

Em 2004 iniciou-se a elaboração de um novo Plano com a realização de uma diagnose 

ambiental local e oficinas para o Conselho Consultivo do parque, o qual está constituído por 

representantes da sociedade civil organizada. Atualmente o Plano encontra-se em fase de 

implantação (IBAMA, 1981; 2004; 2005). 
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O Plano de Manejo, que envolve o planejamento, a implantação, o monitoramento e a 

avaliação de uma área protegida, precisa envolver as pessoas que compõem a região do entorno 

numa confluência de conhecimentos e entendimentos sobre a natureza. Essa combinação de 

conhecimentos científicos com os conhecimentos culturais locais precisa ser experimentada, 

garantindo o planejamento participativo e a descentralização de ações. Esse é o papel essencial 

da sociedade civil (PIMBERT & PRETTY, 2000; DOUROJEANNI & PÁDUA, 2001; 

IBAMA, 2005). Espera-se que o novo Plano de Manejo do PNE seja implantado à luz deste 

novo entendimento, garantindo assim a qualidade e continuidade das ações de conservação da 

biodiversidade do Cerrado. 

Esta descrição de algumas características do Cerrado e da gestão do PNE evidencia que 

em meio a uma fisionomia, aparentemente árida, abriga-se uma biodiversidade única. Faz-se 

necessário identificar e atender as causas que têm levado aos problemas mencionados, para que 

medidas sejam adotadas para detê-las ou pelo menos mitigar os seus efeitos.  

 

2. OCUPAÇÃO DO SUDOESTE GOIANO: INFLUÊNCIAS PARA O PNE 

O sudoeste goiano foi povoado por índios, iniciando-se o povoamento por brancos e 

negros por volta de 1830, fixando famílias em fazendas próximas aos rios da região, cujos 

registros das terras eram feitos pela igreja. Em 1872, Mineiros iniciou o povoamento 

denominado “Districto de Vila do Jatahy”, onde se formou um arraial à margem direita do 

Córrego Mineiros, vindo a se chamar “Arraial do Mineiro”, e finalmente Vila de Mineiros. Em 

conseqüência do aumento populacional, a Vila firmou-se como Município de Mineiros no dia 

31 de outubro de 1938, conforme Decreto-Lei Estadual Nº 1.233. A população na sede era de 

aproximadamente 1500 pessoas, mas a maioria ocupava a zona rural. A economia rural 

baseava-se na criação de gado de forma extensiva que juntamente com municípios de Jataí, Rio 

Verde e Caiapônia, movimentavam a economia da região (SILVA, 2005). 
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Na década de 50, o sudoeste goiano, ainda longe das principais vias ferroviárias do eixo 

centro-sul do país, foi considerada região pobre em povoamentos urbanos, meios de 

comunicação, distribuição de renda e de baixa demografia. SILVA (2005) aponta que na 

década de 70, os trabalhadores rurais (peões, vaqueiros, agregados, carpinteiros, meeiros e 

capatazes) e urbanos, formados por migrantes nordestinos e negros, foram vítimas da pobreza e 

da má alimentação, vivendo em péssimas condições sanitárias e de habitação, com elevado 

índice de analfabetismo, fato este que deixou a região em grande atraso econômico por tempos. 

O gado permaneceu nas grandes propriedades, destinado à produção de mercados locais, e 

posteriormente às outras regiões pecuárias, para a engorda. A agricultura de subsistência 

ocupava as encostas, enquanto que as terras de matas produziam milho, cana, café, arroz, 

feijão, fumo e algodão. 

Com a criação do POLOCENTRO (1975-1980), agricultores do Sul e Sudeste foram 

atraídos para a região pelo baixo preço das terras e pelos incentivos fiscais para abertura de 

novas áreas. Os agricultores do Sul do país trocaram suas valorizadas propriedades por áreas de 

Cerrado, passando de pequenos a grandes proprietários, principalmente por possuírem 

conhecimentos da mecanização agrícola e do uso de insumos, adicionado às vantagens do 

crédito subsidiado pelo referido programa (MESQUITA, 1993; FEMAS, 1998; DUARTE & 

BRAGA, 1998). Este modelo de ocupação trouxe a agricultura convencional (SCHORR, 1996) 

e sérios problemas ambientais devido ao uso inadequado dos recursos naturais, destacando-se 

os desmatamentos sem critérios, o desrespeito à legislação ambiental vigente, o uso excessivo 

de agrotóxicos e o elevado grau de exploração inadequado do solo. 

Pode-se afirmar que as fazendas estabelecidas no entorno do PNE foram responsáveis 

pela eliminação daquilo que poderia ser considerada a zona tampão de uma UC. Embora 

existissem à época técnicas agrícolas sustentáveis que permitiriam aumentar a produtividade 

sem incorporar novas áreas, a fronteira agrícola continuava a avançar, ampliando os problemas 



 

 

63

de perda da biodiversidade, perda da fertilidade e compactação do solo (MESQUITA, 1993; 

GIANNOTTI, 1999). 

Uma das conseqüências da reorganização do espaço rural no entorno do PNE foi o 

surgimento do Município de Chapadão do Céu, na década de 80. As fazendas da família 

Garcia, no município de Jataí, passaram a serem concebidas como projeto do Loteamento 

Chapadão do Céu, enquanto construíam-se as primeiras casas com pequena infra-estrutura. 

Assim, novas famílias requereram junto ao governo do Estado de Goiás a emancipação da área 

para a condição de Município de Chapadão do Céu, fato este que se consolidou em 1993 

(GIANNOTTI, 1999). A condição de município trouxe a ampliação dos investimentos na 

agricultura e o colocou na condição de detentor do melhor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de Goiás, embora seja causador de problemas ambientais decorrentes das grandes 

lavouras monocultoras (GOIÁS, 2004). 

O município de Chapadão do Céu tem características históricas de ocupação diferenciada 

de Mineiros, ao mesmo tempo que, compartilha de características comuns como: a opção 

agrícola pela monocultura, a existência de latifúndios onde predominam famílias de imigrantes, 

o baixo nível de industrialização nos dois municípios e a abordagem dos problemas ambientais 

de forma pontual, desvinculada de políticas estaduais e federais.  

É assim que se efetivou a conquista do Cerrado, trazendo o inovador ciclo econômico da 

agricultura, onde a soja é o destaque, vindo a substituir a agricultura familiar e de subsistência 

por extensas lavouras, com o intuito de produzir mais alimentos para sustentar a população 

mundial (SANTOS, 1992; WEBRAMANN & DUARTE, 2002). 

O cultivo da soja ampliou-se mais na década de 80 devido ao preço barato das terras, às 

extensas áreas mecanizáveis, às tecnologias de grande escala, à existência de corretivos 

naturais para o solo na região e à política de exportação que favoreceram a fixação deste grão 

no mercado agrícola nacional e internacional (AMORIN, 1996; WEBRAMANN & DUARTE, 
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2002; QUEIROZ, 2003). A mecanização trouxe como conseqüência a diminuição da mão de 

obra na zona rural, promovendo a saída dessas pessoas para a zona urbana dos municípios da 

região. Essas perdas sociais alteraram as relações do homem com o trabalho, preconizando-o e 

transformando-os em mão de obra temporária e volante devido à expansão da monocultura 

(MEDEIROS, 1998).  

Portanto, pode-se concluir que a ocupação do Cerrado, o desenvolvimento do sudoeste 

goiano e a criação do PNE vêm carregados de diferentes interesses, olhares e ações no mesmo 

local. A principal representação social é o desenvolvimento entendido como superação de 

formas tradicionais para as modernas que têm como principal indicador os índices de 

crescimento. Assim, informações e observações de fatos e eventos ocorridos no PNE e seu 

entorno nos levaram ao seguinte questionamento: como e por que as pessoas moradoras dos 

municípios de Mineiros e Chapadão do Céu, os pesquisadores e visitantes interpretam e 

relacionam-se de forma diferente com o Cerrado e o parque? 

Para compreender a diversidade de olhares e responder a questão formulada utilizaremos 

a teoria das representações sociais. A escolha deveu-se ao fato de que essa teoria preocupa-se 

com a constituição e produção do conhecimento elaborado e compartilhado nos grupos sociais. 

As práticas sociais destes grupos superam a percepção da idéia e da imagem e passam a fazer 

parte do cotidiano, conduzindo as ações das pessoas (DURKHEIM, 1978; MOSCOVICI, 

1978). Toda representação social se origina num sujeito (individual ou coletivo) e se refere a 

um objeto, tendo um conteúdo imerso em condições específicas de seu espaço e tempo 

(ARRUDA, 2002). Devem ser considerados: a cultura, a comunicação e linguagem, a inserção 

sócio-econômica, institucional, educacional e ideológica (JODELET, 2002). 

Para tentar responder a essas questões procuramos resgatar, através de questionários, 

documentos, bibliografias e visitas à região, aspectos importantes da ocupação do Cerrado no 

sudoeste goiano, a história de criação do PNE, sua estrutura de funcionamento, os problemas 
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ambientais da região e do entorno do parque. As informações colhidas possibilitaram-nos 

demonstrar que os elementos que compõem o Cerrado assumem, pelos olhares das pessoas, 

valores do campo científico, econômico, social e cultural originados nos grupos a que 

pertencem, disputando espaços e formas de representação, chegando por vezes a tornarem-se 

forças hegemônicas locais. 

 

 3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

NO PARQUE NACIONAL DAS EMAS 

3.1 Metodologia e caracterização da amostra 

Foram aplicados 591 questionários, no período de agosto a outubro de 2003, contendo 60 

questões, abertas e fechadas, com a finalidade de obter a caracterização sócio-econômica das 

pessoas que moram nos municípios de Mineiros-GO, Chapadão do Céu-GO e na região do 

entorno do parque e as representações que estas têm do PNE. As respostas às questões, a 

caracterização sócio-econômica dos entrevistados e as representações do PNE foram 

codificadas em variáveis binárias (0/1) ou ordinais postos e transformadas em uma matriz 

básica de dados. 

A amostra caracteriza-se por 591 pessoas sendo 331 do sexo feminino e 260 do sexo 

masculino, com idades médias de 35.6 anos e 37.9 anos, respectivamente. Os entrevistados são 

em sua maioria (305) nascidos em Mineiros e Chapadão do Céu, embora existam migrantes 

(113) vindos de outras regiões brasileiras, principalmente do Sul do país. Apresentam grau de 

escolaridade assim distribuído: 19 são analfabetos, 105 possuem o ensino primário, 144 o 

ensino fundamental, 174 o ensino médio, 133 tem curso superior e 11 possuem títulos de pós-

graduação. A renda da maioria (368) está entre 1 e 3 salários mínimos. Procuram informar-se, 

principalmente através da TV (478), rádio (290), jornal (232) e revistas (205). 
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3.2 A ocupação do entorno do parque 

A região dos municípios de Mineiros e Chapadão do Céu pode ser descrita como de 

contradição. Ao mesmo tempo em que preocupou-se com a preservação ambiental, propôs-se a 

desenvolver sua economia com a monocultura de grãos em larga escala, trazendo alterações 

ambientais, culturais e sociais à região. A influência dos migrantes sulistas nesse fato foi 

significativa, embora, não em maioria, conseguem alterar a economia local, os costumes. 

Segundo os relatos obtidos, as histórias dos motivos que os fizeram vir para a região são muito 

semelhantes e relaciona-se com a possibilidade de ampliar os negócios e terem um futuro 

melhor. 

A agricultura de grandes extensões é alimentadora da economia dos dois municípios 

pesquisados. Apoiados numa agricultura de exportação, a região amplia os índices econômicos 

do estado e do país, trazendo novos entendimentos econômicos e novas relações com o meio 

ambiente, as quais são facilmente agregadas pela população local. O efeito do grupo dissemina, 

nas políticas locais, novos valores que os moradores das cidades também assumem 

indiretamente, sem às vezes, compreenderem seus significados epistemológicos e políticos. 

  O PNE, como locus histórico da preservação do Cerrado, sofre com a contradição: de 

políticas de conservação e de desenvolvimento econômico. As populações dos dois municípios 

goianos que fazem divisas com o parque convivem com a existência dessa contradição, com 

entendimentos diferenciados sobre natureza e meio ambiente (SAUVÉ, 2001). O critério para a 

criação do parque apoiou-se em belezas cênicas e na riqueza de espécies, referência que era 

utilizado pela ecologia à época. Foi demarcado em terras doadas de particulares devolutas do 

estado às quais foram doadas à União para este fim. Este fato não gerou conflitos, 

diferentemente do que ocorreu em outros parques nacionais (MORSELLO, 2001; MEDEIROS, 

2004). 
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Problemas de fato estabeleceram-se quando a região passou a ser parte do programa 

governamental de desenvolvimento do interior brasileiro, constituindo-se em uma fronteira 

agrícola. Nesse momento, sem o Plano de Manejo estabelecido, a área limítrofe do parque 

passa a ser ocupada por fazendas, deixando de existir a zona de buffer ou zona tampão 

(PRIMACK & RODRIGUES, 2001). Contudo, à época, pouco se sabia dos efeitos positivos 

destas áreas. O que sabemos, hoje, é que a criação de parques mesmo com baixa intensidade de 

manejo e alto grau de ameaça, é suficiente para barrar o desmatamento e proteger pelo menos 

parte da biodiversidade de um local ou região (BRANDON et al.,1998). 

 

3.3 Conhecendo o parque 

Entendendo-se a visitação como uma forma de conhecer o PNE, perguntamos 

inicialmente aos entrevistados se eles visitaram ou não o parque. Das respostas verificamos que 

338 pessoas nunca o visitaram e, 249 já o fizeram. Dos que visitaram, 238 sentem-se bem ao 

adentrar ao parque. A maioria não o visitou, pela falta de infra-estrutura do parque e a 

dificuldade do agendamento e monitoramento da visitação. No entanto, aqueles que o fizeram 

afirmaram sentirem-se bem. 

Esses sentimentos são uma tendência do ser humano de exaltar e manter contato íntimo 

com a natureza, uma necessidade inicialmente biológica (WILSON, 1996). É parte da nossa 

herança evolutiva e, o autor denomina esse entendimento como biofilia. Daí decorre a 

necessidade de estarmos em contato com a natureza, de admirarmos e/ou repelirmos outros 

seres vivos. Nossas reações são de uma predisposição positiva para ambientes naturais e 

menores para ambientes construídos como as cidades, já que com a primeira convivemos a 

maior parte da nossa história evolutiva (WILSON, 2002). 

O vínculo afetivo, das populações das cidades de Mineiros e Chapadão do Céu com a 

natureza local pode ser, também, verificado nas denominações e “slogans” de algumas 
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instituições e empresas. Essa abordagem denota as representações contidas no imaginário das 

pessoas e que lhes dão a afinidade e apreço a alguns animais, rios e plantas. 

Mesmo os fazendeiros que adotam práticas ambientais negativas conseguem sentir-se 

bem em meio aos ambientes naturais. O que diferencia, então as práticas? Para MOSCOVICI 

(1978) são os interesses do grupo que são mais preponderantes de forma que elaboram 

coletivamente regras, justificativas para suas crenças e comportamento de suas práticas diárias 

relevantes (WAGNER, 1998; LIMA, 1999). Cada grupo social tem uma estrutura de 

conhecimentos e interesses diferenciada para com os elementos da natureza. 

 Conforme a Figura 1, os entrevistados, ao serem perguntados sobre o que o PNE 

representa, apontaram dentre outros fatores um local para pesquisa, um local para o turismo e 

um reduto de animais e plantas. 

 

Figura 1. Os principais significados do Parque Nacional das Emas para a população da 

região, observados no período de agosto a outubro de 2003. 

 

Estas representações sociais elaboradas pelos moradores da região do entorno são 

semelhantes aos elementos que circulam nas falas cotidianas. Primeiramente, afirmam que 

parque é um “local para pesquisa”. De fato, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
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(SNUC), em seu art. 4º “consagra as unidades de conservação como meio técnico-científico, ou 

seja, são bancos de conhecimento e de recursos, elementos indispensáveis para o 

desenvolvimento da ciência” (BENJAMIM, 2001). No PNE existem muitas ONG’s, empresas 

estatais e universidades que mantém atividades de pesquisa com animais e plantas, mapeando 

as espécies do Cerrado que habitam o local e as relações das mesmas com o entorno. Para 

algumas pessoas entrevistadas, as pesquisas constituem-se numa atividade restrita, merecendo 

maior divulgação e uma linguagem mais adequada que facilite a divulgação de seus resultados. 

 Em seguida, os entrevistados apresentam o parque como “local para o turismo”. O 

turismo tem sido a indústria mundial para países ou regiões em desenvolvimento, envolvendo 

parques internacionais e nacionais (DAVENPORT et al., 2002; SOARES et al., 2004). Esses 

espaços tornam-se de ecoturismo por várias razões: por serem atraentes aos habitantes de 

populações urbanas, levando-os a aproximarem-se da natureza e a reduzir o “stress”; por 

gerarem retorno econômico regional e local e por possibilitar a oportunidade de educar o 

público em geral para as questões ambientais, dentre outros (SEBRAE, 2001; DAVENPORT et 

al., 2002; TERBORG & PERES, 2002; IBAMA, 2005).  

No município de Mineiros foi realizado um diagnóstico para a implantação do turismo 

(SEBRAE, 2001). Este estudo mostrou as potencialidades ambientais e culturais a serem 

exploradas, bem como a infra-estrutura existente para tal, apontando 22 pontos turísticos 

atrativos, dentre estes o PNE e outros ambientes naturais. Percebe-se que há muito a ser feito 

para a consolidação do turismo, com ênfase no ecoturismo, cujo objetivo é a ótica da 

preservação da natureza e da cultura, sendo finalidades sintetizadas dentro dos princípios da 

sustentabilidade (MATTEUCCI, 2003). O Plano de Manejo do PNE (2005) prevê a melhoria 

das condições de visitação, inclusive como aspecto educativo e não somente de lazer, 

escolhendo áreas específicas para estas práticas. 



 

 

70

Algumas melhorias na infra-estrutura, o planejamento das atividades, a inclusão de 

materiais pedagógicos e a capacitação de pessoal são condições prioritárias para iniciar a 

visitação pública do parque. Mais do que uma vontade política, os aspectos técnicos merecem a 

máxima atenção, pois a intencionalidade da visitação é a de aprender com a observação, 

permitindo uma aproximação cultural e científica para as questões do Cerrado, na perspectiva 

de uma nova racionalidade que leve em conta a complexidade das relações ser humano-meio 

ambiente. 

O PNE apontado pelos entrevistados como “um reduto para animais e plantas”, retoma a 

concepção dos motivos históricos da criação do parque. Segundo o SNUC, os parques 

nacionais constituem-se numa área com prioridade para preservar os habitantes naturais do 

local, onde não se tem como prioridade a permanência do Homem com suas atividades 

cotidianas. 

O PNE possui uma cerca de arame que delimita a sua área total. No entanto, a maioria das 

pessoas (465) sabe que os animais saem do parque. Os animais que saem da área cercada do 

PNE, não são tidos como problema às fazendas vizinhas, afirmam 323 dos entrevistados. 

Embora façam essas afirmativas SILVEIRA (2004) e JÁCOMO (2004) apontam que os 

fazendeiros da região consideram como espécies prejudiciais: onça pintada, onça parda, anta, 

capivara, queixada, tatu-peba, pombo, papagaio e ema. Os prejuízos ocasionados por esses 

animais são considerados toleráveis para alguns fazendeiros, por outro lado, existem registros 

de ataques e de abates dos predadores. Segundo SILVEIRA (2004) é preciso conhecer a 

percepção humana em relação aos predadores, uma vez que esta pode ser diferenciada. Estas 

informações podem ser usadas para elaborar ações de conservação, envolvendo a comunidade 

local. 
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Além dos problemas regionais os entrevistados destacam como danosos à conservação do 

parque outros problemas ambientais, tais como: visitação, má conservação do parque, o fogo e 

a falta de uma política local para o parque, entre outros (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ações que mais proporcionam danos para a conservação do Parque Nacional 

das Emas, evidenciadas pela população da região no período de agosto a outubro de 2003. 

 

De acordo com o SNUC, o PNE é uma UC de proteção integral cujo objetivo básico é 

preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto. As visitas monitoradas, as pesquisas e 

o manejo de plantas e animais são as ações possíveis em um parque nacional (BENJAMIN et 

al., 2001; IBAMA, 2005). Em outras reservas onde há ecoturismo, sabe-se dos conflitos entre a 

conservação e os resultados financeiros imediatos. É preciso o monitoramento contínuo, através 

da capacidade de carga da área e a educação ambiental, para que não haja a redução da 

longevidade do ambiente natural. A atividade ecoturística quando mal conduzida pode trazer 

impactos e danos ao ambiente (MATTEUCCI, 2003; SABINO & ANDRADE, 2003), por isso 
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a necessidade de protocolos de visitação e a existência da visita orientada, evitando conflitos 

entre recreação e conservação da natureza (COLE, 2000). É preciso orientar o visitante para 

compreender e respeitar as diferentes características dos ambientes.  

O impacto das visitações num parque é de responsabilidade dos gestores da unidade em 

consonância com a Legislação Nacional que rege o assunto (BRASIL, 2000; DOUROJEANNI, 

2002). A escolha das ferramentas adequadas para a implantação da visitação dependerá das 

facilidades oferecida, do nível atual de visitação, das prioridades para a conservação, das 

ameaças à biodiversidade, dos mecanismos orçamentários e das habilidades dos funcionários 

(SNUC, 2000; DAVENPORT, 2002; IBAMA, 2005). Há necessidade também de conhecer o 

público visitante desta atividade, seus entendimentos e percepções acerca da natureza e dos 

problemas ambientais e locais (ALMEIDA, 2003; PRISKIN, 2003). É preciso considerar a 

visitação como um investimento nas dimensões da educação e da conservação da 

biodiversidade e, estar atento para que estas duas não sirvam para encobrir a dimensão 

econômica que usará os recursos naturais e humanos para adquirir lucros a qualquer custo 

(MATTEUCCI, 2003). 

A má conservação do parque talvez seja uma informação pouco evidenciada pelos 

entrevistados, já que a maioria não o visitou. Provavelmente, estas inferências advêm de 

opiniões e comentários incorporados das pessoas que lá estiveram ou atuam no parque. A falta 

de uma política local para a unidade é vista pelos entrevistados como um dos seus problemas, 

principalmente porque percebem a falta de autonomia administrativa dos chefes dos parques e 

o pouco envolvimento da sociedade local para que se efetive uma política pública de apoio ao 

PNE. O desafio encontra-se em construir mecanismos institucionais adequados para os 

métodos participativos, valorizando as capacidades locais e a inovação (PIMBERT & 

PRETTY, 2000; SOARES et al., 2002). 
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Os moradores dos municípios estudados (552) acreditam que a existência do PNE está 

fortemente ligada à presença de espécies importantes do bioma Cerrado, o que para muitos 

(472) assegurará a existência do parque por muitos anos. Alguns moradores (379) conhecem 

espécies ameaçadas de extinção na região o que pode estar fortemente vinculado à mídia 

nacional. Na região não há nenhum trabalho de comunicação científica ou de educação 

ambiental, envolvendo animais em extinção com representatividade no PNE. 

 

3.4 A questão ambiental na região 

Considerando o fato de que a partir da década de 80 se acelerou o processo de ocupação 

da região, solicitamos aos entrevistados que apontassem possíveis problemas ambientais na 

região. As respostas a essa pergunta estão apresentadas na Figura 3.  

 

Figura 3. Os principais problemas ambientais da região do Parque Nacional das Emas, 

apontada pela população amostrada no período de agosto a outubro de 2003. 
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As atividades humanas das sociedades contemporâneas são estimuladas por políticas de 

desenvolvimento centradas na apropriação dos recursos naturais, têm causado muitas vezes sua 

degradação e o esgotamento dos mesmos (FERREIRA, 2003). As atividades agrárias exercidas 

na região tem sido acompanhadas por contínuos atos de degradação ambiental, com forte 

influência nos aspectos culturais e econômicos. O desmatamento, o uso excessivo de 

agrotóxico, a poluição dos rios e a erosão, estão entre os principais problemas detectados pela 

população local, através da observação direta ou pela veiculação na mídia. Sabemos que o 

desmatamento é conseqüência da ampliação da área agricultável nos últimos anos (IBGE, 

2005) para o plantio da soja, algodão e milho, que fez ampliar o uso de agrotóxicos para a 

manutenção das lavouras e a garantia de produtividade. Conseqüências graves destas ações tem 

sido a erosão do solo, a poluição e o assoreamento dos rios.  

Nas adjacências do PNE, mais especificamente na região das nascentes do rio Araguaia, a 

erosão e o assoreamento são problemas de grande magnitude. Segundo CASTRO et al. (2004), 

o diagnóstico das nascentes do rio Araguaia, tem apontado necessidades de recuperação das 

áreas degradadas, ressaltando formas de manejo e controle das erosões.  Por outro lado, 

relatórios de ONG’s locais, bem como afirmações dos moradores da região do entorno do PNE, 

têm apontado o lançamento de agrotóxicos no rio Formoso. Esse rio atravessa o parque e suas 

nascentes encontram-se fora de seus limites. Relatos afirmam que embalagens de agrotóxicos 

“descem” pelo rio. Da mesma forma apontam que é possível perceber alteração da cor do rio 

nos períodos chuvosos, ou seja, uma forma indireta de constatar o processo de assoreamento do 

rio.  

As queimadas no Cerrado têm origem na cultura indígena que habitou a região e usava-as 

como ferramentas de limpeza de áreas agrícolas. Esta prática de baixo custo, também foi 

utilizada na década de 70 para dar início às formações das grandes lavouras. Atualmente, é 

utilizada para a limpeza das áreas agricultáveis, mas a falta de seu controle é a maior ameaça à 
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sua biodiversidade (RAMOS NETO, 2000; FELTRAN-BARBIERI, 2004). Existem 

ocorrências de queimadas naturais ocasionadas por raios, principalmente na época de chuvas, 

levando aos incêndios de grandes proporções (FRANÇA et al., 2004) com perdas irreparáveis 

da biodiversidade. 

 Estratégias de conservação que incluem a conscientização e o incentivo dos proprietários 

de terras em proteger as espécies e realizar o manejo adequado do solo são, obviamente, a 

chave para a sobrevivência da biodiversidade local (PRIMACK & RODRIGUES, 2001; 

SOARES et al., 2002). Essa conservação precisa transformar-se em um marco conceitual para 

os governos, determinando o planejamento mais eficiente para o crescimento das cidades e o 

uso mais adequado das terras do entorno do parque (RIJKSEN, 2002). 

Considerando que, freqüentemente, são veiculados pela mídia denúncias e alertas acerca 

dos problemas ambientais existentes na região, perguntamos a opinião dos entrevistados sobre 

o assunto. A maioria deles (457) concorda com as informações veiculadas pela mídia a qual 

afirma que as lavouras do entorno são ameaças às espécies de animais e vegetais do PNE. 

Mesmo assim, denunciar danos e crimes ambientais da região não é uma prática da população 

local. Somente 77 pessoas declararam ter feito algum tipo de denúncia. Freqüentemente 

encontram-se na região jornalistas de diversas emissoras de televisão, jornais e revistas 

nacionais e internacionais, para realizarem reportagens sobre as belezas do PNE, ficando 

maravilhados com a facilidade de visualização dos animais. No entanto, suas observações 

confrontam-se com as fazendas do entorno bastante antropizadas, levando-os a anunciarem as 

ameaças à biodiversidade do parque. O acesso às mídias pela população local, permite que 

obtenham informações das belezas e dos problemas do parque.  

Mesmo diante de problemas ambientais, as pessoas não procuram as autoridades para 

fazerem denúncias dos mesmos. Este fato pode estar vinculado à imagem que as pessoas têm 

das instituições fiscalizadoras (Delegacia Estadual de Meio Ambiente, IBAMA, Secretaria 
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Municipal de Meio Ambiente, Agência Ambiental de Goiás), seja ela a de “medo”, ou por 

achar que “a função de cuidar e fiscalizar é da instituição”. Por outro lado, existe forte efeito 

negativo no binômio legislação – punição. 

 

3.5 Atuação das ONG’s na região 

As ONG’s ambientais estão presentes na região e 317 pessoas declaram conhecê-las. No 

entanto, somente 94 pessoas entrevistadas já participaram de atividades promovidas por alguma 

destas ONG’s. No cotidiano dos moradores, principalmente em Mineiros, historicamente a 

questão ambiental aparece associada ao PNE e às ONG’s. Na região existem ONG’s 

ambientais, como a Fundação Emas, Conservation International, The Nature Conservancy, 

Jaguar Conservation Fund e Oréades Núcleo de Geoprocessamento, que atuam na 

conservação do Cerrado e, em especial na garantia da integridade biológica das espécies que 

habitam o parque. Elas têm organização local quase sempre envolvendo as mesmas pessoas que 

inicialmente fizeram parte da Fundação Emas e/ou que advém de outras regiões ou municípios.  

 Os moradores disseram conhecer e identificaram as ONG’s, sendo a Fundação Emas a 

mais conhecida, embora a participação da população nas atividades desenvolvidas pelas ONG’s 

seja pequena e tenha caráter mais científico do que social e educativo. Em 2004, iniciaram-se 

algumas ações voltadas ao caráter educativo, de comunicação e capacitação das pessoas da 

região, de forma a ampliar suas atuações. 

 SOARES et al. (2002) afirmam que onde as populações encontram-se organizadas em 

ONG’s, os benefícios das parcerias trazem resultados mais rápidos e duradouros. As 

instituições que atuam nas regiões de Unidades de Conservação precisam cooperar com a 

formação e o fortalecimento de grupos locais e contribuir com a conservação as unidades e dos 

recursos naturais do entorno, bem como atender as necessidades básicas da população. 
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A maioria dos parques nacionais possui parcerias na sua gestão com os grupos 

organizados do entorno (MELO, 1999; DOUROJEANNI & PÁDUA, 2001; MORSELLO, 

2001; SOARES et al., 2002; SIMON, 2004), no entanto, muitas vezes isso ocorre de maneira 

informal, com vínculo mais estreito entre pessoas do que entre as instituições a que as mesmas 

pertencem. No caso do PNE, a maioria das ONG’s possui um vínculo entre os seus 

componentes (pessoas) e a direção do parque e, não entre instituições. Em outras palavras, há 

necessidade de um vínculo institucional e não meramente de caráter pessoal. 

Uma das conseqüências desta personificação é percebida quando os resultados das 

pesquisas não fazem parte de treinamentos e de rotinas para o parque. Se estes ocorressem, 

haveriam ganhos rápidos para a sua conservação. Se a intenção do IBAMA e das ONG’s é a 

gestão compartilhada da situação ambiental do parque e entorno, é preciso também dividir 

responsabilidades, debater questões polêmicas, garantindo a execução de normas e leis de 

forma institucional. Para tanto, é necessário que as pessoas envolvidas e os administradores 

estejam capacitados para isso (SOARES et al., 2002). Caso contrário, torna-se um encontro 

casuístico, para atender a uma das partes interessadas. 

A questão da percepção negativa pela população das instituições ambientais e ONG’s ou 

de suas ações ocorre com freqüência. Durante as entrevistas, relatos revelam que a figura 

punitiva do IBAMA afasta fazendeiros das discussões que se tem sobre o parque, embora, o 

diretor e alguns funcionários, informem que há uma mudança na imagem da instituição através 

de uma aproximação maior com a comunidade. Em outros tempos, a função principal do órgão 

na região era apenas a de fiscalização, o controle e administração da área do parque.  

Outras vezes foi mencionada a figura negativa das atuações das ONG’s. Para alguns 

fazendeiros e moradores, as ONG’s são bastante presentes na área, mas não muito acessíveis, 

tendo como prerrogativa estarem próximas somente quando o assunto for pesquisa de seu 

interesse e a necessidade de parceria com o fazendeiro: “.... a gente sempre está lá para 
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emprestar uma máquina, ceder acomodações, instalar uma antena. Mas poucas são às vezes em 

que sabemos os resultados de nossa ajuda. Tudo parece misterioso”. Diferentemente dessa 

opinião, fazendeiros e moradores, envolvidos diretamente em alguns trabalhos que trazem 

benefícios diretos ou soluções aos problemas ambientais locais, percebem como positivas as 

relações das ONG’s com a população e passam até mesmo a perceber os recursos naturais de 

forma diferente (JÁCOMO, 2004). 

Quanto aos poderes públicos de natureza municipal, estadual e federal, suas relações são 

de respeito às funções institucionais. O PNE é da União e possui um órgão específico para 

cuidar dele: o IBAMA. O parque como “natureza” é um “bem de todos os moradores e 

precisamos protegê-lo”. Ou seja, como beleza cênica é um bem público, como instituição é de 

responsabilidade do governo federal. 

A despeito da função das ONG’s e dos poderes públicos (PRIMACK & RODRIGUES, 

2001; WILSON, 2002) podemos observar que tal fato é incipiente e aquém das potencialidades 

de envolver a maioria das pessoas da população. A visão científica é percebida pela população 

como um dogma. Tal situação, se não for alterada, poderá proporcionar num futuro a 

descontinuidade de ações de conservação da natureza local, caso algumas das ONG’s se 

fizerem ausentes na área.  Essa situação é contraditória com as diretrizes atuais do IBAMA e do 

próprio SNUC. 

Quando um político fala sobre meio ambiente, os entrevistados ficaram: impressionados 

positivamente (99), negativamente impressionados (207) e indiferentes às posições dos 

políticos (270). A palavra “político” causa desconforto e estranheza às pessoas entrevistadas, 

devido à sensação de pouco interesse do poder público municipal e estadual com as questões 

ambientais. O exercício da política e da representatividade parecem desvinculados das questões 

ambientais vividas nos dois municípios e no PNE. Essa constatação torna-se importante, na 
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medida em que a questão ambiental deve estar na pauta social e política brasileira, em 

consonância com a contemporaneidade e relevância desse tema. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante destas observações e análises realizadas é possível perceber na linguagem 

cotidiana dos moradores de Mineiros e Chapadão do Céu três grupos influentes sobre meio 

ambiente. O primeiro é a população local com sua imaginação cultural; o segundo, os 

fazendeiros com sua visão economicista das relações com o meio ambiente e o terceiro, os 

ambientalistas com sua visão cientificista das questões ambientais. O primeiro percebe e 

incorpora na linguagem cotidiana termos trazidos e disseminados pelos dois últimos grupos. O 

Cerrado que era tido para o primeiro como “beleza cênica” passa a ser acrescido do valor 

econômico. Este, no olhar dos ambientalistas transcreve-se como uma ameaça à biodiversidade. 

Estas representações diferenciadas incorporam termos e significados de ambos os grupos, sem, 

contudo compreenderem a lógica subjacente aos mesmos. Daí a necessidade de pesquisar e 

analisá-las para desvendar as construções sociais que fazem do Cerrado. Revelar esses 

entendimentos ajuda a compreender os discursos, as ações sobre as relações entre as pessoas, o 

Cerrado e o próprio PNE. As representações sociais descritas informam como cada segmento 

interpreta e se comporta diante deste bioma, descortinando os conhecimentos que as pessoas 

têm da dinâmica ambiental.  

Durante a pesquisa pudemos observar membros desses três segmentos em discussões e 

ações para a conservação do PNE, demonstrando que o diálogo é o catalisador da partilha de 

significados e da reconstrução a partir da reflexão coletiva e individual podendo ser a origem 

das transformações no sistema de representações sociais e da própria prática social. A partir da 

elucidação destas, ou seja, da forma peculiar como cada indivíduo ou grupo percebe ou atua, é 
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possível propor e efetuar um planejamento participativo em que os diferentes atores sociais 

contribuam com suas experiências acumuladas, sua visão de mundo, suas expectativas, 

contradições, facilitando a compreensão e a atuação integral e integrada sobre a realidade 

vivenciada (RUSCHENSKY, 2002). 

A participação da comunidade tem sido vista como uma das chaves rumo ao sucesso das 

estratégias de conservação da natureza (MELO, 1999; DOUROJEANNI & PÁDUA, 2001; 

PRIMACK & RODRIGUES, 2001). A palavra participação poderá ser outorgada e 

compreendida de diferentes formas, desde a informação sobre um projeto até o envolvimento 

de seus atores no planejamento e tomada de decisões. Além disso, DIEGUES (2000) alerta para 

que o termo participação esteja acompanhado de qualificação adequada, uma vez que é 

possível desagregar o termo em diferentes formas, com resultados também distintos (SOARES 

et al., 2002). Para a eficiência da conservação é preciso passar de uma participação passiva e 

consultiva, para uma outra, mais motivada, interativa e propositiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
 
 

Diante da atual situação da biodiversidade do Cerrado, do processo de ocupação da 

região, da existência do Parque Nacional das Emas e da identificação das representações 

sociais dos moradores dos municípios de Mineiros, Chapadão do Céu e adjacências do parque, 

é preciso estabelecer políticas locais para a conservação do Cerrado. Entendemos que o 

presente estudo pode fornecer algumas bases para direcionar essas políticas. 

As políticas de conservação e desenvolvimento sustentável do Cerrado na região sudoeste 

de Goiás devem ter como diretrizes: o envolvimento da população local, a qual percebe e 

relaciona-se de diferentes formas com o bioma, influenciada por fatores sociais, econômicos, 

educativos e culturais; e a institucionalização da política aproximando os órgãos 

governamentais (IBAMA, Agência Rural, SEMARH, SEMMA de Mineiros e Chapadão do 

Céu e o Ministério Público Estadual), não governamentais e a iniciativa privada, garantindo o 

uso sustentável dos recursos naturais para além das delimitações do PNE. Entre as ações a 

serem implementadas por estas políticas de incentivo a conservação do Cerrado e do PNE, as 

nossas análises apontaram algumas recomendações abaixo relacionadas. 

Como demonstrado no Capítulo 1, o gênero, o grau de escolaridade, o local de 

nascimento e a visitação ao parque, foram as variáveis que influenciaram o conhecimento e uso 

da biodiversidade na área de estudo. Diante disso, propomos que se ampliem as situações de 

aprendizagens sobre o Cerrado no ensino formal e não formal, considerando as diferentes 

percepções e conhecimentos que a população tem sobre o bioma. Que a visitação no PNE seja 

momento de aprendizagem e re-significação para o público visitante, diferenciando-a entre os 

nascidos na região com aqueles de outras regiões brasileiras. Para que a educação ambiental 

ocorra é preciso planejar, produzir e inserir materiais educativos sobre a biodiversidade do 
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Cerrado e o PNE, de forma que possam mediar as situações de aprendizagem sobre o bioma e a 

sua conservação. 

Os resultados obtidos e evidenciados no Capítulo 2, mostram que a renda, a escolaridade, 

o local de nascimento, a visitação ao PNE e a participação em atividades de ONG’s, foram os 

fatores que se mostraram mais significativos na compreensão do conceito de conservação e de 

desenvolvimento sustentável, pois há uma relação direta entre as pessoas que mais se 

aproximaram de ambos os conceitos. Os resultados nos levam a considerar a necessidade de 

difundir o conceito e práticas de desenvolvimento sustentável usando-se a mídia, os diferentes 

níveis do ensino formal e a visitação ao parque. As ONG’s devem promover atividades que 

permitam a compreensão dos conceitos de conservação e desenvolvimento sustentável aos 

diferentes segmentos da sociedade local. Criar um programa de apoio aos proprietários das 

fazendas do entorno, em parceria com as associações de produtores, para a preservação de 

áreas naturais e o uso sustentável dos recursos naturais; 

 O Capítulo 3 mostrou que as representações sociais evidenciadas pela população na 

região são expressas por um conjunto de compreensões diferentes, no que se refere ao PNE e 

sua biodiversidade e problemas, influenciadas pela sua cultura, características sócio-

econômicas, e o histórico de ocupação do sudoeste goiano. Esses elementos sugerem a 

importância de se levar em consideração a ampliação da participação dos moradores dos 

municípios estudados na solução de problemas ambientais locais, bem como na implantação do 

Plano de Manejo do Parque. Que as ONG’s locais elaborem, atualizem e disponibilizem um 

banco de dados da situação sócio-econômica, cultural e educacional dos moradores locais. Que 

o IBAMA implemente e disponibilize um banco de dados sobre as pesquisas realizadas na área 

do parque e na região do entorno de forma a ampliar a realização de pesquisas e incorporação 

dos resultados nas rotinas destes. 
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Diante do exposto, e tendo como meta a concreta implementação e eficácia de políticas 

públicas ambientais para a região estudada,  destacamos: 

• avaliar o potencial turístico da região para o desenvolvimento do turismo ecológico 

com base em dados sócio- econômicos, culturais e ambientais; 

• desenvolver campanhas educativas públicas contínuas e permanentes através da 

mídia sobre a  conservação e o desenvolvimento sustentável no Cerrado; 

• integrar governos municipais, estaduais,  federais e ONGs como grupos de trabalhos 

permanentes na captação de recursos e desenvolvimento de políticas públicas ambientais locais 

voltadas ao desenvolvimento sustentável; 

• incentivar, financiar e recomendar iniciativas bem sucedidas em utilização 

sustentável dos recursos naturais da região; 

• elaborar o ordenamento agro-ambiental e um zoneamento agro-ecológico e 

econômico para a região com ênfase nos dois municípios estudados. 
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ANEXO 1 -  Decreto de criação do Parque Nacional das Emas 
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ANEXO 2 -  Questionário 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇAO 
DOUTORADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS-CIAMB 

 

1.Nome: 

.................................................................................................................................................... 

2.Endereço: 

.................................................................................................................................................. 

Ponto de referência: ............................................................................................................... 
Telefone:  ........................... 

3. Sexo   ( ) feminino         ( ) masculino 
 
4. Data de nascimento : ....../...../....          Idade:  ......... anos 
 
5. Local de nascimento: Cidade:................................      Estado:  ................. 
 
6. Nacionalidade: ( ) brasileira         (  ) francesa     ( ) americana     ( ) alemã     ( ) espanhola 
                             ( ) portuguesa      ( )  indígena     ( ) outra    Qual: .................. 
 
7. Sua cor ou raça é: ( ) branca     ( ) negra   ( ) amarela   ( ) indígena   ( ) parda 
 
8.Parentesco na nacionalidade:  ( ) avós espanhóis         ( ) avós italianos     ( ) avós alemães 
                                                   ( ) avós portugueses      ( ) avós  indígenas   ( )avós  negros 
 
9. Estado Civil:  ( ) casado    ( ) divorciado       ( ) solteiro        ( ) viúvo 
 
10. Profissão : 
............................................................................................................................................. 
 
11. Você faz parte de algum grupo organizado ligado às questões ambientais? 
( ) sim        ( ) não        Qual? ............................................................................................ 
 
12. A sua renda atual aproxima-se de :( ) até  1 salário mínimo   ( )  2 até 3 salários mínimos                   
( ) 3 a 4 salário mínimos       ( ) 5 até 10 salários mínimos    ( ) acima de 10 salários mínimos 
 
13. Fonte de renda:  ( ) agricultura      ( ) comércio     ( ) serviço público    ( ) aposentado 
( ) desempregado    ( ) profissional liberal       ( ) outros    Quais?........................................ 
 
14. Qual é o curso mais elevado que freqüentou e no qual concluiu pelo menos uma  série? 
 
( ) alfabetização de adultos          ( ) antigo primário                             ( ) antigo ginásio   
( ) antigo clássico ou científico    ( ) ensino fundamental ou 1º grau     ( ) ensino médio/2ºgrau   

( ) superior graduação                 ( ) mestrado               ( ) doutorado      ( ) nenhum 
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15. Qual sua religião ou culto? 
...................................................................................................................... 
 
16. Onde você procura se informar? 
( ) TV    ( ) rádio     ( ) revista   ( ) jornal        
Com que frequência?   ( ) diária    ( ) semanal     ( ) mensal 
 
17. Você  nasceu neste município?   ( ) sim      ( ) não    
 
18. Há quantos anos mora neste município? .................................anos 
 
19. Onde residiu anteriormente? 
( ) neste município  na zona rural 
( ) em outro município na zona urbana    Qual(is)?...............................   Estado: .............. 
( ) em outro município na zona rural        Qual(is)? ..............................   Estado:.............. 
 
20. Qual era o trabalho exercido quando você residia em outro 
município?............................................... 
 
21. O que o motivou a se fixar aqui, neste município? 
( ) oportunidade de emprego         ( ) oportunidade de seus negócios crescerem 
( ) qualidade de vida                      ( ) crescimento da região       ( ) outro 
 
22. Você tem vontade de permanecer neste município por mais tempo? 
 ( ) sim              ( ) não        Por quê?.................................................................................... 
 
23. Você acredita que a qualidade do meio ambiente na região pode ser expressa por: 

( ) vegetação natural      ( ) ambiente rural    ( ) presença de  animais silvestres 

( ) solo rico     ( ) presença de árvores frutíferas  nativas     ( ) limpeza das ruas e casas 

( ) silêncio      ( ) paz e tranqüilidade      ( ) presença de um parque nacional 

( ) presença de nascentes (água de boa qualidade) ( ) baixos índices de poluição sonora e do ar 

 

24. Você utiliza animais silvestres para sua alimentação pelo menos uma vez a cada 6 meses? 
 ( ) não      ( ) sim      Quais?  () cateto   ( ) capivara    ( ) pacu    ( ) tatu    ( ) jacaré  (  ) paca 
 ( ) seriema   ( ) perdiz    ( ) peixe   ( ) outros: 
.................................................................................................................................................... 
 
25. Você utiliza ovos na sua alimentação ? 
( ) não     ( ) sim    Quais?  ( ) ema      ( ) galinha   ( ) pato    ( ) seriema    ( ) outro............... 
 
26. Você utiliza plantas do cerrado para fazer medicamentos quando está doente? 
 
 ( ) não     ( ) sim    Quais?     ( ) jenipapo   ( ) barbatimão    ( ) guatambu   ( ) quina do campo 
 ( ) pau santo  ( ) sucupira  ( ) embaúba    ( ) douradinha  ( ) quina do campo    ( )carobinha  
 ( ) catuaba    ( ) baru ( ) paratudo   ( ) açoita cavalo   ( ) pé de perdiz   ( ) velame branco  
 ( ) mama cadela       ( ) pau d’oleo   ( ) sofre do rim quem que    ( ) outras 
................................................................................................................................................ 
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27. Que frutos do cerrado você utiliza na sua alimentação? 
( ) cagaita    ( ) cajá     ( ) gabiroba    ( ) jatobá   ( ) pequi    ( ) araticum    ( ) buriti ( ) mutamba   
( ) curriola  ( ) buriti    ( ) fruto de ema    ( ) fruto de tatu    ( ) genipapo  ( ) araçá ( ) goiabinha 
do campo  ( ) caju   ( ) guapeva   ( ) mangaba   ( ) pitanga  ( ) gerivá  ( )  mama cadela  ( ) côco   
( )  outro  ........................................................................................... 
 
28. Como você adquire plantas e animais do cerrado para consumo? 
( ) através de ambulantes     ( ) nas lojas comerciais da cidade       ( ) eu caço 
( ) eu colho                           ( ) feirantes          ( ) outros............................................................ 
 
29. Que animais você já viu, na região? 
( ) gavião  ( ) sapo   ( ) paca    ( ) rã   ( ) macaco prego  ( ) camaleão  ( ) tucano  ( ) anta   
( ) ema    ( ) jaguatirica   ( ) seriema   ( ) teiú     ( ) sucuri  ( ) capivara   ( ) tatu     ( ) gambá      
( ) lobo guará     ( ) piranha    ( ) paca   ( ) tuiui   ( ) onça parda  ( ) onça pintada   ( ) tamanduá      
( ) cascavel  ( ) jararaca  ( ) tucunaré     ( ) bugiu     ( )  veado mateiro   ( ) cachorro do mato 
( )  rapozinha do campo ( ) pacu   ( ) cateto    ( )  perdiz    ( ) cupim  ( ) besouros   ( )  boipeva     
(  ) outro............................. 
 
30.  Você acredita que para estes animais e plantas existirem na região é preciso manter o 
parque intacto sem a ação humana próxima? 
( ) sim    ( ) não      Por quê? ........................................................................................................ 
 
31. Você acha que a existência do parque está ligada a presença de espécies importantes ao 
bioma cerrado? 
( ) sim         ( ) não      Por quê? ................................................................................................... 
 
32. Você  acredita que a existência de diversos  animais e plantas, assegure que este parque 
continue existindo por muito tempo? 
( ) sim        ( ) não        Por quê? ................................................................................................. 
 
33. Você acha que animais e plantas que habitam o parque merecem tratamento especial?  
( ) sim      ( ) não       Por quê?...................................................................................................... 
 
34.Você já visitou o parque Nacional das Emas? 
( ) não       (  ) sim ? Quando? Mês............                   ano ............. 
 
35. O que representa o Parque Nacional das Emas para você? 
( ) um local de caça      ( ) um reduto p/ animais e plantas    ( ) um futuro local p/plantio   
( ) um local p/turismo    ( )  um local p/pesquisa      ( ) um problema     ( ) nada em especial 
( ) outro   Qual: 
.............................................................................................................................................. 
 
 36. Você sente-se bem ao adentrar o parque? 
( ) sim        ( ) não     O que sente? 
............................................................................................................................................. 
 
37. Você acha que a paisagem da região está melhor depois ou antes da criação do parque? 
( ) sim      ( ) não      Por quê? 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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38. O parque impede o crescimento da região? 
( ) sim    ( ) não    Por quê?    
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
39. Você acredita que os animais que ocupam o parque não saem dele, uma vez que há uma 
cerca? 
( ) sim     ( ) não             Por quê? 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
40. Na sua opinião, existem animais e plantas silvestres  que são problemas  ou causam danos 
às propriedades vizinhas ao parque? 
( ) sim      ( ) não      Quais ? 
....................................................................................................................................................... 
 
Como você sabe disso? 
....................................................................................................................................................... 
 
Na sua opinião, como se resolve este problema? 
....................................................................................................................................................... 
 
41. Você acha que é importante conservar todas as espécies que vivem no parque? 
( ) não           ( ) sim      Quais  deveriam ser conservadas ? 
....................................................................................................................................................... 
 
42. Você conhece espécies ameaçadas de extinção na região? 
( ) não          ( ) sim         Quais? 
.................................................................................................................. 
 
43. Para você quais os maiores problemas que existem para o Meio Ambiente na região? 
( ) erosão  ( ) arenização  ( ) desmatamento  ( ) poluição dos rios   ( ) irrigação ( ) queimadas     
( ) grandes lavouras   ( ) uso excessivo de agrotóxicos ( ) atropelamento de animais  ( ) outro 
................................................................ 
 
44. Que ações você classifica como danosas para a conservação do  parque? 
( ) visitação     ( ) fogo    ( ) lavouras      ( ) má conservação do parque  ( ) falta de fiscalização   
( ) falta de implantação de plano de manejo    ( ) ausência de recursos financeiros 
( ) falta de recursos     ( ) falta de política local  para o parque ( ) outro .............................. 
 
45. A mídia noticia, freqüentemente, que as lavouras do entorno do parque são ameaças às 
espécies de animais e vegetais que lá vivem.  Você acha essa afirmativa verdadeira? 
( ) sim     ( ) não   Por quê? 
....................................................................................................................................................... 
46. Você participa ou já participou de atividades no parque? 
( ) não    ( ) sim     Quando?   Mês.........        Ano .............. 
Qual?............................................................................................................................................. 
 
47. Você sabe o que é uma ONG (Organização não governamental)  
( ) sim       ( ) não 
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48. Você conhece ou participou de discussões/atividades promovidas por alguma ONG? 
( ) não      ( ) sim      Qual? ................................................................................................... 
 
49. Quando um político fala sobre Meio Ambiente você fica: 
( ) impressionado positivamente  ( ) negativamente impressionado  ( ) indiferente às posições 
do político  
Por quê?......................................................................................................................................... 
 
50. Conservar um local  para você, significa: 
( ) deixar tudo  como está             ( ) isolar uma área        ( ) impedir a entrada de pessoas 
( ) não caçar e pescar no local      ( ) isolar os animais e plantas das ações humanas 
( ) aliar a natureza ao desenvolvimento 
 
51. Aponte de quem é a responsabilidade de incentivar/organizar e planejar a conservação do 
meio ambiente? 
( ) as ONGs         ( ) a população       ( ) o Estado de Goiás  e o Governo Federal 
( ) a prefeitura  e os governos estadual  e federal           (  ) nenhum 
 
52. Você já procurou alguma autoridade para denunciar algum problema ambiental ? 
( ) não         sim ( )       Qual? .................................................................................................... 
 
53.  Na sua opinião o desenvolvimento da região é decorrente da fronteira agrícola presente 
no entorno do parque? 
( ) sim       ( ) não    Por quê? .................................................................................................... 
 
54. A agricultura e a pecuária local são fontes geradoras de emprego direto 
( ) sim        ( ) não      
 
55.  Atribui-se o desenvolvimento da agricultura e da pecuária local a: 
( ) chegada de migrantes sulista         ( ) incentivos do governo estadual   
( ) terras baratas                                  ( ) existência do Parque NAcional 
( ) terra de boa qualidade                    ( ) incentivos do governo federal 
( ) água em abundância                       ( ) mão de obra  a baixo custo 
 
56. Você acredita que é possível usar o parque como local  para atividades  humanas sem 
causar danos às espécies que lá vivem.  
( ) sim       ( ) não        Por quê?........................................................................................... 
Que atividades poderiam ser realizadas? ............................................................................ 
 
57. Que ações você sugere que possam ser desenvolvidas no parque sem causar danos e 
beneficiando a geração de emprego? 
 
( ) extração  de princípios ativos de plantas medicinais   ( ) criação de animais ( ) ecoturismo       
( ) pequenas lavouras doméstica                                       ( ) nenhuma atividade    
        
 
58. Na sua opinião, qual o potencial que o município apresenta para seu melhor 
desenvolvimento? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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59. O que significa desenvolvimento sustentável? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
60. O desenvolvimento de uma região deve ser responsabilidade do  
( ) governo estadual    ...( ) município        ( ) governo federal     ( ) indivíduos 
( ) empresários            ...( ) fazendeiros   .. ( ) comerciantes        ( ) nenhum  
( ) toda a sociedade 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 




