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RESUMO 

 

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas com finalidade de garantir que todo o 

território nacional tenha a representatividade de amostras importantes e ecologicamente viáveis 

de diferentes populações, habitats e ecossistemas. Concomitantemente, essas áreas tem função 

de gerar renda, emprego, desenvolvimento responsável e promover uma melhora na qualidade 

de vida da população local. Sendo assim, faz-se necessário estudos em UCs e nas populações 

que com ela interagem, objetivando conhecer a realidade local e planejar uma gestão efetiva e 

viável a todos. Dentre esses estudos, destacamos dois: o da compreensão da população sobre 

ambiente, que pode ser verificada através de seus conceitos, percepções e representações sociais 

sobre o meio; e o estudo do conhecimento etnobotânico dos moradores. Com essas informações, 

pode-se avaliar a influência da população na área protegida e vice-versa, permitindo elaborar 

ações que garantam o benefício do ambiente como um todo. Nesse contexto, este trabalho visou 

comparar as concepções ambientais e a etnobotânica de duas populações que vivem no entorno 

de UCs. As duas cidades foco desse estudo foram Jandaia e Jataí, ambas inseridas no estado de 

Goiás, situado no bioma Cerrado. Além disso, as cidades possuem UCs dentro da área urbana 

e em fase de implantação, sofrendo influência direta da população do entorno. Em 

contrapartida, as duas cidades apresentam diferenças no estilo de vida da população. Jataí, é 

uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, possui estrutura comercial e serviços 

bancários, além de várias instituições de ensino. Jandaia tem a população estimada em pouco 

mais de seis mil habitantes, é vista como uma cidade com baixos níveis de violência, mesmo 

sendo próxima à um grande centro urbano, porém com comércio, serviços bancários e cursos 

universitários limitados. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com aplicação 

de um questionário semiestruturado entre outubro de 2019 e outubro de 2020. Entrevistamos 

100 habitantes em cada cidade, abarcando toda a área urbana de Jandaia e os bairros do entorno 

da Unidade de Conservação em Jataí. Notamos que apesar de diferenças estruturais, as duas 

populações possuem conceitos similares sobre o ambiente, o que pode ser influenciado pelo 

histórico de ocupação parecido nos dois municípios. Já na comparação etnobotânica, apesar da 

similaridade entre as espécies utilizadas nas duas populações, notamos um conhecimento mais 

amplo por parte dos jandaienses. Os resultados reforçam que ações sobre conhecimento do 

ambiente em que vivem e maior interação com a área são necessários, bem como ações que 

esclareçam os habitantes sobre os valores das plantas do Cerrado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental. Relação humano-ambiente. Conhecimento 

botânico. Áreas protegidas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Protected areas (PA) are intended to ensure that the entire national territory has 

representativeness of important and ecologically viable samples of different populations, 

habitats and ecosystems. At the same time, these areas have the function of generating income, 

employment, responsible development and promoting an improvement in the quality of life of 

the local population. Therefore, studies in PA and in the populations that interact with them are 

necessary, aiming to understand the local reality and plan an effective and viable management 

for all. Among these studies, we highlight two: the understanding of the population about the 

environment, which can be verified through their concepts, perceptions and social 

representations about the environment; and the study of the ethnobotanical knowledge of the 

residents. With this information, it is possible to evaluate the influence of the population in the 

protected area and vice versa, allowing the elaboration of actions that guarantee the benefit of 

the environment as a whole. In this context, this work aimed to compare the environmental 

concepts and ethnobotany of two populations that live in the surroundings of PA. The two cities 

that were the focus of this study were Jandaia and Jataí, both located in the state of Goiás, 

located in the Cerrado biome. In addition, the cities have PA within the urban area and in the 

implementation phase, suffering direct influence from the surrounding population. On the other 

hand, the two cities show differences in the population's lifestyle. Jataí is a city with 

approximately 100 thousand inhabitants, has a commercial structure and banking services, in 

addition to several educational institutions. Jandaia has an estimated population of just over six 

thousand inhabitants, it is seen as a city with low levels of violence, even though it is close to a 

large urban center, but with limited commerce, banking services and university courses. Data 

collection was carried out through interviews with the application of a semi-structured 

questionnaire between October 2019 and October 2020. We interviewed 100 inhabitants in each 

city, covering the entire urban area of Jandaia and the neighborhoods surrounding the 

Conservation Unit in Jataí. We note that despite structural differences, the two populations have 

similar concepts about the environment, which can be influenced by the similar history of 

occupation in the two municipalities. In the ethnobotany comparison, despite the similarity 

between the species used in the two populations, we noticed a broader knowledge on the part 

of Jandaienses. The results reinforce that actions on knowledge of the environment in which 

they live and greater interaction with the area are necessary, as well as actions that clarify the 

inhabitants about the values of plants in the Cerrado. 

 

KEY WORDS: Environmental education. Human-environment relationship. Botanical 

knowledge. Protected areas. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo. Aspectos como a diversidade de 

relevo, solo, clima e extensão territorial, garantem tal característica. O Cerrado é um bioma 

brasileiro que ganhou destaque nos últimos anos. Apesar da riqueza e importância 

inquestionáveis, ele tem sofrido com a ocupação humana, estimulada por uma série de políticas 

de viés desenvolvimentista. Como consequência, o Cerrado está sendo transformado em uma 

paisagem fragmentada, onde passa a predominar o sistema agropastoril como cobertura do solo. 

Entre as maiores ameaças à biodiversidade do Cerrado estão a degradação do solo e dos 

ecossistemas nativos; a introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras e as queimadas 

frequentes (KLINK, 2005; SANO et al., 2019; FRANÇOSO et al., 2019). 

 As transformações nas paisagens do Cerrado e o status de ameaça de muitas espécies, 

inclusive endêmicas, estimulam o surgimento de iniciativas de conservação do bioma. Uma 

solução viável para conter as crises ambientais e as ameaças à biodiversidade é a criação de 

Unidades de Conservação (UCs). De acordo com o artigo 1º, I da Lei nº 9.985, de 1 de julho de 

2000, as UCs são  

 

"(...) espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção da lei". (Lei nº 9.985, de 1 de julho de 2000, art. 1º) 

 

Dada tal importância, em 2000 foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), com objetivo de potencializar os objetivos das UCs e garantir sua 

efetividade. 

Quando geridas de forma eficaz, as UCs conservam a biodiversidade, ajudam a manter 

os serviços ecossistêmicos, beneficiam a população humana e garantem área e qualidade de 

vida para outras espécies. Sua implementação é uma solução natural e importante para enfrentar 

os desafios das mudanças climáticas e proteger os recursos naturais necessários à subsistência 

de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura. Essas 

áreas garantem um desenvolvimento socioambiental responsável, mitigando impactos 

negativos externos (BORGES; GUILHERME, 2020).  

Apesar das vantagens, as UCs muitas vezes passam por problemas na interação com a 

população humana do entorno, provindas da desinformação e mau uso da área  (FERREIRA; 

ALMEIDA, 2014; COSTA; CÂMARA, 2015). Em alguns casos, é comum a ocorrência de 
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conflitos entre gestores e comunidades vizinhas, geralmente por incompatibilidade entre os 

objetivos da gestão e os anseios ou necessidades das comunidades vizinhas. Para minimizar 

esses impactos, pode-se aplicar ações educativas que facilitam a comunicação e que busquem 

soluções de forma participativa para tais problemas, especialmente em UCs instaladas em áreas 

povoadas. Diegues (2001) sugere que para obter êxito na elaboração dessas estratégias, é 

necessário baseá-las em informações prévias sobre a circunvizinhança e adequadas ao seu perfil 

socioambiental. 

 Tendo em vista o exposto e partindo da premissa que a interação da população com a 

área é influenciada pela cultura e conhecimento dos moradores, propomos este estudo. 

Objetivamos avaliar e comparar a concepção ambiental e a etnobotânica das populações 

urbanas residentes no entorno de UCs, nos municípios de Jandaia e Jataí, estado de Goiás, 

contribuindo para o uso responsável dos recursos disponíveis na região. 

Desenvolvemos a pesquisa em campo entre 2019 e 2020 com duas amostras 

populacionais, uma de Jandaia e outra de Jataí. Utilizamos um questionário semiestruturado 

para coletar os dados e optamos por uma análise qualiquantitativa. Acredita-se que a 

combinação entre os dois métodos fornece um quadro realista do assunto estudado. 

Dividimos o trabalho em capítulos para facilitar a compreensão do leitor. No Capítulo 

I, fizemos uma revisão da literatura de alguns tópicos considerados pertinentes para entender o 

contexto da pesquisa. Assim, preparamos um texto sobre as áreas protegidas no Brasil, o qual 

abordamos de forma simples o desenrolar da história nacional de proteção ambiental, desde a 

colonização até a criação do SNUC, em 2000. O próximo tópico do capítulo discute alguns 

pontos do SNUC, importantes para o contexto dessa pesquisa. O tópico seguinte expõe a 

situação das UCs no país, discorrendo sobre algumas vantagens e dificuldades enfrentadas 

desde a escolha da área até a efetivação das mesmas. Ainda nesse capítulo fizemos uma 

abordagem sobre a importância da Educação Ambiental (EA) para a manutenção das UCs e 

contamos resumidamente como foi o processo de ocupação do Cerrado e das microrregiões em 

que as cidades foco dessa pesquisa estão inseridas, afim de demonstrar a importância das UCs 

nessa região. 

 Optamos por separar o “material e métodos” do trabalho em um capítulo à parte, 

evitando redundâncias nos próximos capítulos. Assim, o Capítulo II foi destinado a apresentar 

e justificar as áreas de coleta de dados, bem como explicar como a realização da análise de 

dados. 
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 O Capítulo III traz os resultados e comparativo entre as duas cidades em relação à 

concepção ambiental das amostras entrevistadas. Aqui discutimos resultados em comum e 

algumas nuances encontradas, caracterizando a concepção geral das duas populações estudadas. 

 Por fim, o Capítulo IV traz o perfil etnobotânico das populações de ambas cidades, 

comparando o resultado entre elas. Também fizemos um comparativo em grupos pré-

determinados dentro de cada cidade, para verificar a influência de alguns fatores sociais no uso 

e conhecimento de plantas. 
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CAPÍTULO I – REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. Áreas protegidas no Brasil 

Antes de discutir a história das áreas protegidas no Brasil, é necessário relembrar alguns 

eventos mundiais que influenciaram diretamente as políticas aqui desenvolvidas. Até o início 

da década de 1960, havia um consenso mundial de que o meio ambiente (de agora em diante 

denominado apenas como ambiente) era fonte inesgotável de recursos. Após a segunda fase da 

Revolução Industrial (entre 1850 e 1945) e a finalização da Segunda Guerra Mundial (1939 à 

1945), diversos estudos comprovaram os impactos negativos da intervenção humana no planeta. 

A ocorrência de fenômenos como secas e chuvas ácida reforçavam os resultados dos estudos já 

realizados e estimulavam o começo de novos. 

Nesse contexto, as lideranças de vários países começaram a se organizar para discutir e 

elaborar planos de desenvolvimento econômico responsável, visando frear os danos ambientais. 

Foi assim que em 1972 aconteceu na Suécia, a primeira conferência ambiental do mundo 

(Conferência de Estocolmo), organizada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU). A 

partir de então, a cada dez anos foram realizadas conferências mundiais (Rio de Janeiro, 1992; 

Johanesburgo, 2002; Rio de Janeiro, 2012) com objetivos de ampliar as discussões e avaliar os 

resultados e o cumprimento dos acordos aprovados nas conferências anteriores. Como 

resultados dessas reuniões, documentos importantes foram elaborados, como o Protocolo de 

Kyoto, Agenda 21, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), a Minuta zero, dentre 

outros. 

As conferências mundiais não são os únicos eventos voltados para a discussão de 

assuntos ambientais. Destacamos também a Conferência das Partes (COP) da CDB que 

acontece a cada dois anos e estabelece protocolos, programas de trabalho ou ainda metas 

específicas para o uso ambiental sustentável e proteção de áreas naturais. Como fruto da COP-

07, os países signatários, dentre eles, o Brasil, decidiram adotar o Programa de Trabalho para 

Áreas Protegidas da CDB. O resultado desse compromisso foi que, em 2006, o governo 

brasileiro instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), cuja estratégia 

consiste no estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas ecologicamente 

representativo, efetivamente manejado e integrado a áreas terrestres e marinhas mais amplas 

(BRASIL, 2006). Para isso, o PNAP busca integrar as UCs, as terras indígenas e as terras 

quilombolas, além de reservas legais e áreas de preservação permanente, identificadas como 
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elementos integradores da paisagem. Busca ainda evidenciar o papel das áreas protegidas para 

a melhoria da qualidade de vida da população local e combate à pobreza. 

Entretanto, estes não foram os primeiros esforços brasileiros em prol das áreas 

protegidas. O país é considerado uma liderança histórica em negociações multilaterais e 

detentor de uma das maiores biodiversidade do planeta. A preocupação do Brasil com a 

conservação ambiental não é recente. Com a chegada dos europeus, ainda no século XVI, o 

processo de destruição, principalmente da Mata Atlântica, acelerou drasticamente no território 

nacional (DEAN, 1997). Nascido de um macro projeto de exploração ecológica, o país carrega 

desde sua colonização, uma cultura de ocupação e exploração de território desenfreada, com 

inserção de plantas e animais exóticos (cana, café e gado), uso do fogo, desprezo da 

biodiversidade e biomas nativos, além da falsa ideia de natureza inesgotável (PÁDUA, 2004). 

Em meio a isso, algumas atitudes foram tomadas, ainda que de forma incipiente, para tentar 

conter a devastação ambiental. A exemplo, em 1797 a então Rainha de Portugal ordenou ao 

governador da Capitania Paraíba, que tomasse as medidas necessárias para minimizar a 

destruição das florestas de sua colônia (MITTERMEIER et al., 2005). 

Já em 1861, o avanço do cultivo da cana de açúcar e do café, a degradação ambiental 

principalmente pela extração de madeira e a ocupação humana, comprometeram a qualidade e 

a quantidade de recursos hídricos na região da Tijuca, no Rio de Janeiro, causando uma série 

de deslizamentos de solo. Visando a qualidade dos recursos hídricos para o abastecimento das 

cidades, Dom Pedro II ordenou a desapropriação de uma extensa área e o replantio das partes 

degradadas. A publicação da época "Instruções provisórias para o plantio e conservação das 

Florestas da Tijuca e das Paineiras", é considerada como o documento de fundação da Floresta 

da Tijuca (DRUMMOND, 1988). 

No histórico da legislação ambiental brasileira, a primeira inspiração para as áreas 

protegidas foi a Constituição de 1934 (MEDEIROS; IRVING; GARAY, 2004; IRVING; 

MATOS, 2012). O artigo 10 da referida constituição, definiu como responsabilidade da União 

“proteger belezas naturais e monumentos de valor histórico e artístico” (MARINHO, 1987). 

Assim, um dos objetivos da política de desenvolvimento nacional passou a ser proteger a 

natureza, o que resultou na criação de diversos dispositivos legais, dentre eles, o Código da 

Caça e Pesca; Código das Águas, Decreto de proteção dos Animais e o Código Florestal, todos 

em 1934 (MEDEIROS; IRVING; GARAY, 2004). 

O Código Florestal de 1934 estabeleceu os critérios para proteção das florestas e demais 

formas de vegetação natural, além de introduzir a ideia de categorias de manejo de acordo com 

os objetivos e finalidades da área criada (MEDEIROS; IRVING; GARAY, 2004). As quatro 
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categorias eram: florestas “protetoras” e “remanescentes”, que deram origem mais tarde às 

Áreas de Proteção Permanente (APP); as “produtivas” e “modelo”, que poderiam ter exploração 

comercial. Esta última categoria foi um prenúncio das florestas nacionais e das grandes 

extensões de florestas plantadas em terras particulares, a partir da década de 1970, para fins 

comerciais (DRUMMOND et al., 2010). A cobertura florestal nas propriedades foi incentivada, 

porém não havia orientação sobre qual área deveria ser preservada (margem de rios ou outras), 

nem sobre as espécies que deveriam ser utilizadas no replantio, caso toda a área fosse 

desmatada, sendo permitido inclusive, uso de apenas uma espécie. 

Nesse contexto, a primeira UC do Brasil foi o Parque Nacional de Itatiaia, criada em 

1937, três anos após a edição do Código Florestal (IRVING; MATOS, 2012). A partir de então, 

outras áreas foram criadas, algumas inspiradas no modelo “Parque Nacional de Yellowstone”, 

à luz do conceito de natureza intocada (DIEGUES, 2001). Tais parques tinham como objetivo 

mitigar os impactos da ocupação desordenada de espaços naturais ou para proteger paisagens 

extraordinárias (MITTERMEIER et al., 2005). Apesar da forte influência do modelo norte 

americano, o Brasil já demonstrava uma preocupação com a conservação na perspectiva do uso 

sustentável, fato expressado no primeiro instrumento legal. 

O desenvolvimento de ações de conservação foi impulsionado a partir da década de 

1960, sendo uma resposta aos programas de ocupação do interior do Brasil, praticados pelo 

governo militar (MITTERMEIER et al., 2005). Em um cenário de forte expansão cafeeira, que 

afastava as florestas das cidades (e consequentemente aumentava o valor do frete de madeira) 

e o aumento da pecuária extensiva, o Código Florestal foi reformulado e em 1965 entrou em 

vigor. Alguns dos instrumentos da antiga lei foram aperfeiçoados, mantendo seus pressupostos 

e objetivos: evitar ocupação em áreas frágeis, obrigar a conservação de uma parcela da flora 

nativa para garantir um mínimo de equilíbrio ecossistêmico e estimular a plantação e o uso 

racional das florestas (SOS FLORESTAS, 2011). O novo Código Florestal determinava valores 

mínimos de vegetação preservada nas propriedades, a Reserva Legal (RL), sendo exigido 50% 

na Amazônia e 20% nas demais regiões do país. Os proprietários que tivessem derrubado além 

dessa porcentagem, seriam responsabilizados pela recuperação da área. A nova lei também 

definiu as APP, que deveriam ser obrigatoriamente mantidas no campo ou nas cidades. 

Após o Código Florestal de 1965, até o final da década de 1990, novas categorias de 

UCs foram instituídas através de decretos, resoluções e portarias, ao mesmo tempo em que se 

firmava, em escala mundial, um consenso em torno da importância da conservação da 

biodiversidade e das paisagens nativas (DRUMMOND et al., 2010). Diferentes fatores 

influenciaram na consolidação das categorias de UC, como a ampliação do interesse social em 
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questões ambientais, pressões internacionais, sintonia de cientistas e administradores com 

mudanças no panorama mundial de conservação e a concorrência entre organismos gestores e 

suas diferentes políticas (DRUMMOND et al., 2010). 

Com a criação de novas categorias de UCs em diferentes situações históricas, surgiu a 

necessidade de leis e diretrizes de gerenciamento que garantissem a eficácia dessas áreas. Nesse 

sentido, a Constituição Federal de 1988 abriu o caminho para tais discussões, uma vez que em 

seu artigo 225, garantia a todos o  

 

“direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988).  

 

E continuando, no parágrafo 1º, item III do referido artigo, “definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”. Iniciou-

se então debates que perdurariam por aproximadamente doze anos até a instituição do SNUC, 

em 2000 (DRUMMOND et al., 2010; MERCADANTE, 2001; MITTERMEIER et al., 2005). 

Tal sistema, proposto pela Fundação Pró-Natureza, representou um momento histórico para a 

conservação da biodiversidade no Brasil, definindo e regulamentando as categorias das UCs 

em níveis Federal, Estadual e Municipal (MERCADANTE, 2001). 

Atualmente, o modelo brasileiro apresenta basicamente três tipos de espaços 

ambientalmente protegidos: as APPs, a RL e as UCs. As duas primeiras são regulamentadas e 

regidas pelo Código Florestal de 2012. Já as UCs são de responsabilidade do SNUC. 

 

1.1. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

De acordo com a Lei 9.985/2000, as UCs são definidas como o “espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as áreas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituídas pelo Poder Público” (BRASIL, 2000). Tais áreas tem o limite e o objetivo 

de conservação bem definidos, além de um regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

O conjunto das UCs federais, estaduais e municipais constitui o SNUC, que foi 

instituído pela Lei 9.985/2000. Esta também estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das UCs. O SNUC foi elaborado visando potencializar o papel das UCs, 
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garantindo que sejam planejadas e administradas integradas uma as outras, assegurando que 

amostras importantes e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e 

ecossistemas sejam representadas em todo território do país. Outra preocupação é que, além de 

conservar os ecossistemas e a biodiversidade, as UCs também gerem renda, emprego, 

desenvolvimento sustentável e propiciem uma efetiva melhora na qualidade de vida da 

população local (O QUE É O SNUC, 2014). Sendo assim, de acordo com a lei citada, são 

objetivos do SNUC: 

 

“- contribuir para a manutenção da diversidade biológica e do recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

- proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

- contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

- promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

- promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza 

no processo de desenvolvimento; 

- proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

- proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

- proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

- recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

- proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 

- valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

- favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

- proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente.” (Lei 9.985/2000) 

 

 De acordo com tais objetivos, as UCs são divididas em dois tipos: as de Proteção Integral 

(PI) e as de Uso Sustentável (US). A primeira é subdividida em cinco categorias, com normas 

mais restritivas e voltadas para pesquisas e preservação da biodiversidade. Já as áreas de US 

são subdivididas em sete categorias, voltadas para a visitação, atividades educativas e 

conservação. O Quadro 1 resume os objetivos de cada categoria: 

  

Quadro 1- Resumo das categorias e objetivos das Unidades de Conservação. 

Grupos Categorias  

Proteção Integral (PI) – 

tem objetivo de preservar a 

natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais, com 

Estação Ecológica (EE) – objetiva a preservação da 

natureza e realização de pesquisas científicas 

Reserva Biológica (RB) – preservação integral da biota 

e demais atributos naturais existentes em seus limites, 

sem interferência humana direta ou modificações 
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exceção de casos previstos 

na lei. São de posse e 

domínio públicos, sendo que 

as áreas particulares 

incluídas em seus limites 

devem ser desapropriadas, 

com exceção do MN e do 

RVS, que podem ser 

constituídos por áreas 

particulares, desde que seja 

possível compatibilizar os 

objetivos da unidade com a 

utilização da terra e dos 

recursos naturais do local 

pelos proprietários. Caso 

contrário, a área deve ser 

desapropriada. 

ambientais, excetuando-se medidas de recuperação de 

ecossistemas alterados e ações de manejo necessárias 

para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e processos ecológicos naturais. 

Parque Nacional (PARNA) – tem o objetivo de 

preservar os ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades 

de educação e interpretação ambiental, de recreação e de 

turismo ecológico. 

Monumento Natural (MN) – tem o propósito de 

preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica. 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) - finalidade de proteger 

ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 

flora local e fauna residente ou migratória. 

Uso Sustentável (US) – visa 

compatibilizar a 

conservação da natureza 

com o uso sustentável de 

parcela do seu recurso 

natural. As APA e ARIE são 

formadas por terras públicas 

ou privadas, podendo ser 

estabelecidas normas e 

restrições para a utilização 

de uma propriedade privada 

localizada na área. Já as 

FLONA e RF são de posse e 

domínio público, sendo que 

as áreas particulares 

incluídas em seus limites 

Área de Proteção ambiental (APA) – tem objetivo de 

proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso de 

recursos naturais. É em geral extensa e possui certo grau 

de ocupação humana.  

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) – são 

geralmente de pequena extensão, com pouca ou nenhuma 

ocupação humana. Possui características naturais 

extraordinárias ou abriga exemplares raros da biota 

regional. Tem objetivo de manter os ecossistemas 

naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com 

os objetivos de conservação da natureza. 

Floresta Nacional (FLONA) – é uma área com cobertura 

florestal de espécies predominantemente nativas e tem 

como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 
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devem ser desapropriadas de 

acordo com o que dispõe a 

lei. As RESEX e RDS são de 

domínio público, sendo que 

as áreas particulares 

incluídas em seus limites 

devem ser, quando 

necessário, desapropriadas. 

O uso dessas áreas ocupadas 

pelas populações 

tradicionais será regulado 

por lei e regulamento 

específico. Por fim, a RPPN 

é de domínio privado 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

Reserva Extrativista (RESEX) – área utilizada por 

populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo, complementarmente na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de 

pequeno porte, com objetivos básicos de proteger os 

meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o 

uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

Reserva de Fauna (RF) – área natural com populações 

animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para estudo técnico- 

científico sobre o manejo econômico sustentável de 

recursos faunísticos.  

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) – área 

natural que abriga população tradicional e se baseia em 

sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais. 

Tem como alvo preservar a natureza e assegurar 

condições e meios necessários à melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e exploração dos recursos naturais, 

além de valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas populações. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – 

área privada, gravada com perpetuidade como objetivo de 

conservar a diversidade biológica. 

Fonte: Criado pelos autores a partir da Lei 9.985/2000. 

 

Em relação à hierarquia de administração do SNUC, tem-se o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) que é o órgão responsável por acompanhar a implementação do 

sistema; o Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem a função de coordenar o sistema; o 

ICMBio e o IBAMA, os órgão federais, estaduais e municipais são incumbidos de implementar 

o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as UCs. 
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As UCs são criadas por ato do Poder Público. A escolha da área e da categoria não é 

realizada de forma aleatória. As áreas com potencial para se transformarem em UCs são aquelas 

que possuem característica relevantes, como por exemplo: remanescentes florestais em bom 

estado de conservação; presença de espécies ameaçadas, raras, migratórias, endêmicas; ser 

reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente como Áreas Prioritárias para a Conservação da 

Biodiversidade; possuir beleza cênica ou potencial para ecoturismo; riqueza biológica e/ou 

presença de sítios raros; ter recursos hídricos; ter disponibilidade de uso sustentável dos 

recursos naturais; ser utilizada por comunidades tradicionais; ter populações residentes na área 

(BRASIL, 2019). 

Se a área em questão possuir uma ou várias dessas características, ela passará por 

estudos técnicos constituídos da caracterização do meio biótico, do meio físico, dos aspectos 

socioeconômicos, da existência de outras áreas protegidas, do potencial de visitação da área, da 

existência de populações tradicionais residentes ou que fazem uso da área, de situação fundiária, 

descrição sucinta sobre o uso da terra, dentre outros (BRASIL, 2019). Tais estudos, em conjunto 

com as consultas públicas realizadas na região (no processo de consulta pública, o Poder 

Público é obrigado a fornecer informações adequadas e de fácil compreensão à população local 

e partes interessadas. No processo de criação da EE e RB, não é obrigatório a realização de 

consultas públicas), trarão os elementos necessários para subsidiar a definição da categoria da 

UC, visando oferecer oportunidades de promover o desenvolvimento social e econômico das 

comunidades localizadas no seu interior ou entorno. Nessas etapas também são definidos a 

localização, a dimensão e os limites mais adequados para aquela Unidade. Depois de criadas, 

as UCs de US podem ser transformadas parcial ou totalmente em PI, bem como ter a área 

ampliada. Em ambos os casos, o procedimento é feito por instrumento normativos. Já para 

redução dos limites das áreas é necessária a criação de uma lei específica. 

Com exceção das APA e das RPPN, todas as UCs devem possuir uma zona de 

amortecimento (ZA) que corresponda ao “entorno da UC, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade”, cabendo ao órgão responsável pela administração da unidade, estabelecer 

normas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da ZA. Os limites da ZA e as 

respectivas normas podem ser definidos no ato de criação da área ou posteriormente, compondo 

o plano de manejo. 

Nas RESEX e RDS, que são áreas ocupadas por populações tradicionais, existem 

critérios para o uso responsável da área, garantindo que estas comunidades ajudem na 

preservação, recuperação, defesa e manutenção da UC. Outro ponto importante definido pela 
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lei é que tanto as US quanto as PI têm obrigatoriedade de possuir um Plano de Manejo no qual 

abarque toda a área protegida, a ZA (quando for o caso) e os corredores ecológicos. Este plano 

precisa incluir medidas que integrem as UCs à vida econômica e social das comunidades 

vizinhas. O prazo máximo para elaboração do Plano de Manejo é de cinco anos após a data de 

criação da UC, sendo que neste período as obras e atividades na área devem se limitar à garantir 

a integridade dos recursos e assegurar condições e meios necessários à satisfação das 

necessidades materiais, sociais e culturais da população tradicional ali residente. 

O SNUC foi implementado há vinte anos. Desde então houve um salto na quantidade 

de UCs instituídas no Brasil. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC), entre os anos de 1934 e 2000 foram criadas 994 UCs, enquanto que entre 

2000 e 2020, instituiu-se no país 1587 áreas protegidas dessa categoria. 

O sistema de UC do Brasil é considerado um dos modelos mais sofisticados do mundo. 

Ele possibilita diversos usos do solo e dos recursos naturais ao mesmo tempo que garante a 

manutenção da biodiversidade. Isso o torna uma ferramenta de geração de empregos e renda, 

aumentando a qualidade de vida da população e o desenvolvimento do país sem causar prejuízo 

à conservação ambiental. (MACHADO et al., 2020). Entretanto, apesar da inquestionável 

importância, o SNUC sofre diversas formas de ameaças à sua existência, bem como às áreas 

por ele protegidas, conforme abordado no próximo tópico. 

 

1.2 Unidades de Conservação 

O sistema brasileiro de proteção à UCs é uma rede de proteção de qualidade. Entretanto, 

sabemos que ele sozinho ainda não é o suficiente para a conservação da elevada biodiversidade 

nacional (MACHADO et al., 2020). Esforços que vão desde órgãos internacionais até os 

municipais e iniciativas privadas também auxiliam nesse processo de garantir um uso 

responsável dos recursos naturais. 

As Metas de Aichi, (aprovadas na COP-10) são um exemplo desses esforços. Formado 

por 20 proposições, esse documento é voltado à redução da perda da biodiversidade em âmbito 

mundial, o qual todos os 193 países signatários, incluindo o Brasil, se comprometeram a 

trabalhar para implementá-las até 2020. Uma das metas é a proteção de 17% da área continental 

nacional e 10% do território marinho designando-os como áreas protegidas. Em âmbito 

nacional, as Metas Brasileiras de Biodiversidade para 2020, são um compromisso do país em 

proteger ao menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas terrestres e 10% das 

áreas marinhas e costeiras (BRASIL, 2013). 



26 

 

Porém, Sano et al. (2019) sugerem que o valor proposto pelo CDB para conservação da 

terra, não é fundamentado cientificamente. Em contraposição aos 17% propostos nas Metas de 

Aichi, o ideal, segundo os autores, para alcançar a conservação da biodiversidade seria uma 

meta de 50% de áreas protegidas. Isso porque metade dos ecossistemas terrestres precisam de 

proteção, levando em consideração a extinção que é causada pela perda de habitat e 

fragmentação, principalmente em locais com alto número de espécies endêmicas. 

De acordo com o CNUC, atualmente a área brasileira protegida por UCs é de 26,38% 

da área marinha e 18,15% da área terrestre nacional. Quanto aos biomas, a Amazônia se destaca 

com maior quantidade de área de UCs, 28%, seguida da Mata Atlântica, com 9.84%, a Caatinga 

com 8,8%, do Cerrado com 8,4%, Pantanal com 4,63% e por fim o Pampa com 2,94%. Apesar 

de o Brasil ter alcançado a meta de proteção do ambiente marinho, nenhum dos biomas 

terrestres alcançou a meta brasileira e o mais grave, com exceção da Amazônia, os outros 

biomas não alcançaram nem 10% de área protegida. 

Destacamos aqui o Cerrado que apesar da importância biológica inquestionável, 

apresenta apenas 8,44% de seu território legalmente protegido por UCs. As mudanças no uso 

da terra resultaram em grande perda de cobertura vegetal no bioma. Uma forma de minimizar 

os impactos do desmatamento desenfreado, é a criação de áreas protegidas (FAO, 2016), uma 

vez que a taxa de desmatamento dentro delas é menor que fora. (CARRANZA et al., 2014; 

BRUM et al., 2019). De um total de 444 UCs registradas no Cerrado, 144 são de PI e 300 de 

US (CNUC, 2020). Carranza et al. (2014) afirmam que em UCs brasileiras geralmente as áreas 

de PI sofrem menos ameaças que as de US, uma vez que as primeiras estão localizadas em 

terras menos acessíveis, sofrendo menos com efeitos antrópicos. 

Em contraste, as UCs de proteção integral no Cerrado normalmente estão localizadas 

em áreas com níveis ameaça semelhantes aos de áreas de US. Mesmo com esse ponto em 

comum, as US deste bioma também são menos eficazes, provavelmente pelo fato de que a 

maioria é classificada como APA, permitindo um uso de terra mais amplo. Como agravante, 

Carneiro Filho e Costa (2016) apontam que aproximadamente 76% da vegetação nativa do 

Cerrado está em áreas privadas, reforçando a necessidade de consolidação de uma rede eficaz 

de UCs também em terras particulares, além da restauração da vegetação nativa em áreas de 

conversão de terra superior a 50%. 

Independente da categoria, as UCs visam garantir a conservação de determinado 

ambiente. Hannibal et al. (2021), realizaram um levantamento das espécies de mamíferos com 

ocorrência no estado de Goiás, e concluíram que algumas espécies são encontradas apenas 

dentro de UCs. Os autores alertam para a necessidade de incrementar o número de UCs no 
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estado, principalmente no que se refere à porção centro e sudeste de Goiás. Scaramuzza et al. 

(2008) reforçam que a conservação da biodiversidade deve integrar os diferentes componentes 

do ambiente, tais como os ecossistemas de uma região, as espécies e suas populações, os 

processos ecológicos associados, bem como seus serviços ecológicos. Ainda de acordo com os 

autores supracitados, o planejamento da conservação da biodiversidade tem evoluído no sentido 

de incorporar perspectivas políticas, econômicas, biológicas e territoriais aos planos de gestão. 

A conservação da biodiversidade não é a única vantagem das UCs. Essas áreas também 

possuem importância econômica e social (YOUNG; MEDEIROS, 2018). Mesmo que muitas 

das UCs brasileiras não gerem receitas próprias, elas trazem benefícios porque são responsáveis 

por proteger uma enorme quantidade de serviços ecossistêmicos e beneficiam direta ou 

indiretamente a comunidade. 

Uma forma de calcular monetariamente as perdas ou ganhos para a população humana 

que vive próximo ou dentro de uma UC é com a valoração dos seus recursos ambientais 

(YOUNG; MEDEIROS, 2018). Nas áreas de US, que permitem extrair produtos, podemos citar 

a extração de madeira (árvores caídas, por exemplo) e produtos não-madeireiros (frutos, óleos, 

mel, castanhas, dentre outros); e a pesca, que garantem o sustento de populações tradicionais 

que vivem dentro e no entorno dessas áreas. A visitação também tem grande destaque como 

elemento de dinamização econômica. O uso público e o turismo, quando bem planejados, geram 

renda e aumentam a qualidade de vida da população local (YOUNG; MEDEIROS, 2018). 

Entretanto é importante ressaltar que essa exploração de recursos da UC deve ser feita de forma 

responsável e acompanhada de estudos que garantam que tais ações não estejam impactando 

negativamente o ecossistema e seus componentes. 

As UCs também diminuem os impactos do acúmulo de gases do efeito estufa. Young e 

Medeiros (2018), ainda ressaltam que a criação de UCs brasileiras impediu a emissão de um 

estoque de carbono equivalente a 4,6 vezes a emissão bruta de brasileira do ano de 2016. A 

proteção de recursos hídricos e as erosões evitadas, apesar de pouco relatadas em estudos, 

também são benefícios trazido pelas UCs. Por último, podemos citar o repasse de ICMS- 

ecológico para os municípios detentores de UCs. 

Além dos prós já citados, ainda podemos elencar as melhorias à saúde física, espiritual 

e mental da população local, evitando a disseminação de doenças como a dengue e a malária, 

diminuindo a poluição e minimizando as ilhas de calor, protegendo os mananciais, garantindo 

espaços de recreação, lazer e convívio saudáveis para a comunidade (WWF, 2020). Esses 

espaços também são fonte de materiais para a produção de medicamentos tradicionais e para a 

descoberta de novos remédios (WWF, 2020). 
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Devido essas características naturais, fisiográficas e socioculturais singulares, as UCs 

merecem receber proteção efetiva e permanente, através de regimes especiais de administração 

do poder público. Isso garante a integridade física sem perda das suas características e valores, 

mediante utilização de acordo com esses objetivos e manejo adequado (TORRES; OLIVEIRA, 

2008). A manutenção desses ambientes e o estabelecimento de estratégias que promovam a 

conservação dessas áreas protegidas tem se tornado o foco das discussões sobre o tema 

(TORRES; OLIVEIRA, 2008). Todavia assegurar que essas áreas sejam efetivamente 

implantadas e geridas é um desafio enfrentado pelo poder público e por muitas organizações 

que colaboram na gestão e realizam projetos em unidades de conservação (WWF, 2020). A 

consolidação de uma UC significa dotá-la dos instrumentos necessários à sua gestão, dentre 

eles, o plano de manejo, conselho, plano de proteção, infraestrutura – equipamentos e 

instalações, sistema de monitoramento. É necessário também garantir a realização das 

atividades que assegurem o alcance dos objetivos de cada UC, que são o monitoramento, 

funcionamento do conselho gestor, fiscalização, levantamento fundiário, pesquisas e 

inventários. 

Os desafios enfrentados por UCs já começam com a escolha da área para implantação. 

Machado et al. (2020) destacam que quase 55% das espécies brasileiras e 40% das linhagens 

reprodutivas estão fora da proteção das UCs. Existem alguns fatores responsáveis por essa 

situação. Primeiro, diversas UCs são criadas de forma aleatória, sem estudos prévios da 

importância biológica ou social da área, apenas considerando que estão em áreas improdutivas, 

geralmente em locais de difícil acesso, com relevo acidentado ou terras inférteis, não sendo 

propícias pra agricultura (Brum et al. 2019). Segundo Françoso et al. (2019), a conversão de 

terras para agricultura e pecuária não é distribuída aleatoriamente. Regiões geográficas e tipos 

de vegetação influenciam nessa escolha e consequentemente, na criação de UCs também. 

Oliveira et al. (2017), demonstram que cerca de 80% das atuais UCs brasileiras foram 

implantadas após 2000, ano de criação do SNUC. Essa expansão resultou positivamente no 

aumento de espécies protegidas, de linhagens e endemismo. No entanto, o incremento na 

proteção da biodiversidade, medida usando todas as dimensões biológicas, desacelerou desde 

2000, mesmo sendo este o período em que as UCs mais se expandiram. O segundo ponto, ainda 

de acordo com os autores, as áreas do Pampa, Pantanal e Cerrado protegem a menor 

porcentagem de espécies e linhagens, devido à pequena cobertura geográfica das UCs dentro 

desse bioma. Isso exige a designação urgente de novas áreas para neutralizar o impacto 

potencial da expansão agrícola sobre a biodiversidade dessas regiões. 
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Outro empecilho são as tentativas de reduzir a proteção ambiental, que se intensificaram 

muito nos últimos anos. Vários de nossos parques e reservas, encontram-se sob fogo cruzado 

tanto de parlamentares de diferentes correntes partidárias como do poder executivo 

(MACHADO et al., 2020). Recentes projetos de lei nos diferentes níveis de gestão do país 

ameaçam tirar do SNUC nada menos que 2 milhões de hectares protegidos. As razões para tais 

alterações baseiam-se na visão equivocada que a conservação da biodiversidade e a manutenção 

de seus serviços ecossistêmicos impedem o desenvolvimento do país Machado et al. (2020). 

Cada UC tem peculiaridades que as tornam únicas e com realidades diferentes, fruto de 

sua localização, contexto histórico, gestão e aspectos sociais (GARCIA; RAMOS; GODOI, 

2015). Normalmente, intervenções como a implantação de uma UC afetam a vida de muitas 

pessoas, acarretando em conflitos que podem perdurar por décadas, tornando-se espaços de 

incertezas (MORAIS; GONTIJO; MUCIDA, 2019). Desavenças entre a função ambiental da 

UC e a população do entorno não são esperadas quando há instituição de unidade de 

conservação (FARIA; BARBOSA; NETO, 2018), uma vez que a legislação determina que a 

criação da área deve ser precedida de estudos técnicos e de ampla consulta à população local, 

aos órgãos do governo, instituições de pesquisa e organizações da sociedade civil, através de 

audiências públicas e outros mecanismos que permitam identificar os limites que sejam mais 

adequados à unidade (Lei n.º 9.985/2000; Lei nº 14.247/ 2002). 

Entretanto, a ineficácia das UCs muitas vezes está ligada à falta de participação da 

sociedade civil na gestão da mesma (COSTA; CÂMARA, 2015), à percepção da população 

controversa a proteção (FERREIRA; ALMEIDA, 2014), à deficiência na difusão da informação 

do governo para o público e à própria ausência da administração pública (GARCIA; RAMOS; 

GODOI, 2015). As UCs próximas às áreas urbanas são ainda mais expostas às pressões e/ ou 

intervenções antrópicas, como o desmatamento, poluição, caça e a inserção de espécies exóticas 

(FIGUEIREDO et al., 2017). 

 Esse breve panorama sobre as dificuldades que assolam a efetividade das UCs comprova 

que o problema central é a falta de conhecimento e responsabilidade com o ambiente por parte 

da sociedade, inclusive de governantes. Parte dos problemas aqui listados seriam resolvidos se 

houvesse uso responsável dos recursos naturais, se as normas do SNUC de estudo prévio da 

área, bem como a criação e execução de Planos de Manejo eficientes fossem colocados em 

prática. 
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2. Educação Ambiental aliada à manutenção de Unidades de Conservação 

Nos últimos anos, os impactos ambientais estão sendo vistos como um problema que 

afeta o destino da humanidade, tanto por governos quanto na sociedade em geral. Como 

consequência, um conjunto de práticas sociais voltadas para o ambiente estão sendo instituídas 

tanto no âmbito das legislações e dos programas de governo, quanto nas diversas iniciativas de 

grupos, associações e movimentos ecológicos (CARVALHO, 2017). 

A preocupação com a formação de sociedades ambientalmente responsáveis representa 

a possibilidade de garantir mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas 

ecológicos e sociais que sustentam as comunidades (JACOBI, 2003). O desafio atual é 

“formular uma EA que seja crítica e inovadora, em dois níveis: formal e não formal”. Jacobi 

(2003) aponta que a EA deve ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação 

social. Argumenta ainda que o seu foco deve ser buscar uma perspectiva holística de ação, que 

relaciona o ser humano, a natureza e o universo. Por conseguinte, deve-se priorizar o resgate e 

o desenvolvimento de valores e comportamentos - confiança, respeito mútuo, responsabilidade, 

compromisso, solidariedade e iniciativa, além do estímulo a uma visão global e crítica das 

questões ambientais e a promoção de um enfoque interdisciplinar que resgate e construa saberes 

(JACOBI, 2003). Assim, a EA deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem, 

que valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência responsável 

de forma local, regional e mundial. 

 

 “Educação ambiental é Educação; e como tal, serve seja para manter ou mudar 

a realidade, reproduzir ou transformar a sociedade. A educação “ambiental” 

não só poderia como deveria ser praticada com responsabilidade “social”, pois 

com ela é possível contribuir com a mudança do quadro das desigualdades no 

país e no mundo.” (LAYRARGUES, 2009) 

 

O trecho anterior, de Layrargues (2009) resume a ideia que queremos transmitir com 

esse texto. A EA é um instrumento de mudança de hábitos, atitudes e práticas sociais tendo em 

vista a sustentabilidade socioambiental. Nesse sentido, a EA não é uma educação “a respeito 

do”, “para o”, “no”, “pelo” ou “em prol do” ambiente, o objeto da EA é fundamentalmente, 

nossa relação com o ambiente (SAUVÉ, 2005). 

Reigota (2009) defende que embora os aspectos biológicos da vida sejam extremamente 

importantes, a EA não se trata de garantir apenas a preservação de determinadas espécies e dos 

recursos naturais. Para o autor, o que deve ser considerado prioritariamente na EA é a análise 

das relações políticas, econômicas, sociais e culturais dentro da espécies humana e entre pessoas 

e natureza. Ainda de acordo com Reigota (2009), um aspecto fundamental nessa perspectiva de 
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EA é pensar as nossas relações com os outros seres vivos, inclusive com outros seres humanos, 

procurando alterá-las quando são relações negativas ou ampliá-las quando positivas, garantindo 

a sobrevivência digna de todos. 

Historicamente, a expressão Educação Ambiental foi utilizada pela primeira vez no ano 

de 1965, em um evento promovido pela Universidade de Keele, intitulado “The Keele 

Conference on Education and the Countryside” (MORALES, 2009). De acordo com a autora 

supracitada, em seus primórdios, a concepção de EA estava relacionada aos princípios básicos 

de ecologia e de conservação, havendo confusões entre as diferenças da EA e o ensino de 

Ecologia. 

Entretanto, foi a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, que a EA passou a 

receber atenção especial nos fóruns relacionados ao desenvolvimento e ao ambiente 

(BARBIERI; SILVA, 2011). Dela resultou a criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (Pnuma), que viria a dividir com a Unesco os quesitos relativos à EA no âmbito 

das Nações Unidas (BARBIERI; SILVA, 2011). Os autores destacam a carta de Belgrado, fruto 

do Seminário Internacional sobre EA. Aprovado em 1975, esse documento versa sobre diversos 

pontos pertinentes à EA, sob a perspectiva do desenvolvimento responsável. Apesar da visão 

pouco realista da carta e da falta de proposições concretas, ela é um dos documentos mais 

importantes sobre EA em termos de conceitos, princípios e diretrizes associados ao 

desenvolvimento responsável. Muitos de seus termos foram ratificados pela Conferência 

Intergovernamental sobre EA de Tbilisi, na Geórgia, de 1977 (BARBIERI; SILVA, 2011). O 

resultado dessa conferência foi a elaboração de 41 recomendações sobre EA, com objetivo de 

contribuir na orientação dos esforços para o desenvolvimento da EA, em âmbito regional, 

nacional e internacional: 

No Brasil, a influência de Tbilisi se fez presente na Lei n. 6.938, de 1981, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, suas finalidades e mecanismos de formulação e 

execução. Em um de seus princípios, tal lei se refere à EA em todos os níveis de ensino, 

inclusive a educação da comunidade, a fim de capacitá-la para a participação ativa na defesa do 

ambiente. Morales (2009) afirma que diversos eventos ambientais mundiais influenciaram a 

introdução da EA no contexto brasileiro. Esses eventos também delimitaram a diversidade de 

discursos e práticas que demarcaram diferentes tendências e concepções da EA, influenciando 

as práticas dos educadores ambientais. Para Reigota (2020), a EA começou a ser disseminada 

no Brasil após as conferências de Belgrado e Tbilisi, em 1974 e 1977, respectivamente. Em 

pleno período de ditadura militar no país (1964 – 1985), alguns servidores do MMA propuseram 

um modelo nacional de EA baseado na proposta da UNESCO, o qual um dos princípios 
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políticos-pedagógicos era o convite a participar da experiência de aprendizagem. Tal proposta 

tinha o objetivo de ir além de aumentar a aprendizagem cognitiva, promovendo também outras 

formas de aprendizagem, com a inclusão de processos de participação política e a elaboração 

de projetos e alternativas coletivas de proteção ambiental. Porém, essa proposta ia contra as 

ideologias políticas brasileiras à época. Como o regime ditatorial praticava uma política 

ecológica devastadora e exercia grande controle sobre as instituições de ensino, a participação 

brasileira nesse modelo de EA foi limitada. 

 Reigota (2020) afirma que os últimos anos do período da ditadura militar foram 

marcados pelo surgimento de diversos conceitos, como “educação popular” e “pedagogia 

crítica”, bem como o aparecimento de grupos sociais e produções culturais que marcaram o 

processo de redemocratização no país. Nesse contexto, o modelo de EA proposto pela 

UNESCO começou a reavivar, em consonância com as obras de Paulo Freire, que a essa altura 

já era reconhecido mundialmente, ganhando força entre alguns grupos da sociedade. O Brasil é 

um dos países pioneiros em regulamentar a EA, instituindo-a, na Constituição de 1988, a qual 

garante o acesso à EA em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do MA. 

 Contudo, tanto no contexto mundial quanto nacional, a EA passou por diversas 

transformações, pautadas por eventos históricos, sociais e culturais. Tais mudanças 

influenciaram na formação de inúmeras concepções sobre o que é e qual a melhor forma de 

exercer a EA. Sauvé (2005) afirma que a EA não pode realizar-se senão em um espaço de crítica 

social. Individualmente, a EA auxilia na melhoria da relação do indivíduo com o mundo, sendo 

que este é construído em função do seu contexto de vida. Coletivamente, ela contribui para o 

desenvolvimento de sociedades responsáveis. 

 A partir desse enredo, a EA é uma aliada das estratégias de conservação ambiental, 

dentre elas, das UCs. Normalmente, este tipo de intervenção sobre o espaço afeta a vida de 

muitas pessoas, acarretando em conflitos que podem perdurar por décadas, tornando as áreas 

protegidas em espaços de incertezas (MORAIS; GONTIJO; PIUZANA, 2019). Tal fato é 

observado especialmente naquelas UCs localizadas em áreas urbanas, uma vez que estão 

sujeitas a maiores intervenções e pressões antrópicas de impacto ambiental diversas. Uma vez 

que consultas públicas e estudos prévios são garantidos pelo SNUC antes da implantação de 

uma UC, os conflitos entre a função ambiental da área e a população do entorno não são 

esperados. (FARIA et al., 2019), porém, podem acontecer. 

Para Tamaio e Layrargues (2014), existem três situações controversas que se 

manifestam quando falamos em EA para UCs. A primeira é o paradoxo do lugar do ser humano 
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nas UCs, que leva a refletir sobre até que ponto as restrições devem ser impostas para garantir 

a integridade da área protegida. A segunda controvérsia é em relação ao tipo de gestão da área, 

podendo ser um ato realizado pelo poder público, rodeado de burocracias, ou sendo entendido 

como um procedimento democrático e participativo. A terceira é a polarização de práticas de 

EA nas UCs. Em alguns casos a EA é encarada como um “pacote educacional” voltada somente 

ao seu público, principalmente visitantes. Já em outros casos, existe o conceito de “Educação 

no processo de gestão ambiental”, que não reduz os projetos a um grupo específico, avaliando 

todos os grupos que influenciam e são influenciados pela área. 

Quando o processo de instalação de uma UC é conduzido de forma centralizada, 

burocrática e apenas com argumentos ecológicos, sem levar em consideração o contexto 

socioeconômico da população afetada, tem-se origem de conflitos sociais já na primeira etapa 

de instalação (IRVING, 2010). Mesmo que a área imposta exija maior nível de proteção, quer 

seja por sua vulnerabilidade, ou pela riqueza biológica, este espaço não pode ser dissociado da 

dinâmica sociocultural e política da região, sob o risco de a população interpretar como 

obstáculo ao seu direito de existir, ou entendida como sendo bens públicos distantes, sem 

qualquer relevância no cotidiano. Daí a importância de atores locais participarem do processo, 

alterando a dinâmica até então imposta e facilitando o surgimento de novos elementos no 

processo de gestão (IRVING, 2010). 

Ferreira e Almeida (2014) também concordam que a compreensão da comunidade em 

relação à área protegida pode provocar conflitos de interesse e com a equipe gestora. A 

percepção que os moradores têm sobre o ambiente influencia na aceitação da área. Ao tomar 

conhecimento dos benefícios ambientais, sociais e econômicos que a unidade pode trazer, a 

população desperta o sentimento de proteção àquela área e consequentemente aumenta a 

responsabilidade social. A gestão integrada entre UC e suas zonas de amortecimento deve 

envolver os setores sociais circunvizinhos, em especial, os produtores rurais (MARQUES et 

al., 2019). 

Vasconcellos (2006) reforça a importância do impacto entre a interação da população 

com uma UC. Ela aponta que os programas de EA e atividades de recreação em áreas naturais 

devem satisfazer as necessidades dos usuários, sem comprometer a conservação da área 

protegida. Assim, o turismo a as trilhas participativas são exemplos de atividades que 

oportunizam o contato direto com a natureza, promovendo ganhos cognitivos e afetivos 

(TAMAIO; LAYRARGUES, 2014). 

A importância da criação de um plano de EA voltado para a realidade da população é 

reforçada pelo estudo realizado no Parque Estadual de Terra Ronca, São Domingos, GO, o qual 
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averiguou a percepção dos moradores e turistas em relação à UC. A pesquisa demonstrou que 

parte dos moradores passaram a conhecer a UC por meio de projetos ambientais (JESUS, 2013). 

Outro fato observado foi que os moradores, apesar de a maioria não conhecer a UC, tem a 

percepção de que a área é importante para o local e a comunidade, o que pode estar ligado à 

realização de turismo ecológico na região. O autor afirma que os moradores de São Domingos 

possuem percepções diferentes sobre a UC, reafirmando que dentro de uma mesma população 

existem percepções diferentes em grupos distintos de habitantes. Assim, os projetos de EA 

devem ter ações que abarquem todas as nuances descobertas nos estudos de percepção. 

Finalmente, todos os estudos citados acima servem para reafirmar que trabalhos de EA 

que contemplem a realidade da comunidade não visam apenas a conservação das áreas de 

proteção. As comunidades informadas sobre as interações entre seres vivos e ambiente tendem 

compreender sobre a importância de cada componente do ecossistema. Diversos aspectos 

podem contribuir para a produção desse modelo de EA a ser desenvolvido em uma população, 

dentre eles, destacamos o estudo etnobotânico da população e a sua percepção ambiental. Cada 

UC tem peculiaridades que as tornam únicas e com realidades diferentes, fruto de sua 

localização, contexto histórico, gestão e aspectos sociais (GARCIA et al., 2015). Portanto, 

algumas soluções viáveis seriam o desenvolvimento de boas estratégias de monitoramento, 

fiscalização e planos de gestão que englobem programas ambientais com a população do 

entorno, além da garantia de cumprimento integral de seus Planos de Manejo. 

 

3. Uso e ocupação do solo no Cerrado 

O Cerrado é o segundo maior bioma da América Latina, ocupando originalmente, 22% 

do território nacional (KLINK; MACHADO, 2005; SANO et al., 2019). Está localizado na 

porção central do Brasil e engloba parte dos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo e Tocantins, além do Distrito 

Federal, como ilustrado na Figura 1. Neste espaço territorial encontram-se as nascentes das três 

maiores bacias hidrográficas da América do Sul: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Prata 

(ALHO; MARTINS, 1995), o que resulta em um elevado potencial aquífero, fazendo com que 

por vezes, o bioma seja considerado como a caixa d’água do Brasil (CARNEIRO FILHO; 

COSTA, 2016). 
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Figura 1 - Ilustração da área de abrangência do Cerrado brasileiro. 

 
Fonte: CUNHA, Márcia Cristina da (2016) 

 

O clima neste bioma é caracterizado pela presença de duas estações bem definidas, uma 

menos chuvosa e outra mais chuvosa. A precipitação anual varia de 600 mm a 2.000 mm, com 

médias de 1431 mm, aumentando do leste para o oeste (SANO et al., 2019) O clima tem 

influência direta na vegetação, inclusive em sua origem temporal, pois as chuvas, ao longo do 

tempo geológico, intemperizaram os solos deixando-os pobres em nutrientes essenciais 

(WALTER, 2006). 

Mesmo considerando o desaparecimento de diversas espécies, a biodiversidade do 

Cerrado é bastante expressiva. Graças ao clima, às propriedades do solo, ao fogo e ao lençol 

freático, a vegetação no bioma é composta por um mosaico herbáceo, savanas e formações 

florestais (GUILHERME et al., 2016a). Esses fatores em conjunto, garantem a heterogeneidade 

de paisagens encontradas na região e fazem do Cerrado, a savana mais rica do planeta (SANO 

et al., 2019). Dependendo do grupo taxonômico considerado, entre 20 e 50% das espécies 

brasileiras tem ocorrência no Cerrado. Além dessa expressiva representação, a biodiversidade 

do Cerrado possui um significativo número de endemismos para vários grupos de animais e 

plantas (KLINK; MACHADO, 2005). 

Mesmo com o reconhecimento acadêmico sobre a incrível riqueza do Cerrado, isto ainda 

não repercutiu nas práticas e políticas de conservação do bioma, que é considerado a Savana 
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mais ameaçada do mundo (SANO et al., 2019), sendo um dos “hotspots” mundiais de 

biodiversidade (WALTER; DE BEM BIANCHETTI, 2009). Ele ainda é tratado como um 

“celeiro” exclusivo para produção agropecuária, fato que ignora sua riqueza natural (WALTER; 

DE BEM BIANCHETTI, 2009). As taxas de conversão para áreas de agricultura e pecuária 

aceleraram durante as últimas quatro décadas, à medida que os avanços na tecnologia agrícola 

permitiram que o Cerrado se tornasse a principal fronteira agrícola do Brasil (KLINK; 

MOREIRA, 2002). 

Sano et al. (2019), afirmam que 43% do bioma já foram convertidos para diferentes usos 

de terra. E reforçam que grande parte da área natural remanescente enfrenta degradação devido 

extrações insustentáveis e fogo. É notório que a perda de hábitats e fragmentação causadas pela 

expansão de atividades agropecuárias tem ocorrido intensamente no Cerrado como um todo 

(SCARAMUZZA et al., 2008), exigindo estratégias para conservação do remanescente desse 

bioma. Carneiro Filho e Costa (2016) alertam que de 2000 a 2014, a área agrícola do Cerrado 

expandiu 87%. Aproximadamente 70% das alterações de uso de terra ocorreram em pastagens 

ou outras culturas. Entretanto, no MATOPIBA (bioma Cerrado dos estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia) e no Mato Grosso, a maior parte da expansão ocorreu sobre vegetação 

nativa (FAO, 2016), sendo 65% e 78% de áreas nativas desmatadas nesse período, 

respectivamente. Há inúmeros projetos de expansão agropecuária no MATOPIBA e, em 

contrapartida, medidas mitigatórias não estão sendo debatidas, como a manutenção de áreas 

remanescentes protegidas, por exemplo (FAO 2016). Estimativas indicam que cerca de 80% do 

Cerrado passa por alguma forma de intervenção humana, o que significa que apenas 20% ainda 

estão conservados, representados muitas vezes por fragmentos pequenos, isolados e com graus 

diversos de perturbação (GUILHERME et al., 2016a). 

Ao desmatar o Cerrado, são causadas profundas alterações no ecossistema, sociais e 

culturais. A flora perde suas características ao ser substituída por espécies exóticas ou 

convertida em monoculturas. A fauna, por sua vez, é prejudicada por fatores como a destruição 

dos habitats, a contaminação por fitossanitários aplicados nas lavouras, atropelamentos nas 

rodovias, dentre outros. A população humana também sofre com a alteração de sua identidade 

e de seu endereço simbólico (CALAÇA; DIAS, 2010). Partindo do princípio de que o Cerrado 

possui menor proteção legal do que a Amazônia e considerando a atual dinâmica de 

desmatamento concentrada em alguns pontos, é preciso aumentar a área protegida por UCs no 

Cerrado, protegendo remanescentes importantes para a biodiversidade nessa área em franca 

expansão do desmatamento (FAO, 2016). 
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A partir do apresentado, confirma-se que o Cerrado, ainda que totalmente fragmentado, 

é um sobrevivente do conflito entre as políticas ambientais e agrícolas, que determinam a 

relação entre áreas naturais e áreas convertidas (SANO et al., 2019). 

Todavia, a ocupação e degradação do Cerrado que vem acontecendo de forma 

descontrolada nas últimas décadas, não é um processo recente. Análises históricas demonstram 

que há onze mil anos os Itaparica já habitavam essa região (SANTOS, 2018). Esta tradição era 

caracterizada por grupos de caçadores que viveram em um período mais frio e úmido que o 

atual (BERTRAN, 2011). Em seguida, com um clima mais quente, vieram grupos pré-históricos 

de alimentação retirada da caça, da pesca e da coleta de moluscos e répteis, tornando-o mais 

sedentários. Ainda de acordo com Bertran (2011), o último povo pré-histórico registrado no 

Planalto Central são os indígenas, já no último milênio, que levavam uma vida bastante 

sedentária, produzindo utensílios variados e objetos de cerâmica, alimentando-se de produtos 

agrícolas e da coleta silvestre. Bertran (2011), segue afirmando que os ecossistemas 

diferenciados, como o cerrado e as matas, garantiam a esses grupos pré-históricos, produtos 

naturais como o pequi, a guariroba, o babaçu, a marmelada, o bacupari, murici, pitanga, 

araticum, gabiroba, ananás e outros alimentos, nos mais diversos períodos do ano. 

Contudo, foi a partir de 1722, com a abertura de assentamentos e povoados para a 

exploração de ouro, pedras preciosas e escravização e genocídio indígena, que o Cerrado 

começou a aparecer como interesse mundial. Durante a corrida do ouro, vários garimpos 

transformavam-se em um núcleo de povoamento urbano, cuja duração no tempo dependia 

exclusivamente da fartura com que a terra respondia às esperanças dos garimpeiros 

(BARBOSA, 2017). Nesse contexto, Goiás e Mato Grosso foram povoados e despovoados 

diversas vezes. O “Relatório da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no DF e 

Entorno” (2017) descreve que nesse período, diversas estradas foram abertas acompanhando o 

curso dos rios e, em face do aumento de demanda por animais, alimentos e utensílios para 

sobrevivência, consolidou-se uma rede de abastecimento que conectava a região Centro-Oeste 

às outras. Do Sul, vinham gado e mulas, da Bahia, a maior parte dos alimentos e gado, do Rio 

de Janeiro, para onde ia o ouro extraído, vinha a maior parte da mão de obra escravizada. Nesse 

período, a Coroa Portuguesa montou uma vigorosa estrutura administrativa e regulamentadora 

no interior do Brasil, trazendo funcionários públicos responsáveis pela segurança, a ordem e a 

arrecadação de tributos (Comissão da verdade sobre a escravidão negra no DF e Entorno,2017). 

Após exploração exaustiva de reservas, a região passou a ser aproveitada para a pecuária 

e agricultura de subsistência em baixa escala (ALHO; MARTINS, 1995). A partir de 1930, a 

monocultura de café já havia dominado o interior de São Paulo e fatos como a construção da 
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ferrovia que ligava São Paulo à Anápolis (GO) e o programa “Marcha do Oeste” impulsionaram 

o processo de ocupação da porção central do Cerrado, aumentando os fluxos migratórios para 

a região e promovendo o desenvolvimento econômico em alguns locais (SANTOS, 2018). O 

programa referido acima tinha o objetivo de ocupar e explorar economicamente esta vasta área, 

que não era diretamente integrada ao processo de acumulação e reprodução do capital nos 

moldes tipicamente capitalistas (MARTINS et al., 2016). 

Depois disso, a ocupação intensiva e a modernização agrícola foram consolidadas com 

a “Revolução Verde”, a partir da década de 1970, sendo criados planos voltados para o 

desenvolvimento agrícola nas regiões Norte e Centro-Oeste, inclusive com estímulo ao 

desenvolvimento de mecanismos que viabilizassem a exploração das terras “improdutivas” do 

Cerrado (SANTOS, 2018). 

Para Calaça e Dias (2010), a diferenciação no grau de modernização do território e o 

relevo, influenciaram na intensidade de degradação do Cerrado. As condições físicas e a 

localização das estradas, fizeram com que esse processo acontecesse de forma desigual em toda 

a região, assim como no estado de Goiás, que é marcado por contrastes regionais resultantes da 

forma como foram investidos os primeiros capitais. Considerado uma das maiores economias 

do Brasil, o estado possui diversos contrastes regionais, sendo que as regiões Sul e Sudoeste se 

destacam em produção modernização em relação ao Norte e Nordeste do estado que, em 

contrapartida, possuem mais áreas naturais preservadas. 

 

3.1. Goiás no contexto do Cerrado 

 O estado de Goiás pertence à região Centro-oeste do Brasil. Dentre todos os estados 

brasileiros, é o que detém a maior cobertura ou representatividade de Cerrado (SANO et al., 

2008). Os autores explicam que de acordo com a classificação de vegetações brasileiras, três 

das tipologias propostas pelo IBGE, 1992, são encontradas no estado: a savana (cerrado), 

floresta estacional semidecidual (floresta tropical subcaducifólia) e floresta estacional decidual 

(floresta tropical caducifólia). 

 Sano et al. (2008), afirmam que as áreas de remanescentes de vegetação conservada em 

Goiás estão concentradas principalmente na sua porção nordeste. Isso porque o solo nessas 

áreas é predominantemente arenoso ou/e pedregoso, sendo geralmente pobre em nutrientes. 

Consequentemente, essa região tende a apresentar mais áreas preservadas. Os municípios que 

englobam Parques Nacionais, ou que possuem relevo acidentado, também tendem a apresentar 

porcentagens elevadas de preservação (SANO et al., 2008). 
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De acordo com Silva (2016), cada uma das dezoito microrregiões de Goiás se destaca 

em atividades diferentes, incluindo agricultura e pecuária. Sano et al. (2008) alertam para o erro 

de ocupação agrícola em algumas áreas de Goiás, dentre elas, o sudoeste goiano, com 

predomínio de neossolos quartzarênicos e latossolos de textura média. Isso porque a diversidade 

dos componentes ambientais não é observada corretamente, podendo causar erosões, voçorocas 

e outros desequilíbrios ambientais, quando manejadas de forma incorreta. Uma justificativa 

para a conservação dessa região é a de que ela é importantíssima na recarga dos aquíferos, em 

particular do aquífero Guarani presente na região (SANO et al., 2008). 

Para interesse desse trabalho, os dois próximos tópicos tratarão sobre o uso e ocupação 

do solo de duas microrregiões de Goiás: o Sudoeste Goiano e o Vale do Rio dos Bois. 

 

3.1.1. Uso e ocupação do solo no Sudoeste Goiano e Jataí 

Conforme o Instituto Mauro Borges (IMB), a Microrregião do Sudoeste de Goiás possui 

56.111,874 km² de área total, distribuídos em 18 municípios: Aparecida do Rio Doce, Aporé, 

Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí, Maurilândia, Mineiros, 

Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, 

Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra e Serranópolis. A Figura 2 apresenta o mapa 

dessa região. 
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Figura 2- Mapa da Microrregião Sudoeste goiano, com destaque para o município de Jataí 

 
Fonte: IBGE/SIEG, (2021). Autor: BORGES, Eduardo de Godoy, (2021). 

 

Se hoje é considerada como a região mais desenvolvida do Estado, algumas décadas 

atrás a visão que se tinha era diferente, conforme reproduzido no trecho retirado de Ab´Saber e 

Costa Junior (1950): 

 

“O sudoeste de Goiás, tal como a região sul de Mato Grosso, constitui um 

grande bloco de chapadões suaves, bem individualizados, representando um 

expressivo prolongamento das condições estruturais e geológicas da Bacia do 

Paraná, em área geográfica pertencente ao Brasil Central. É, assim, a porção 

mais setentrional dos chapadões areníticos entalhados pela rede hidrográfica 

do Alto Paraná, prolongando-se seu território, para oeste e noroeste, em 

patamares decrescentes, na direção geral da zona de divisão de águas entre a 

vertente platina e a amazônica, em pleno coração do centro-oeste brasileiro. 

(...) É, assim, uma espécie de mancha gigante de cerrados e campestres, 

laterada pelas duas principais áreas de matas do Brasil. De fato, na região, as 

duas províncias florestais brasileiras apenas se tocam, por meio do contacto 

possibilitado pela rede sinuosa de malas galerias que acompanha os vales e 

“dales” das duas vertentes hidrográficas regionais. Por essa razão, o sudoeste 

de Goiás possui climas e paisagens vegetais que escapam totalmente à área 

fisiográfica equatorial amazônica, como também à província tropical atlântica. 

Constitui, por assim dizer, a porção mais individualizada de nossa área de 

savanas, lembrando, em muito, o ritmo do clima sudanês. 

Neste quadro de cerradões e chapadões intermináveis, os homens encontraram 

condições físicas (climáticas, pedológicas, hidro¬ gráficas e geo-hidrológicas) 

bem melhores que o das caatingas em si, porém, muito piores que a das terras 

florestais da zona tropical atlântica, além de muito mal situadas em relação aos 

núcleos principais da civilização brasileira, litorâneos e sublitorâneos.” 

(AB’SABER; COSTA JUNIOR, 1950) 
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No trecho anterior, Ab’Saber e Costa Junior (1950) definem exatamente como o 

Sudoeste goiano era visto à época. É nesse contexto de solo improdutivo, de região pobre em 

povoamento rural e urbano, de falta de redes de comunicação (AB’SABER; COSTA JUNIOR, 

1950), que inicia-se o processo de ocupação desta região. 

 Segundo Melo (2003), o marco do início da ocupação da região Sudoeste foi em 1836, 

com a chegada dos primeiros “desbravadores” que vieram do sul de Minas Gerais até o vale do 

Rio Claro, cruzando extensos chapadões, áreas de mata virgem e cursos d’água extensos e 

volumosos, como o Paranaíba, o rio Verde e o rio Claro. Cabe ressaltar que a figura do boiadeiro 

foi o ponto central no estabelecimento de relações comerciais do sudoeste goiano com Minas 

Gerais, São Paulo e Mato Grosso, conseguindo interligar o sudoeste goiano com outras regiões, 

mesmo com a precariedade ou falta de estradas para isso. 

Após a revolução constitucionalista de 1932 e com as políticas de desenvolvimento de 

Vargas, como a “Marcha para o Oeste”, surgem as condições iniciais para o desenvolvimento 

do Sudoeste de Goiás, preparando o terreno para a inserção da agricultura modernizada. Em 

seguida, durante o governo JK, a execução de um sistemático plano viário com a construção de 

rodovias federais, interligou a região ao restante do país (MARTINS et al., 2016). 

Em 1967, a antropização na paisagem já era marcante, visto o intenso desenvolvimento 

de atividades pecuárias, porém, as áreas de cerrado aberto ainda apareciam associadas às 

pastagens naturais. Martins et al. (2016) pontuam que até o final da década de 1970, as 

transformações no meio rural ocasionadas pela Revolução Verde e pelos programas de 

desenvolvimento dos cerrados, ainda eram muito restritas, mas já davam sinais de que 

reconfigurariam a forma de produção do campo. Os autores continuam afirmando que foi com 

a migração de sulistas para a região, ao longo da década de 1980 que se intensificou o processo 

de transformação da paisagem, com a ocupação definitiva dos chapadões para a prática da 

agricultura comercial. Um fato interessante foi que, a maioria das áreas ocupadas já haviam 

sido abertas anteriormente pela pecuária extensiva, mesmo assim, os índices de preservação da 

vegetação nativa decaíram significativamente com a mudança para o novo sistema agrário, 

representado pela cultura intensiva da soja e do milho (MARTINS et al., 2016). De 2005 em 

diante, o cultivo de cana-de-açúcar tem mudado a paisagem da região. Avaliando o contexto 

histórico e econômico, a cana-de-açúcar deveria ocupar áreas antes destinadas as pastagens, 

mas em alguns municípios o cultivo entrou em competição com áreas de produção e cultivo de 

grãos. 
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Aqui, aponta-se o município de Jataí, que tem sua história iniciada junto com a ocupação 

do Sudoeste. De acordo com alguns historiadores e com França (1979), a história da cidade 

iniciou em 1836, quando pioneiros vindos de Minas Gerais formaram uma fazenda para criação 

de gado às margens dos rios Claro e Ariranha. A partir de então, outras famílias chegaram à 

região e começaram a tomar posse das terras, havendo uma demarcação e divisão amigável 

entre tais imigrantes. Em 1848, um dos fazendeiros doou uma área para construção de uma 

capela, o que estimulou a construção das primeiras casas, entre os córregos Jataí, Sapo e Açude. 

Em 1864 a província foi elevada à distrito, nomeado Paraíso. Em 1882, foi promovido à 

município e em 1895 recebeu o atual nome, Jataí. 

O município é destaque por seu potencial agropecuário, vem se consolidando como 

maior produtor nacional de cana-de-açúcar e ocupando as primeiras posições no ranking 

estadual de produção de grãos (soja, milho, sorgo) e leite. Além disso, Jataí conta com usinas 

de álcool e algumas hidrelétricas de pequeno porte. O município é cortado por rodovias 

importantes (BR 060, 158 e 364; GO 050, 180, 180, 184, 220 e 467) privilegiando o escoamento 

dos produtos, ligando-o a todas as regiões do Brasil. 

Segundo dados do IBGE, Jataí detêm uma área de 7.174,219 km2 e em 2010 a densidade 

demográfica era de 12,27 hab/km2. De acordo com o censo do IBGE, em 2010, viviam 88.006 

pessoas no município e a população estimada para 2020 é de 102.065 pessoas. 

No município foi implantado o Parque Natural Municipal Mata do Açude, uma UC de 

Proteção Integral criada pela Lei Ordinária nº 3848 de 24 de novembro de 2016, com o objetivo 

básico de preservar os ecossistemas naturais existentes, proteger a fauna e flora ali presentes, 

possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de EA e de 

turismo ecológico. Ainda de acordo com a Lei de criação, o órgão responsável pela 

administração da área é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que pode adotar medidas 

necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle. 

Em relação às características físicas, o Parque compreende uma área de 38,37 hectares, 

altitude média de 758 m, estando inserido no perímetro urbano do município, no extremo oeste 

da cidade, Figura 3, com coordenadas -17°51'39.17"S e -51°43'39.47"O. O solo predominante 

da área é o latossolo, sendo poroso, permeável, com textura muito argilosa e profundidade 

superior a 2 m (SCOPEL et al., 2002). De acordo com a classificação climática de Köppen-

Geiger, o clima no município é tropical com estação menos chuvosa no inverno, sendo a média 

anual de pluviosidade de 1541 mm (MELO; DIAS, 2019). O município pertence à bacia do 

Paraná e a UC está na microbacia do Córrego do Açude, afluente do Rio Claro. 
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Figura 3- Localização do Parque Natural Municipal Mata do Açude, em destaque, em relação à cidade de Jataí. 

 
Fonte: Google Earth, (2021). Autor: Borges, Eduardo de Godoy, (2021). 

 

De acordo com Guilherme et al. (2016b) e Coelho et al. (2021), o fragmento é composto 

por Floresta Estacional Semidecidual e Floresta de Galeria, com limites indefinidos entre estes 

tipos de vegetação, sendo cortada pelo córrego do Açude. Apesar de o município estar inserido 

predominantemente sob o domínio do bioma Cerrado, a Mata do Açude é um fragmento de 

Mata Atlântica fora dos limites formais do bioma (FERREIRA JÚNIOR et al., 2016). Já a fauna 

existente no Parque é típica do bioma Cerrado, surpreendentemente rica em diversidade de 

espécies (ESTUDOS TÉCNICOS, 2016). 

A área, localizada em região periférica da cidade, é vizinha do Estádio Municipal Nelson 

Antônio da Silva, de outro lado, do Parque Brito e, em maior extensão, de comunidade 

habitacional. Tal comunidade é em grande parte constituída por conjuntos habitacionais, sendo 

alguns deles de baixa renda, além de um loteamento com baixa taxa de ocupação. Este cenário 

é explicado por Silva e Oliveira (2016), que afirmam que a década de 1980 foi marcada pela 

expansão agrícola do município, o que aumentou a demanda por habitações acessíveis à 

população de baixa renda e dinamizou o mercado imobiliário para a classe média. Em 

contrapartida, com exceção dos conjuntos habitacionais, existe um alto índice de vazios na 

cidade, decorrente dos diversos loteamentos implantados (SILVA; OLIVEIRA, 2016). 
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Cabe ressaltar que nos últimos quinze anos, houve um aumento expressivo na taxa de 

ocupação no entorno da UC elevando a pressão antrópica na área do Parque. Guilherme et al. 

(2016b), afirmam que existem traços de perturbações também dentro da UC, como lixo ao longo 

das trilhas e principalmente incêndios recorrentes, que suprimiram severamente o 

desenvolvimento de espécies de plantas nativas. 

 

3.1.2. Uso e ocupação do solo no Vale do Rio dos Bois e Jandaia 

A microrregião do Vale do Rio dos Bois faz fronteira a leste com a microrregião do 

Meia Ponte e a Oeste com a microrregião do Sudoeste de Goiás. De acordo com o Instituto 

Mauro Borges (IMB), é composta por treze municípios: Acreúna, Campestre de Goiás, 

Cezarina, Edealina, Edéia, Indiara, Jandaia, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paraúna, São 

João da Paraúna, Turvelândia e Varjão (Figura 4). 

 

Figura 4– Mapa com a Microrregião Vale do Rio dos Bois, com destaque para o município de Jandaia. 

 
Fonte: IBGE/SIEG, (2021). Autor: Borges, Eduardo de Godoy, (2021). 

 

 Assim como o restante de Goiás, a microrregião do Vale do Rio dos Bois teve sua 

ocupação acelerada pelos programas governamentais de desenvolvimento. Embarcou no 

processo de expansão da fronteira agrícola dos anos 1970, que promoveu uma intensificação 

no uso e ocupação do solo através da conversão de áreas de remanescentes do Cerrado em áreas 
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de pastagem e agricultura (com plantio de soja e cana). A microrregião foi uma das áreas 

abarcadas pelo PROÁLCOOL que vigorou de 1975 a 1979, e passa por outra expansão desde 

2004, quando o governo implementou uma segunda política favorável à expansão da cultura 

canavieira para a produção de biocombustíveis, conhecido como Plano Nacional de 

Agroenergia (PNA), que teve início com a emergência das questões ambientais e a poluição 

provocada por combustíveis fósseis. A microrregião ocupa posição privilegiada no estado, além 

de possuir ampla logística para escoamento de produção, o que favorece sua ocupação 

(RODRIGUES; CASTRO, 2017). 

Tosta (2016) afirma que a vegetação natural na microrregião reduziu de 66,39% em 

1985, para 19,05% em 2015. A modernização das técnicas produtivas no campo, aliada a um 

aumento constante de investimentos financeiros propiciaram um avanço sobre as áreas do 

Cerrado, o qual vem se transformando em uma região favorável para a agropecuária, com 

facilidade de mecanização e disponibilidade de recursos hídricos. As áreas de pastagens que 

representavam 28% de ocupação em 1985, passaram a ocupar 56,11% em 2015 e a monocultura 

aumentou consideravelmente de 3,73% em 1985 para 24,63% em 2015, inclusive com presença 

de sistema de irrigação. 

Jandaia, um dos municípios do Vale do Rio dos Bois, teve seu início à margem do 

córrego Águas Limpas. Informações no site da prefeitura da cidade descrevem que, por volta 

do ano 1927, alguns fazendeiros da região doaram parte de suas terras para construção de um 

rancho de palha, utilizado como templo. Tal rancho foi transformado em capela no ano 1929, 

fruto de uma promessa feita pelos doadores das terras, para livrar suas fazendas dos saques na 

passagem dos revoltosos. A partir de então, surgiram várias construções em volta da igreja, 

formando o povoado cujo primeiro nome foi Água Limpa. Em 1935 o povoado foi elevado a 

distrito, se desenvolvendo com a construção da rodovia que ligava Goiânia a Rio Verde. Em 

1953, foi transformado em município (HISTÓRIA, 2019). 

O município possui economia firmada na agropecuária, sendo que o cultivo de cana-de-

açúcar é a atividade mais expressiva (IMB, 2020). Duas empresas, sendo uma usina de álcool 

e uma mineradora de calcário, garantem boa parte dos empregos na cidade. Distante 120 km da 

capital estadual, Jandaia é cortada pelas GO 162, 333 e 320, esta última realiza a ligação da 

cidade à BR 060. 

De acordo com dados do IBGE, o município possui área de 856,34 km2. O censo de 

2010 contabilizou 6.164 habitantes e as estimativas para 2020 são de 6.025. A densidade 

demográfica era 7,12 hab/km2 em 2010. 
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O município possui uma UC urbana em processo de implantação. Criada pelo decreto 

municipal 172 de 09 de Agosto de 2017, a UC das Serra da Biquinha e do Serra do Boqueirão 

é classificada como de Uso Sustentável (US), na categoria de Área de Proteção Permanente 

(APA). Seu objetivo básico é manter o equilíbrio ambiental existente e a conservação da 

biodiversidade, essenciais à manutenção da qualidade de vida da população. Ainda de acordo 

com o Decreto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente é responsável por implantar e 

administrar a APA, adotando todas as medidas necessárias para sua efetiva proteção. 

A UC possui área aproximada de 1.244,51 hectares, em uma região montanhosa, com 

variações de altitude aproximadas entre 610 e 920 metros, com coordenadas - 17° 2'55.02"S e 

- 50° 8'11.91"O, anexa à área urbana de Jandaia (Figura 5). 

 

Figura 5– Mapa com a localização da Área de Proteção Permanente da Serra da Biquinha e da Serra do Boqueirão, 

e da cidade de Jandaia, GO. 

 
Fonte: Google Earth, (2020). Autor: BORGES, Eduardo de Godoy, (2021). 

 

O município de Jandaia está situado na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, sub-bacia 

dos rios Turvo e dos Bois (BRITO, 2018). O Estudo Técnico para implementação da UC 

descreve que na área existe uma grande falha geológica, identificada por uma zona de 

cisalhamento indiscriminada com extensão de 5,7 km. O solo é classificado como Cambissolo, 

com textura franco-arenosa e características argilosas nos limites da área. Em alguns locais, há 
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presença de Latossolo vermelho. O clima anual caracteriza-se pelo tropical úmido, com média 

anual de pluviosidade de 1.639 mm. 

A região da UC possui características do bioma Cerrado, apresentando as 

fitofisionomias de cerrado sentido restrito (stricto sensu), savana florestada (Cerradão) e matas 

secas (de afloramento rochoso). As florestas estacionais deciduais compõem as áreas de 

encosta, ocasionando um solo mais estruturado do meio da encosta para os fundos de vale, com 

fisionomia caracteristicamente florestal. Já os trechos de maior elevação das serras, onde o solo 

é mais raso e com afloramentos rochosos, a vegetação característica é de árvores espaçadas e 

de menor estatura, caracterizando um cerrado rupestre. Tais características geram um gradiente 

topográfico e vegetacional de transição entre formação florestal e savânica (ANDRIANI et al., 

2020). A fauna é típica do ecossistema cerrado, com diversificada população de aves, 

mamíferos e répteis (ESTUDO TÉCNICO, 2017). 

A UC está anexa à cidade, sendo utilizada pela população e por visitantes para lazer, 

possuindo inclusive uma rampa de parapente que é um grande atrativo para o município e 

também valoriza ainda mais a área proposta à criação da UC. 
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CAPÍTULO II: ESCOLHA DAS ÁREAS E METODOLOGIA 

 

1. Introdução 

Para uma UC causar impactos positivos, é necessário considerar alguns fatores 

essenciais já no processo de escolha da área. Aqui, destaca-se a flora e a fauna silvestre, a água, 

o solo, o ar e a população local. Daí a importância de estudos prévios e reuniões com os 

moradores da região, garantindo a escolha de uma área ecologicamente viável ao mesmo tempo 

em que seja garantido a aceitação e integração da UC à vida das pessoas. Quando essas etapas 

são obedecidas e uma unidade é criada com apoio da população local, as chances de sucesso 

são maiores, uma vez que esses moradores se tornam agentes protetores da área. 

As cidades de Jandaia e Jataí foram escolhidas para esta pesquisa porque possuem 

algumas características interessantes. Ambas estão inseridas no bioma Cerrado. Mais do que 

isso, os dois municípios fazem parte de regiões do estado de Goiás que são extremamente 

antropizadas, na qual a agricultura, pecuária e conservação ainda estão dando os primeiros 

passos rumo à coexistência em equilíbrio. Cada uma dessas cidades está em fase de implantação 

de UC dentro do perímetro urbano, sendo que estas áreas sofrem forte influência com as atitudes 

dos moradores locais. 

Um dos pontos divergentes entre as duas cidades é a rotina de vida da população. 

Jandaia é uma cidade pequena, considerada pela população local como calma e pacata, sendo 

que por vezes os moradores precisam se deslocar para cidades vizinhas para resolver questões 

bancárias, judiciais, de saúde e até comprar produtos não encontrados no comércio da cidade. 

É comum também os jovens saírem da cidade para cursar faculdade ou em busca de empregos, 

uma vez que estes ainda são limitados no município. Por outro lado, Jataí se destaca como polo 

universitário, possuindo diversas instituições de ensino superior federais, estaduais e privadas. 

Além disso, a cidade possui um comércio mais diversificado, além de bancos de diversas 

instituições. 

Quando comparadas as áreas, nota-se que a UC de Jataí é representada por uma 

“pequena mancha florestal” dentro da cidade, ao passo que a UC de Jandaia é expressivamente 

maior do que o tamanho do perímetro urbano, conforme demonstra as Figuras 3 e 5 do capítulo 

anterior. Ambas UCs possuem grande valor ecológico, uma vez que a de Jataí conserva 

nascentes e algumas espécies de ocorrência rara e a de Jandaia também possui nascente e abriga 

diversas espécies da fauna e flora. O fato de serem de categorias de uso diferentes (APA em 

Jandaia e PARMU em Jataí), não influencia nos objetivos desse estudo, uma vez que já está 
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comprovado que UC’s de US e PI em zona urbana sofrem os mesmos tipos de impactos, porém 

em intensidades diferentes (Carranza et al., 2014). 

 Por fim, além das questões de logística, foi determinante na seleção das áreas a 

característica de que ambas ainda não possuem Plano de Manejo, uma vez que os resultados 

obtidos nesse estudo podem subsidiar a criação de programas de EA condizentes com a 

realidade da população do entorno. 

 

2. Grupo amostral e coleta de dados 

A área amostral da pesquisa foi escolhida de acordo com a proximidade com a UC, 

tendo em vista a premissa de que os moradores do entorno são os que causam maior pressão 

antrópica nas áreas. Em Jataí, foram selecionados todos os bairros vizinhos à Mata do Açude: 

Bandeirantes, Cohacol, Colmeia Park, Epaminondas, Filostro Machado, Jardim Goiás, Mauro 

Bento, Recanto da Mata (Figura 6-A). Em Jandaia, em função de seu tamanho reduzido, optou-

se por amostrar todos os setores da cidade (Figura 6-B). 

Definidas as áreas de amostragem, estabelecemos os critérios para inclusão dos 

participantes. Barbetta (2017) afirma que em estudos cujo objetivo é comparar duas populações, 

a principal preocupação no plano de amostragem deve ser em obter amostras comparáveis, que 

se diferencie apenas a respeito do valor de comparação. Logo, utilizamos três critérios de 

seleção dos participantes, sendo eles: o entrevistado deveria ser maior de idade, somente um 

morador por residência poderia responder o questionário e por último, o voluntário deveria 

morar a mais de um ano na cidade ou bairro. Atentando para os critérios estabelecidos, não 

conseguimos um número exato da população foco do estudo. Assim, optamos por realizar um 

levantamento representativo, fazendo uso da técnica de amostragem por conglomerados 

(BARBETTA, 2017). 
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Figura 6– Imagem com as representações das UCs e das regiões de coleta de dados em cada cidade. 6-A é 

referente à Jataí e 6-B referente à Jandaia. 

A- PARMU Mata do Açude e setores do entorno. 

 
 

B– Cidade de Jandaia e APA da Serra da Biquinha e da Serra do 

Boqueirão. 

 
Fonte: Google Earth (2020). Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para calcular o número de pessoas no público-alvo, fizemos um levantamento dos lotes 

ocupados por construções nas áreas de interesse, chegando a valores aproximados de 1430 em 

Jandaia e 1230 nos bairros supracitados em Jataí. Visando ter amostras comparáveis, optamos 

por ouvir a mesma quantidade de pessoas em cada população, limitando o estudo a 100 

entrevistados em cada cidade, garantindo o equilíbrio de representatividade. Nesse sentido, em 

Jandaia selecionamos quarteirões de toda área urbana e em Jataí, nos setores de interesse. 
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Desses, selecionamos algumas residências ou comércio e por último, o possível participante 

encontrado no endereço. 

Utilizamos dois métodos de abordagem: nas residências, considerando que algumas 

pessoas se sentem constrangidas ou incomodadas de responderem às perguntas na rua; e no 

comércio local, entrevistando funcionários e empresários residentes na área de estudo. O uso 

desses dois métodos garante que os resultados não sejam tendenciosos, uma vez que abarcou 

classes de trabalhadores, estudantes, do lar e aposentados. 

Levantamos fatores relacionados ao perfil sociocultural, concepção ambiental e 

etnobotânica. O Quadro 2 traz os objetivos das perguntas aplicadas. Antes da aplicação do 

questionário (Apêndice 1), o participante foi informado sobre os objetivos do estudo e assinou 

o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), disponível no Apêndice 2. Salienta-se 

que antes de iniciar a coleta de dados, o questionário foi submetido para avaliação perante o 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Jataí, obtendo o registro CAAE: 

23057319.3.0000.8155 e só depois de aprovado, foi aplicado no público-alvo. Em Jandaia, as 

coletas foram entre Janeiro e Março de 2020, em Jataí entre Fevereiro e Setembro de 2020. 

Outra informação pertinente é que, em Jataí, 70% das entrevistas foram realizadas durante a 

pandemia provocada pelo coronavírus, SARS-CoV2, o que dificultou e atrasou a coleta de 

dados. Medidas como uso de máscaras pela entrevistadora e participante, uso de luvas e 

disponibilização de álcool em gel após preenchimento do TCLE foram adotadas, visando a 

integridade de todos. 

 

Quadro 2 - Descrição das perguntas realizadas na entrevista e o objetivo de cada uma. 

Pergunta Objetivo 

Idade  

 

Investigar o perfil social e econômico do 

participante. 

Gênero  

Escolaridade 

Profissão 

Quantas pessoas vivem na mesma casa 

Renda familiar 

Tempo que vive na cidade Verificar se a pessoa já vive em tempo 

suficiente para ter conhecimento e percepção 

sobre o ambiente em que está. 
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O que é meio ambiente Descobrir qual o conceito que o participante 

tem sobre ambiente. 

Interesse em assuntos relacionados ao 

ambiente. Quais assuntos. 

Perceber a percepção que o entrevistado tem 

sobre o que faz parte do ambiente. 

O que é conservação ambiental Notar a percepção que a pessoa tem sobre 

conservação do ambiente 

A cidade pode desenvolver econômica e 

socialmente sem gerar impactos ambientais. 

Justifique 

Ver como o entrevistado percebe os impactos 

causados no ambiente advindos do 

crescimento da cidade. 

Problemas ambientais que a cidade possui Perceber a percepção que o entrevistado tem 

sobre o que pode ser um problema ambiental. 

Classificar a cidade em relação à qualidade 

da água, segurança, educação, do ar, solo, 

trânsito, saúde e lazer.  

Verificar a visão que o entrevistado tem do 

ambiente em que está inserido. 

Conceito de Unidade de Conservação Discernimento sobre esse tipo de área 

protegida. 

Se e por qual motivo frequenta a área da UC Perceber a interação e visitação da população 

na área. 

Conhece alguma planta que tem na UC Verificar o conhecimento das plantas da área 

protegida 

Plantas utilizadas na alimentação, bebida, 

remédios, artesanatos, construção, 

ornamentais. 

Verificar as espécies mais lembradas e mais 

presentes no dia-a-dia dos entrevistados 

Coleta alguma estrutura de planta para 

geração de renda 

Identificar possíveis coletores de plantas que 

dependem da UC para gerar renda. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

O questionário aplicado possuía caráter qualiquantitativo e era composto por perguntas 

objetivas e subjetivas. De acordo com Grácio e Garrutti (2005), “as quantificações fortalecem 

os argumentos e constituem indicadores importantes para análises qualitativas”. Assim, a 

pesquisa qualitativa é apoiada pela quantitativa e vice-versa, possibilitando uma análise 

estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e uma análise processual com métodos 

qualitativos. Conforme proposto por Dieterich (1999), o instrumento foi dividido em duas 

partes: o cabeçalho e o corpo. No cabeçalho haviam informações como nome da pesquisadora, 
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objetivos da pesquisa, informações sobre anonimato e agradecimento. Já o corpo, formado pelas 

perguntas, foi subdividido em categorias, sendo elas o levantamento do perfil socioeconômico 

e as concepções ambientais. 

 

3. Análise de dados 

Os resultados foram tabulados no programa Excel, com elaboração de uma planilha 

contendo os dados coletados das duas cidades, culminando com um banco de dados 

socioeconômico, da concepção ambiental e do uso e conhecimento botânico dos 200 

entrevistados. 

 

3.1. Análise da percepção ambiental 

Para análise da percepção ambiental em ambas populações, optou-se pelo uso da técnica 

de análise de conteúdo propostas por Bardin (2011), que consiste em buscar o sentido contido 

nas diversas formas de resposta, permitindo compreender melhor a concepção do participante. 

Nesse sentido, Bardin (2011) apresenta três critérios para a organização da análise: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. 

Na pré-análise, as entrevistas foram organizadas e revistas, afim de verificar possíveis 

erros durante a coleta e transcrição dos questionários. 

Em seguida, foi realizada a codificação das respostas. Para isso, em cada questão, 

avaliou-se a resposta do entrevistado, encontrando a ideia central proposta por ele. 

Posteriormente, esse conceito foi enquadrado em categorias pré-definidas ou estabelecidas 

durante a leitura. A exemplo, as respostas à pergunta “O que é meio ambiente?”, foram 

elencadas em três categorias, de acordo com Reigota (1990): naturalizante, antropocêntrica e 

integradora. Já outros questionamentos, como “Quais problemas ambientais existem em sua 

cidade?” tiveram as categorias criadas no decorrer das análises. 

As respostas quantitativas foram categorizadas utilizando números, de forma crescente, 

sendo que o zero sempre representava as alternativas não respondeu / não sabe, aumentando o 

número à medida que a resposta era positiva. 

A partir dessas categorizações, comparamos os resultados obtidos nas duas cidades 

avaliadas e por fim, aplicamos nos resultados para cada categoria o teste de Qui-quadrado (χ2) 

para comparação de médias de citações observadas e esperadas entre as duas cidades (ZAR, 

2009). 
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3.2. Análise etnobotânica 

Levando em conta que a coleta dos dados etnobotânicos foi realizada apenas com 

entrevistas, utilizamos algumas estratégias para chegar à identificação científica das plantas 

citadas. Assim, baseamos em trabalhos de etnobotânica (SOUZA et al., 2016; LIMA, 2020) e 

estudos locais (FERREIRA JÚNIOR et al., 2016; ANDRIANI et al., 2020) para identificar as 

espécies citadas pelas populações. Vários nomes comuns de plantas do Cerrado são bem 

característicos e não geraram quaisquer dúvidas, e algumas espécies também puderam ser 

identificadas pelo tipo de uso. Para citações de nomes duvidosos ou ainda nomes comuns que 

sabidamente se aplicam a mais de uma espécie, a identificação foi feita apenas a nível de gênero. 

Para a confirmação das espécies a partir do nome popular, a classificação quanto à 

origem e os autores, utilizamos a Flora do Brasil (2020). Além da identificação baseada na 

literatura, também utilizamos o conhecimento dos autores e de pessoas conhecedoras da flora 

local, que também auxiliaram na identificação. Ressaltamos que o foco central desse trabalho 

não foi levantar as espécies encontradas nas regiões e quintais das cidades, mas principalmente 

verificar o conhecimento e o uso que as pessoas fazem das plantas. 

Elaboramos uma lista geral a qual descrevia para cada espécie citada as seguintes 

variantes: cidade em que foi lembrada, tipo de uso citado (encontrada na UC, alimentação, 

medicinal, artesanato, construção, ornamental e geração de renda), quantidade de citações para 

cada uso e a origem da planta. Para esta última, consideramos como nativas as espécies que são 

de ocorrência no Cerrado e não nativas as espécies exóticas ao bioma, naturalizadas e 

cultivadas. 

Para verificar a riqueza e diversidade de espécies conhecidas em cada população, foram 

calculados os índices de diversidade de Shannon (H’) (ZAR, 2009). Também medimos o índice 

de equabilidade de Pielou (J’), que permite representar a uniformidade da distribuição das 

citações entre as populações. Esses três testes foram feitos no programa PAST 4.03. 

Para comparar e avaliar a composição florística do total de espécies, além das nativas e 

não nativas, utilizamos os índices de similaridade de Sorensen (BROWER; ZAR 1984), que 

considera a presença e ausência de espécies (qualitativo), e de Morisita (MAGURRAN, 1988) 

que é baseado na abundância das espécies citadas (quantitativo). Ambos foram realizados por 

meio de planilhas eletrônicas do Excel. 

Todas as análises abaixo foram realizadas para três grupos: o de citações de todas as 

espécies (geral), o de citações das espécies nativas e das não nativas. 

Aplicamos nos três grupos o teste de qui-quadrado (χ2) para comparação de médias de 

citações observadas e esperadas entre as duas cidades. Fizemos o mesmo para cada categoria 
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de uso em cada cidade. Consideramos apenas uma amostra (aderência) com proporções 

esperadas iguais. Para comparar os índices de diversidade, utilizamos o teste t de Hutcheson 

(ZAR, 2009), que faz comparação aos pares de médias. Para esse último, utilizamos o programa 

PAST 4.03. Nas categorias que houve número muito pequeno de citações, como foi o caso de 

uso para artesanato, construção e geração de renda, não realizamos testes estatísticos. 

As diferenças no conhecimento sobre plantas foram avaliadas entre as duas cidades e 

dentro de cada uma, considerando grupos específicos de gênero (feminino e masculino), idade 

(um grupo entre 18 e 38 anos; outro entre 39 e 59 e o terceiro grupo composto por pessoas com 

60 anos ou mais) e escolaridade (quatro grupos, sendo o primeiro das pessoas que se declararam 

analfabetas ou com fundamental incompleto; o segundo com fundamental completo; o terceiro 

grupo composto por pessoas com médio completo e o quarto grupo de superior completo). Na 

análise entre gêneros, realizamos o teste t com duas amostras independentes. Nos casos em que 

obtivemos variância desigual (p < 0,05), realizamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney 

(ZAR, 2009). Já a escolaridade e idade tiveram suas análises realizadas pela análise de variância 

na ANOVA (um critério). Utilizamos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (ZAR, 2009) 

nos casos de variância desigual. Para esses dois últimos casos aplicamos os testes a posteriori 

de Tukey e Dunn, respectivamente. Utilizamos o pacote estatístico BioEstat 5.3 para essas 

análises, bem como para o qui-quadrado. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISE COMPARATIVA DA CONCEPÇÃO AMBIENTAL DE 

DUAS POPULAÇÕES NO ENTORNO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

Resumo 

O mau uso do solo e dos recursos naturais configuram como um dos grandes problemas atuais. 

A criação de UCs é uma das alternativas para minimizar tais impactos e conservar a 

biodiversidade. Essas áreas precisam ser integradas à vida da população local, garantindo um 

convívio harmônico entre ambas. Nesse sentido, é imprescindível o desenvolvimento de 

estudos nesta população, afim de conhecer sua cultura, anseios e expectativas para com a área 

e o ambiente como um todo. Os resultados desses estudos auxiliam no desenvolvimento de 

projetos voltados à realidade da população local, visando a ampliação da sua percepção 

ambiental e melhoria da interação com a UC. Nesse trabalho objetivamos comparar as 

concepções ambientais encontradas em populações urbanas de duas cidades goianas (Jandaia e 

Jataí) que vivem no entorno de UCs. Para isso, levantamos e avaliamos as concepções 

ambientais das duas populações. Também identificamos semelhanças e diferenças das 

concepções encontradas nas cidades. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas com 

aplicação de questionários semiestruturados, sendo entrevistados 100 moradores maiores de 

idade em cada cidade. Como resultados obtivemos padrões de respostas semelhantes em ambas 

cidades, revelando uma representação ambiental ainda muito naturalista e antropocêntrica. A 

falta de associação do ambiente com fatores sociais e com políticas públicas também esteve 

presente nas duas amostras, revelando uma visão ainda muito simplista sobre o assunto. 

Ressaltamos que a visão simplista do ambiente pode ocasionar na falta de pensamento crítico 

sobre os problemas que afetam nosso cotidiano, por exemplo, entendimento sobre políticas 

públicas, problemas sociais, impactos em ecossistemas e até mesmo na escolha de governantes 

capacitados. Concluímos que o tamanho das cidades não parece influenciar na concepção 

ambiental dos entrevistados, conforme proposto no início do estudo.  

Palavras-chave: Relação humano-ambiente. Cerrado. Representação social. Ambiente. 

 

 

Abstract 

The misuse of soil and natural resources is one of the biggest current problems. The creation of 

PAs is one of the alternatives to minimize such impacts and conserve biodiversity. These areas 

need to be integrated into the life of the local population, ensuring harmonious coexistence 

between them. In this sense, it is essential to develop studies in this population, in order to know 

their culture, anxieties and expectations for the area and the environment as a whole. The results 

of these studies help in the development of projects aimed at the reality of the local population, 

aiming at expanding their environmental perception and improving their interaction with the 

UC. In this work, we aim to compare the environmental concepts found in urban populations 

from two cities in Goiás (Jandaia and Jataí) that live in the surroundings of PAs. For this, we 

survey and assess the environmental concepts of the two populations. We also identified 

similarities and differences in the conceptions found in cities. Data collection was carried out 

through interviews with the application of semi-structured questionnaires, with 100 elderly 

residents being interviewed in each city. As a result, we obtained similar response patterns in 

both cities, revealing an environmental representation that is still very naturalistic and 

anthropocentric. The lack of association between the environment and social factors and public 

policies was also present in both samples, revealing a still very simplistic view of the subject. 

We emphasize that a simplistic view of the environment can lead to a lack of critical thinking 

about the problems that affect our daily lives, for example, understanding of public policies, 

social problems, impacts on ecosystems and even the choice of capable government officials. 
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We conclude that the size of cities does not seem to influence the environmental conception of 

respondents, as proposed at the beginning of the study. 

Key words: Man-environment relationship. Cerrado. Social representation. Environment.  

 

1. Introdução 

Nos últimos anos, as discussões sobre o mau uso do solo e de recursos naturais ganharam 

espaço entre governos, pesquisadores e sociedade em geral. Estes assuntos configuram como 

alguns dos problemas que afetam o destino da humanidade. Como consequência, um conjunto 

de práticas sociais voltadas para o ambiente vem se instituindo no âmbito das legislações e dos 

programas de governo, bem como nas diversas iniciativas de grupos, associações e movimentos 

ecológicos (CARVALHO, 2017). Nesse contexto, as UC’s estão entre as principais estratégias 

de conservação da diversidade biológica e cultural a elas associadas. 

Atividades antrópicas no entorno ou mesmo dentro da UC muitas vezes influenciam na 

sua conservação. Por isso é necessário saber as expectativas e sentimentos que a população tem 

com a área e o ambiente como um todo. Essa compreensão individual ou coletiva do território 

em que a população humana ocupa, contribui para o entendimento dos problemas ambientais, 

podendo influenciar no maior envolvimento e participação dos indivíduos ou grupos na tomada 

de decisão, além de configurar uma ferramenta de grande importância para os gestores públicos, 

na implementação de políticas e programas que envolvem a sociedade (VALENTI et al., 2012). 

Logo, os conhecimentos e as relações dos moradores com a natureza são ponto de partida para 

a criação de ações educacionais para o público alvo. Nesse enredo, essas áreas são espaços 

privilegiados para o desenvolvimento de ações de EA, promovendo transformações no âmbito 

da percepção ambiental e no estilo de vida da comunidade (VALENTI et al., 2012). 

Entretanto, promover a EA a partir dos saberes, expectativas e percepção da 

comunidade, bem como investigar essa relação do ser humano com o ambiente não é algo 

simples. Isso porque o termo “ambiente” é amplo e recebe diversos conceitos diferentes, 

dependendo da área e do autor que o aplica. Reigota (1995) afirma que não existe um consenso 

entre a comunidade científica sobre esse termo, por conseguinte, é esperado que o mesmo 

aconteça na sociedade em geral. O autor prossegue, afirmando que por ter um caráter difuso e 

variado, a noção de ambiente é uma representação social. 

Sobre as representações sociais, Matos e Jardilino (2016) apontam que essas se 

configuram como uma forma de conhecimento estruturado em sistemas de interpretação que 

atuam sobre a relação dos sujeitos com o mundo e com os outros indivíduos. Os autores 

afirmam que as representações consideram as dimensões cognitiva, afetiva e social, o que 

consequentemente, leva os sujeitos inseridos em uma realidade social à dimensão afetiva em 
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relação ao mundo. Assim, conceitos como a concepção e a percepção do ambiente, estão 

intimamente ligados à formação das representações sociais. Pinto (2014) alega que a percepção 

ambiental é processo e resultado ao mesmo tempo: “Como processo é o ponto de partida para 

o conhecimento ambiental, como resultado pode significar todo conhecimento adquirido a 

respeito”. Em vista disso, é importante conhecer as diferentes percepções ambientais da 

população, objetivando compreender as diversas formas de interação no ambiente e como estas 

se refletem na realidade da comunidade e mais especificamente na UC. 

Tuan (1980) assegura que atitudes e crenças não podem ser excluídas das abordagens 

prática e teórica, uma vez que é preciso reconhecer as paixões humanas em qualquer cálculo 

ambiental. O ser humano é o dominante ecológico desse contexto, e o seu comportamento deve 

ser compreendido em profundidade e não simplesmente mapeado. Ainda de acordo com o autor, 

a percepção é uma atividade, um estender-se para o mundo. 

Levando em consideração o exposto acima, somos coniventes e utilçizaremos nesse 

estudo, o conceito de ambiente proposto por Reigota (1995) como  

 

“o lugar determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em 

relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de criação 

cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio 

natural e construído.” 

 

Uma percepção negativa ou errônea do ambiente pode causar diversos problemas de 

interação entre o ser humano e o mesmo, conforme argumentado por Shiraishi e Drummond 

(2010), Jesus (2013), Ferreira e Almeida (2014), Garcia; Ramos e Godoi (2015) e Marques; 

Costa e Moura (2019). Nesse contexto, estudos sobre a relação que a população do entorno 

mantem com o ambiente são cada vez mais comuns e necessários, servindo como respaldo para 

elaboração de políticas públicas e ações educativas voltadas para a realidade da população. 

A percepção do meio natural vem sendo modificada nas últimas décadas em função da 

crescente urbanização e do êxodo rural. Marczwski (2006) afirma que as pessoas que nascem e 

crescem em ambientes totalmente construídos tendem a perder muito da sua sensibilização e 

percepção em relação a natureza, deixando de criar vínculos fortes o suficiente para que possa 

construir valores mentais sobre os elementos do meio natural. 

No Cerrado, essa perda da sensibilidade ambiental, estimulada principalmente pela ideia 

de que para produzir é preciso desmatar, é particularmente preocupante. Registros históricos 

demonstram que o processo de ocupação do bioma está datado em aproximadamente 11 mil 

anos (SANTOS, 2018). Porém, foi a partir da década de 1960, meados de 1970, que o processo 



67 

 

de degradação do Cerrado intensificou. Impulsionado principalmente por políticas de expansão 

agropecuária e, em menor expressividade, devido ao crescimento das cidades. Em um curto 

espaço de tempo, esse processo resultou em uma severa modificação dos recursos hídricos, na 

distribuição da flora e da fauna e na manutenção dos serviços ecossistêmicos do bioma (FOLI; 

FARIA, 2020). 

Dadas as circunstâncias, as UCs funcionam como alternativa, ainda que insuficiente, 

para a conservação de ecossistemas ecologicamente viáveis. Para a manutenção dessas áreas, a 

gestão precisa incorporar perspectivas políticas, econômicas, biológicas e territoriais em seu 

planejamento, responsabilizando-se pela conservação da biodiversidade local 

(SCARAMUZZA et al., 2008). Entretanto, o que se percebe é que a área de UCs no estado de 

Goiás corresponde a apenas 4,62% do território, sendo que das 113 UCs registradas no CNUC, 

apenas 10 possuem Conselho Gestor e quatro apresentam Plano de Manejo registrado (CNUC, 

2021). 

Existem diversos estudos realizados com populações que vivem dentro ou no entorno 

de UCs implantadas no estado de Goiás (FERREIRA; ALMEIDA, 2014; GARCIA; RAMOS; 

GODOI, 2015; FARIA; BARBOSA; SOARES NETO,2019). Porém, ao avaliar pesquisas 

realizadas nas regiões do Vale do rio dos Bois e no Sudoeste goiano, nota-se que tais estudos 

são incipientes. Mais ainda: trabalhos que tracem um paralelo entre diferentes cidades e suas 

respectivas UCs são praticamente nulos. Tais argumentos, unidos à importância de tais regiões 

para a economia do estado, a rápida perda de áreas naturais para a agropecuária, a ausência de 

Plano de Manejo em quase todas as UCs da região (a única exceção é o Parque Nacional das 

Emas) e a necessidade de estudos para conhecer as perspectivas de diferentes populações, 

justificam a realização deste trabalho. O conhecimento adquirido sobre a relação do público da 

presente pesquisa com o ambiente poderá orientar as ações de EA, influenciando na 

ressignificação da percepção sobre o ambiente. Essas pesquisas são importantes por serem uma 

investigação da relação humana com seu meio vivencial (DEL RIO; OLIVEIRA, 1999). 

Nesse sentido, o presente estudo objetivou comparar as concepções ambiental 

encontradas em populações urbanas que vivem no entorno de UC. Para isso, avaliamos a 

concepção sobre ambiente em populações adjacentes de UCs em áreas urbanas. Por fim, 

procuramos identificar possíveis padrões de pensamentos, além de semelhanças e diferenças 

entre as concepções encontradas em cada cidade. 

Em função do tamanho reduzido da cidade, que permite desenvolver e acompanhar 

ações sociais; da vasta extensão da UC, promovendo maior contato diário entre a população e 

a área conservada; acreditamos que a população de Jandaia possui uma percepção ambiental 
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diferente da encontrada na população de Jataí. Lembrando que esta última possui uma UC de 

pequena extensão em comparação com o tamanho da cidade. 

A coleta de dados sobre o perfil social e a concepção ambiental foi realizada em ambas 

cidades com a utilização do mesmo questionário e mesma metodologia, bem como as mesmas 

técnicas de análise das respostas, conforme descrito no Capítulo II. Participaram da pesquisa 

100 pessoas residentes em Jandaia e 100 moradores do entorno da UC de Jataí. É importante 

ressaltar que o foco dessa pesquisa não é quantificar qual amostra populacional possui melhor 

concepção sobre o ambiente e sim, comparar as diferenças e semelhanças encontradas em 

ambas cidades. 

 

2. Resultados e discussão 

2.1. Perfil socioeconômico das populações 

 Os resultados referentes ao perfil social geral e em cada população estão expostos na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1– Perfil social das duas populações amostradas e perfil geral dos participantes de Jandaia e Jataí. Faixa 

etária: 1= entre 18-38 anos; 2 = entre 39-59 anos; 3 = 60 anos ou mais. Gênero: F = feminino; M = masculino. 

Escolaridade: NA= não alfabetizado; FI= fundamental incompleto; FC= fundamental completo; MI= médio 

incompleto; MC= médio completo; SI= superior incompleto; SC= superior completo; P= pós-graduação. 

 

 Faixa etária  Gênero  Escolaridade 

1 2 3  F M  NA FI FC MI MC SI SC P 

Jandaia 49 27 24  45 55  3 19 3 7 25 17 15 11 

Jataí 36 35 29  60 40  2 47 6 9 23 3 9 1 

Geral 85 62 53  105 95  5 66 9 16 48 20 24 12 

 

 Em ambas cidades predominaram entrevistados com renda familiar entre 1 e 3 salários 

mínimos (Tabelas 1 e 2). Em Jandaia foram 45% de mulheres e 55% de homens, sendo que 

25% dos entrevistados na cidade possuíam o nível médio completo. Em Jataí, 60% dos 

entrevistados foram do sexo feminino e 40% masculino, o nível de escolaridade mais 

representativo foi o fundamental incompleto (47%). 

 

Tabela 2 - Perfil econômico das duas populações amostradas e perfil geral dos participantes. Renda familiar: 0= 

não respondeu; 1= até um salário mínimo; 2= de 1 a 3 salários mínimos; 3= de 3 a 6 salários mínimos; 4= de 6 a 

9 salários mínimos; 5= acima de 9 salários mínimos. 

 

 Renda familiar 

 0 1 2 3 4 5 

Jandaia 10 19 35 25 7 4 

Jataí 9 20 49 12 8 2 

Geral 19 39 84 37 15 6 
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2.2. Conceitos e concepções sobre o ambiente e conservação ambiental 

Sobre o conceito de ambiente, o padrão de respostas nas cidades foi o mesmo, conforme 

demonstrado na Tabela 3. O teste de χ2 revelou que a frequência de citações foi parecida em 

ambas cidades para cada categoria analisada, uma vez que não obtivemos variações 

significantes entre os resultados. 

A maioria dos participantes nas duas cidades, sendo 55% dos jandaienses e 66% dos 

jataienses possuem uma visão ambiental naturalista. Reigota (1995) aponta que nesse tipo de 

representação, a definição de ambiente pode ser considerada como sinônimo de natureza, e mais 

que isso, existe uma visão de natureza intocada, dissociando o ser humano do ambiente. Alves 

(2016) aponta que as concepções mais comuns encontradas em estudos de campo referem-se à 

visão do tipo naturalista, reducionista ou antropocêntrica, além de que, a concepção de ambiente 

relacionada à ideia de natureza é bastante frequente entre os brasileiros. Nas duas cidades 

analisadas, a afirmativa de Alves (2016) se fez presente, reforçando a visão ainda restrita que a 

população tem em relação ao termo. 

 

Tabela 3– Categorização das respostas dos entrevistados em Jandaia e Jataí sobre o conceito de ambiente, de 

acordo com as macro categorias propostas por Reigota (1990). Naturalista: A definição de ambiente é considerada 

idêntica à de natureza. Muitas vezes passa a ideia de natureza intocada. Antropocêntrica: A natureza a serviço 

das pessoas. Muitas vezes passa a ideia de que o ser humano que está ameaçado e não os componentes bióticos e 

abióticos do ambiente. Integradora: A compreensão do ambiente, enquanto interação complexa de configurações 

sociais, biofísicas, políticas, filosóficas e culturais. 

 Não sabe/não respondeu Naturalista Antropocêntrica Integradora 

Jandaia 18 55 18 9 

Jataí 17 66 12 5 

χ2
 0,00 0,82 0,83 0,64 

p 1,00 0,36 0,36 0,42 

 

A quantidade de respondentes com visão antropocêntrica, em ambas cidades merece 

atenção. Nesse tipo de representação, também conhecida como utilitarista, o ambiente é visto 

como uma fonte de recursos para satisfazer as necessidades humanas, sendo esse, o 

“componente predador por excelência”. No final, é o ser humano que está ameaçado e não os 

elementos bióticos e abióticos que compõem o ambiente (REIGOTA 1995). Costa et al. (2012) 

afirma que esse tipo de percepção vai contra as perspectivas atuais, sendo necessário interpretar 

o ambiente de maneira mais holística, substituindo a concepção de ambiente como fonte de 

recurso para os seres humanos, por uma compreensão sistêmica e interdisciplinar. 

A representação menos encontrada em ambas cidades foi a integradora ou globalizante, 

na qual existe uma compreensão do ambiente enquanto relação complexa de configurações 
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sociais, biofísicas, políticas, filosóficas e culturais (REIGOTA, 1995). Sousa et al. (2017) 

defende que a compreensão do que é o ambiente deve estar voltada para definições mais 

integradas, envolvendo tanto o ambiente social, como político, e escolar, por exemplo. 

Entretanto, a realidade nos mostra que esta visão está fundamentalmente associada apenas para 

o meio natural. Os autores continuam, afirmando que a EA é um instrumento educacional 

extremamente necessário, contribuindo satisfatoriamente na construção de diferenciações e 

especificações para a construção de uma percepção integradora (SOUSA et al., 2017). Daí a 

importância de ações de EA no âmbito formal e informal, voltadas para a realidade das pessoas. 

O número de participantes que não sabem o que é ambiente foi elevado nas duas 

populações amostradas, revelando um ponto preocupante. Ao avaliar o contexto das respostas 

dessas pessoas, encontrou-se que em Jandaia, todos que se declararam não alfabetizados 

também afirmaram não saber o que é ambiente. Em Jataí, 13 dos 47 entrevistados declarados 

analfabetos, também desconhecem o conceito. Chamou atenção a resposta de um participante 

jataiense e declarado analfabeto, que respondeu que ambiente é “o mundo e tudo que acontece 

nele”. Apesar da simplicidade das palavras, parece que o entrevistado tem a noção de 

globalidade e de que as ações podem influenciar no ambiente, podendo dizer que sua percepção 

é classificada como integradora. Isso reforça que a percepção ambiental tem ligação com as 

experiências de vida e que pode ser influenciada pelo ambiente. 

De forma geral, os jandaienses entrevistados demonstraram interesse discretamente 

maior por assuntos ambientais do que os jataienses. Questionados sobre quais assuntos se 

interessavam, as respostas nas duas cidades foram, majoritariamente, sobre o uso e os impactos 

nos recursos naturais (desmatamento, queimadas, lixo, aquecimento global, agrotóxicos, etc.), 

e assuntos sobre ar, água, animais e plantas. Em Jandaia, apenas duas citações destoaram das 

acima, uma sobre a temática violência e outra sobre doenças. Já em os assuntos doenças; 

política, economia e violência, foram citados uma vez cada. 

A Figura 7 e a Tabela 4 expõem resultados que reforçam o caráter naturalista e 

antropocêntrico das concepções nas duas populações. 
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Figura 7– Indagações objetivas em cada amostra de população das cidades de Jandaia e Jataí. As perguntas 

relacionadas a cada gráfico foram: (A) Você tem interesse por assuntos relacionados ao “meio ambiente”? (B) 

No dia-a-dia, você tem atitudes que, no seu entendimento, ajudam na conservação do “meio ambiente”? (C) 

Você acha que sua cidade tem problemas ambientais? (D) Você acha que pode haver desenvolvimento 

econômico e social sem a geração de impactos ambientais? 

  

  
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Tanto em Jandaia como em Jataí, 87% dos entrevistados afirmaram realizar ações que 

ajudam na conservação ambiental. Também em ambas cidades, coleta e separação do lixo foram 

as atitudes mais citadas. Destaca-se que existe programas das prefeituras das duas cidades para 

incentivo de separação do lixo reciclável. Em Jandaia existe o programa “troca sustentável” no 

qual o lixo reciclável é trocado por desconto nas tarifas de energia. Em Jataí existe a coleta 

seletiva em alguns bairros, no qual o caminhão passa recolhendo os lixos recicláveis uma vez 

por semana. Além disso, na cidade ainda há Ecopontos, que são locais no qual a população 

pode levar lixos recicláveis e entulhos para ser descartados de forma correta. Apesar de nos 

setores abarcados pela pesquisa não possuir a coleta seletiva, em um deles há um Ecoponto que 

atende a região. Mesmo que os programas ainda precisem de muita melhoria e investimentos e, 

principalmente de uma maior aderência da população, este pode ser um motivo para que o lixo 

tenha sido bastante lembrado durante as respostas, uma vez que ambas populações conseguem 

relacionar o fato de que aquele lixo, se descartado de forma errada, será mais prejudicial do que 

se receber um destino correto. Também reforça a hipótese de que a percepção muda de acordo 

com a realidade, uma vez que a coleta seletiva é realidade (mesmo que limitada) nas duas 

populações. Duas respostas de entrevistados jandaienses chamaram a atenção para essa 
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necessidade de conscientização da população. Uma delas foi que o entrevistado “não conserva 

por que se fizer isso, as pessoas criticam” e a outra foi que “na casa não tem espaço para plantar, 

então não tem jeito de ajudar a conservar o ambiente”. 

A maioria dos entrevistados em ambas cidades afirmou que pode haver 

desenvolvimento econômico e social sem impactos negativos. Esse resultado é importante, pois 

demonstra que apesar de a população possuir uma visão simplista sobre o ambiente, eles têm 

consciência de que o desenvolvimento econômico e social pode coexistir com a conservação 

ambiental. Dentre as respostas positivas para tal pergunta, surgiram citações que indicam como 

alternativa, o uso de áreas já desmatadas para promover o crescimento, plantio ou criação; 

políticas públicas voltadas para interesses ambientais e econômicos e a educação da sociedade. 

Dentre os que afirmam que não pode coexistir desenvolvimento econômico, social e ambiente 

conservado, destaca-se a justificativa de 8% desse grupo de que é necessário desmatar para 

crescer e gerar alimento. Essa resposta destaca a visão utilitarista e sem sentimento de 

responsabilidade ambiental de parte dos entrevistados. 

 Grande parte dos participantes afirmaram que existem problemas ambientais em suas 

cidades. Apesar de terem consciência de que há problemas, os entrevistados mais uma vez 

reforçaram a percepção naturalista que possuem do ambiente, conforme demonstrado na Tabela 

4. 

O teste de χ2 demonstrou que a frequência de respostas foi parecida em ambas cidades 

para as categorias analisadas, uma vez que não houve diferenças significativas entre os 

resultados. A única exceção foi para citações relacionadas ao saneamento básico, que apesar de 

ter revelado uma pequena discrepância de citações, não chegou a ser um valor significativo. 

 

Tabela 4 – Categorização das respostas dos entrevistados em Jandaia e Jataí sobre os problemas ambientais que 

existem na cidade. Saneamento básico: esgoto, asfalto, lixo. Manejo de flora: desmatamento, queimada, 

arborização urbana. Manejo de água: canalização do rio; proteção das nascentes. Outros: problemas citados em 

menor quantidade que não se enquadram em nenhuma categoria formulada. 

 

 Não respondeu 

Saneamento 

básico 

Manejo de 

flora 

Manejo de 

água Outros 

Jandaia 14 56 16 17 9 

Jataí 16 38 21 17 22 

χ2
 0,03 3,07 0,43   

p 0,85 0,08 0,51   
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Estudos como de Sousa et al. (2017) e Prochnow e Farias (2015) também demonstram 

que lixo, esgoto, poluição e desmatamento são as variáveis mais abordadas quando as pessoas 

citam problemas ambientais. 

Variáveis de cunho social foram as menos abordadas, com apenas duas citações em 

Jataí, na qual um entrevistado descreveu como problema “pessoas que usam drogas na mata, 

violência” e outro citou a “falta de interesse político”. Em Jandaia apenas uma citação de cunho 

social foi identificada, na resposta “falta de atuação do ministério público”. Sousa et al. (2017) 

afirma que isso demonstra que os entrevistados possuem uma visão da problemática ambiental 

ainda restrita, pois o fator social, para eles, não está associado ao ambiental. 

Entretanto, esta não é uma adversidade exclusiva das duas cidades pesquisadas. 

Layrargues (2009) descreve que a dificuldade de perceber o vínculo entre a questão ambiental 

e social é devido a uma questão de entendimento: desde os primórdios das discussões 

ambientais, esse termo é compreendido predominantemente como sinônimo de “ecológico”, 

influenciando até os dias de hoje nas concepções humanas equivocadas sobre assuntos 

ambientais. Layrargues (2009) discute ainda que, apesar de serem tratadas separadamente por 

uma leitura ideológica que as dicotomizou, as questões sociais e ambientais são indissociáveis. 

De acordo com o autor, a realidade foi simplificada e acostumamos a ver limitadamente: por 

um lado, as questões sociais, e por outro, as questões ambientais, daí a dificuldade em imaginar 

questões sociais e ambientais associadas. 

A opinião a respeito de critérios ambientais que influenciam na qualidade de vida 

também pode auxiliar na compreensão da percepção ambiental da população. Essas percepções 

entre indivíduos são diferentes, pois fatores socioeconômicos e culturais, podem resultar em 

pensamentos, expectativas e julgamentos distintos (SANTOS; NASCIMENTO; REGIS, 2019). 

A Tabela 5 traz a percepção dos moradores entrevistados sobre alguns quesitos ambientais. 

 

Tabela 5 - Opinião dos moradores de Jandaia e Jataí a respeito de alguns eventos ambientais na cidade. 1 – 

Qualidade do ar; 2 – Qualidade da água; 3 – Trânsito; 4 - Serviços de saúde; 5 – Serviços de educação; 6 - Serviços 

de segurança; 7 – Poluição sonora; 8 – Lazer; JD – Jandaia; JT – Jataí. 

 

 1           2 3 4 5 6 7 8 

 JD JT JD JT JD JT JD JT JD JT JD JT JD JT JD JT 

Não sabe 2 - - 1 1 1 2 2 5 4 - 1 1 - 1 - 

Insatisfeito 4 15 20 15 9 34 3 41 2 18 7 47 5 25 31 17 

Regular 13 31 31 35 29 36 15 33 19 35 19 35 23 34 31 28 

Satisfeito 81 54 59 49 61 29 80 24 74 43 74 17 71 41 37 55 

 

Enquanto metade ou mais dos entrevistados de ambas populações demonstraram 

contentamento em relação à qualidade dos fatores abióticos (ar, água) o mesmo não pode ser 
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afirmado sobre os fatores sociais. Generalizando as respostas, notou-se um maior desgosto na 

população jataiense em relação ao trânsito, saúde e segurança na cidade, os quais a maioria dos 

entrevistados demonstrou insatisfação. Em Jandaia, os mesmos quesitos receberam em sua 

maior parte, avaliações positivas, principalmente na saúde e segurança, os quais percebe-se 

algumas ações da administração municipal para aumentar esses índices, como vídeo-

monitoramento de toda a cidade e programas voltados à saúde e bem estar dos idosos. 

Em relação às opiniões sobre a qualidade da água, é importante lembrar que em Jandaia, 

apesar de 59% afirmarem estar satisfeitos, o problema ambiental mais citado foi o descarte de 

esgoto no rio que corta a cidade. Essa percepção negativa pode ter influenciado na quantidade 

de pessoas que classificam a qualidade da água como péssima, ruim ou regular. Santos; 

Nascimento; Regis (2019) apontam que dentre os benefícios de áreas verdes nas cidades, 

destacam-se a conservação de espécies da fauna e da flora nativa, a melhoria da qualidade do 

ar e da água, o equilíbrio climático e o conforto térmico. Além disso, tais áreas se destacam 

entre as construções, proporcionando também benefícios estéticos. 

Os dois outros fatores sociais avaliados, educação e lazer seguiram a mesma regra de 

respostas. Em ambas cidades há maior satisfação dos entrevistados com tais serviços, com 

destaque para Jandaia que apresentou índice de 74% de contentamento com a educação, mesmo 

não possuindo cursos superiores na cidade. No lazer, a população jandaienses ficou dividida 

por igual, com ligeira tendência à satisfação. Jataí, por sua vez, teve mais da metade dos 

participantes satisfeitos com as opções de lazer da cidade, que conta com diversas áreas verdes, 

clubes e shopping. 

Os resultados encontrados nas duas cidades em relação a esses pontos que influenciam 

o índice de qualidade de vida da população, reforçam a natureza da percepção ambiental dos 

moradores. Apesar de apontarem insatisfações em todos os quesitos, quando questionados sobre 

os problemas ambientais nas cidades, poucos citaram transtornos sociais, de infraestrutura ou 

econômicos. Esse resultado vai de encontro com o conceito de ambiente já avaliado 

anteriormente, no qual, 55% e 66% das respostas em Jandaia e Jataí foram “naturalistas”. 

A avaliação dos conceitos sobre conservação ambiental e UC são importantes para dar 

um panorama sobre a percepção das duas populações em relação à existência da área protegida 

na cidade. A Tabela 6 mostra os resultados ao questionamento sobre o que é conservação 

ambiental. 
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Tabela 6 – Opinião dos moradores das cidades de Jandaia e Jataí sobre o que é conservação ambiental. 

Conservar fatores bióticos e abióticos: conservar/ proteger rios, nascentes, matas, animais, ar. Redução de 

resíduos: descarte de lixo e esgoto. Misto: Respostas que se enquadravam nas duas categorizações. 

 

 

Não sabe/não 

respondeu 

Conservar fatores bióticos e 

abióticos Redução de resíduos Misto 

  

Jandaia 21 48 5 26  

Jataí 20 43 11 26  

χ2
 0,00 0,17 1,56 1,00  

p 1,00 0,67 0,21 1,00  

 

 Destacamos que os resultados desse quesito em ambas cidades foram bem semelhantes, 

fato comprovado pelo teste de χ2, que também não demonstrou variações significativas entre a 

frequência de resposta nas duas cidades. Mais uma vez, a concepção naturalista se destacou 

entre os entrevistados, com a quantidade de citações relacionadas apenas à conservação de 

fatores bióticos e abióticos. A mídia, de um modo geral, mas principalmente programas de 

televisão, podem influenciar neste conceito errôneo, divulgando o ambiente de uma forma 

simplista e com uma conotação preservacionista (MENEGUZZO; CHAICOUSKI, 2010). 

Nas duas cidades percebemos a necessidade de ações que esclareçam o conceito de 

conservação ambiental, tratando-a como um instrumento de mitigação de impactos e 

degradação ambiental sejam eles ocorridos em áreas urbanas ou rurais. Tal definição, proposta 

pela Lei nº 9.985/ 2000, também permite entender que termo conservação da natureza deve ser 

adotado para referir a exploração racional da mesma, levando em consideração a legislação 

ambiental, os preceitos éticos e os aspectos técnicos dos recursos naturais de maneira a mantê-

los em condições adequadas para o uso das atuais e futuras gerações (MENEGUZZO; 

CHAICOUSKI, 2010). 

Sobre as UCs de cada cidade, ambas amostras de população demonstraram ciência da 

existência dessas áreas verdes, entretanto, desconhecem o fato de tais locais serem áreas 

protegidas (Tabela 7). Através do teste de χ2 percebemos a similaridade do pensamento em 

ambas populações, que novamente, não revelou valores significativos entre as amostras. 

Algumas categorias não foram avaliadas devido ao baixo número de ocorrência nas duas 

cidades, inviabilizando o teste. 

Esse resultado traz à tona dois problemas: a falta de informações sobre esse tipo de área 

protegida e o desconhecimento da existência dessas unidades na cidade. A compreensão da 

comunidade em relação à área protegida pode provocar conflitos de interesse e com a equipe 

gestora (FERREIRA; ALMEIDA, 2014). Nesse sentido, a EA se faz importante para que os 

moradores passem a conhecer a UC e desenvolver um sentimento afetivo positivo, 
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consequentemente auxiliando na conservação. Jesus (2013) demonstra que parte dos moradores 

passam a conhecer a UC por meio de projetos ambientais desenvolvidos. Em seu trabalho, a 

autora concluiu que mesmo moradores que nunca visitaram a UC pesquisada, desenvolveram a 

percepção de que a área é importante para o local e a comunidade. Para a autora, isso pode estar 

ligado à realização de turismo ecológico na região, o que abre novas possibilidades de fonte de 

renda para a população. 

 

Tabela 7- Categorização das respostas dos participantes em relação ao conceito de Unidade de Conservação. 

 Não sabe Local de conservação Órgão/ entidade 

Área de estudo/ 

conscientização Outros 

 

Jandaia 71 18 3 3 5  

Jataí 83 12 4 0 1  

χ2
 0,78 0,83 - - -  

p 0,37 0,36 - - -  

 

Por se tratar de uma APA, a UC de Jandaia permite uso sustentável, fato que deve ser 

explorado durante os programas de EA. A área pode gerar renda para a cidade através de 

turismo ecológico, extração sustentável de derivados da mata para artesanatos, frutos para 

comércio, dentre outras alternativas. Já a UC de Jataí é um Parque Natural, com uso mais restrito 

do que a APA, o que não exime sua função social importante, trazendo como retorno para a 

sociedade o aumento da qualidade de vida. Nos dois casos, trabalhos como trilhas 

interpretativas, visitas guiadas, oficinas de artesanato, alimentação alternativa e coleta 

sustentável podem ser desenvolvidas, estreitando a relação da população com as áreas. 

A coleta de partes de plantas e mudas é um assunto que deve ser trabalhado 

principalmente com a população de Jandaia, a qual 21% afirmaram ir à área para coletar frutos 

(especialmente pequi, baru, mangaba) e mudas, principalmente de orquídeas. A coleta de 

plantas, se não realizada de forma sustentável pode acarretar problemas como a extinção da 

espécie, daí a importância da conscientização da população sobre as formas e épocas certas de 

coleta. 41% dos jandaienses não frequentam a UC, 40% vão a passeio e 5% disseram ir por 

outros motivos. Em Jataí, nenhum entrevistado declarou coletar na área, 62% da população 

afirmou não frequentar a UC, 37% disseram que vão a passeio e 1% por outros motivos. 

Grande parte dos entrevistados nascidos em Jataí afirmaram que antigamente acessavam 

o parque para brincar, tomar banho no córrego e até lavar roupas, nos casos de alguns 

participantes com idade mais avançada. Entretanto, essa interação com a área diminuiu com o 

passar dos anos, sendo quase totalmente cortada após o mesmo ter se tornado UC da categoria 

PI, uma vez que o parque é cercado por alambrado e para visitá-lo é preciso agendar horário na 
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Secretaria do Meio Ambiente. Dos afirmantes que visitam a área, a maioria diz usar apenas para 

atravessar a “pinguela” que passa por cima do córrego, ligando um bairro ao outro da cidade. 

Essa ponte improvisada realmente está nas dependências do parque, porém não dá acesso ao 

mesmo, uma vez que é cercada de ambos os lados. Assim, a quantidade de visitantes efetivos à 

Mata do Açude é expressivamente menor do que a indicada neste trabalho. 

Em Jandaia, o acesso à APA é limitado por conta do seu relevo fortemente ondulado, o 

que pode servir como empecilho para alguns visitantes. Contudo, a população de Jandaia 

aparenta possui uma relação mais próxima à UC do que a de Jataí. Curiosamente, tal fato não 

influencia em percepções diferentes entre as duas populações. Ferreira e Profice (2019) 

propõem que o distanciamento da população humana com a UC é refletido na frequência de 

visitação por parte dos moradores, bem como no desconhecimento da área, se tornando algo 

que não agrega e nem atrai os moradores do entorno. 

Uma situação que chamou atenção durante as entrevistas foi que após serem 

questionados sobre o conceito de UC, os entrevistados perguntavam qual era a resposta certa, 

demonstrando interesse pelo assunto. Solucionada a dúvida e questionados sobre a opinião da 

importância dessas áreas na cidade, eles responderam predominantemente que tais áreas 

pareciam ser muito importantes para a cidade e os seres vivos. Essa situação reforça a ideia de 

que, com ações que realmente abarquem as necessidades e chamem a atenção da população, a 

chance de sucesso dessas áreas é aumentada substancialmente. 

Marcatto (2002) assegura que as possíveis respostas para as questões que envolvam a 

compatibilização entre desenvolvimento e conservação passam necessariamente pela 

participação da sociedade civil. O autor reconhece ainda que a população precisa estar 

sensibilizada para o problema e disposta a contribuir, trabalhando em conjunto com os 

organismos governamentais no processo de uso sustentável, controle e conservação dos 

recursos naturais. 

Como demonstrado nesse estudo, as concepções ambientais influenciam de forma geral, 

na percepção que o indivíduo tem sobre o ambiente e vice-versa. Uma pessoa com visão 

simplista sobre tal conceito, dificilmente relacionará que problemas de cunho social, econômico 

e político tem raízes e consequências ambientais. Em contrapartida, a falta de visão crítica sobre 

os problemas sociais, econômicos e políticos, traz consequências negativas para a conservação 

ambiental. Nesse sentido, reforçamos a necessidade de elaboração de políticas de EA que 

abarquem esses temas de forma crítica e conjunta, ampliando a visão de ambiente da população 

de ambas cidades. 
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Concordamos com Layrargues (2009) quando afirma que a EA é uma prática que 

dialoga com a questão ambiental, e que no senso comum visa uma mudança de valores, atitudes 

e comportamentos para o estabelecimento de uma outra relação entre o ser humano e a natureza. 

Assim, também acreditamos que essa relação, antes instrumental e utilitarista, pode se tornar 

harmoniosa e respeitadora dos limites ecológicos. Uma relação onde a natureza não seja mais 

compreendida apenas como um “recurso natural” passível de apropriação humana a qualquer 

custo para nosso usufruto. 

A vista disso, a compreensão da EA como uma ação educativa que trabalha com as 

dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais tem se potencializado como estratégia para 

efetividades das áreas protegidas (BARBOSA; GUIMARÃES; NEVES, 2019). Nesse sentido, 

acreditamos que a EA deve ser trabalhada tanto na educação formal (escolas) não formal (fora 

das instituições de ensino) informal (ao longo da vida). Entretanto, chamamos atenção para a 

necessidade de discussões acerca de como promover políticas públicas de EA, questionando a 

forma como essa é abordada em escolas, instituições e sociedade em geral. Por último, a 

percepção ambiental da população deve ser usada como ferramenta para criação dos programas 

de EA, uma vez que, conforme demonstramos nesse estudo, cada população possui suas 

particularidades e cultura diferente. 

 

3. Considerações finais 

Finalmente, para compreendermos os atuais problemas ambientais, é necessário 

entender como se dá relação das pessoas com o ambiente. Essa interação pode ser investigada 

através de estudos da concepção ambiental que cada ser humano possui. Nesse processo, a 

investigação de conceitos, atitudes, atribuições e valores se fazem importantes, afim de 

identificar possíveis padrões na população e verificar quais as melhores estratégias para o 

desenvolvimento de uma sociedade ambientalmente responsável. Nesse sentido, a EA deve ter 

a função de inserir novas perspectivas ideológicas à essas duas populações, com ações que 

reforcem os componentes, as interações e a implicação que cada elemento tem sobre o outro. 

Outro fato que deve ser trabalhado é a inserção das relações sociais, políticas, culturais dentro 

da dinâmica ambiental, uma vez que todos esses fatores estão conectados e influenciam entre 

si. 

Retornando às questões norteadoras desse estudo, havíamos acreditado que fatores 

como contato com áreas verdes urbanas, estilo de vida e tamanho da cidade, poderiam 

influenciar na percepção ambiental da população residente. Entretanto, o que notamos é que 

ambas populações possuem uma visão muito parecida, na qual o ambiente ainda é visto apenas 
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como elementos bióticos e abióticos que devem ser protegidos para garantir a existência e dar 

subsídios para a espécie humana. 

Reforçamos a importância de estudos sociais antes da elaboração ações de EA nas duas 

UCs. As duas amostras comparadas revelaram falta de informação em temáticas ambientais, 

como o conceito de ambiente, problemas ambientais e conservação ambiental. Essa visão 

simplista do ambiente pode ocasionar na falta de pensamento crítico sobre os problemas que 

afetam nosso cotidiano, por exemplo, entendimento sobre políticas públicas, problemas sociais, 

impactos em ecossistemas e até mesmo na escolha de governantes capacitados. Também 

notamos desconhecimento sobre as Unidades de Conservação e suas funções, o que pode 

acarretar em um mau uso da área por parte da comunidade. Em contrapartida, as duas 

populações se mostraram interessadas em saber mais sobre as áreas que estão sendo 

implantadas e sinalizaram que estão abertas ao diálogo e ao conhecimento, uma vez que o grau 

de insatisfação ou indiferença com a presença das UCs foi quase nulo. Isso deve ser aproveitado 

para elaborar programas ambientais atraentes, abarcando temas que ajudem na ampliação das 

concepções ambientais na população local. 

Por fim, acreditamos que quando a população é bem informada, ela desenvolve um 

pensamento crítico e consequentemente, melhora a relação com o ambiente. Entretanto, 

promover uma sociedade crítica, informada, justa e responsável é um desafio que vai além dos 

muros das escolas e das casas. Praticar e promover a EA é um dever de todos da sociedade, 

incluindo os gestores de todas as ordens, empresários, ONGs e poderes públicos. 
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CAPÍTULO IV: ETNOBOTÂNICA DE DUAS POPULAÇÕES NO ENTORNO DE 

ÁREAS PROTEGIDAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Resumo 

As plantas são utilizadas como recurso para sobrevivência do ser humano desde os primórdios 

de civilização. Com o advento da industrialização e do consumismo desenfreado, os recursos 

naturais e a biodiversidade estão a cada dia mais ameaçados. A criação de Unidades de 

Conservação (UCs) é uma das estratégias para minimizar os impactos negativos causados por 

processos antrópicos. As UCs em áreas urbanas sofrem ainda mais com intervenções antrópicas. 

Nesse sentido, os estudos etnobotânicos com populações que vivem no entorno da área podem 

auxiliar no processo de manutenção e na efetividade da área, ajudando a compreender a relação 

que os moradores mantem com os vegetais. Contribuem também com o planejamento de 

estratégias que integrem a UC à vida das pessoas. Nesse sentido, objetivamos levantar e 

comparar a etnobotânica dos moradores de duas cidades goianas que possuem UC em área 

urbana: Jandaia e Jataí. Considerando as dimensões das cidades, selecionamos os participantes 

pela técnica de amostragem por conglomerados, entrevistamos 100 moradores de Jandaia e 100 

moradores de bairros do entorno da UC de Jataí, com uso de um questionário semiestruturado. 

Para análise dos dados, utilizamos o índice de diversidade de Shannon, afim de verificar a 

riqueza e diversidade de espécies conhecidas nas duas populações. Também aplicamos testes 

de equabilidade de Pielou, o índice de similaridade de Sorensen e de Morisita, para mensurar a 

diferença de conhecimento e uso botânico dos moradores entre as duas cidades bem como nas 

variáveis de gênero, idade e escolaridade dentro de cada cidade. Utilizamos o qui-quadrado 

para comparação de médias de citações observadas e esperadas entre as duas cidades. Fizemos 

o mesmo para cada categoria de uso em cada cidade. Notamos que os jandaienses apresentam 

um maior conhecimento botânico em relação aos jataienses. Entretanto, a similaridade de 

espécies conhecidas nas duas cidades é alta. Não encontramos diferenças estatisticamente 

significativas entre as variáveis de ambas cidades, o que aponta que a diferença de 

conhecimento e uso vegetal pode estar relacionada ao estilo de vida e cultura de cada população 

investigada.  

Palavras-chave: Relação humano-ambiente. Conhecimento botânico. Áreas protegidas. 

Cerrado goiano. 

 

Abstract: 

Plants have been used as a resource for human survival since the dawn of civilization. With the 

advent of industrialization and unbridled consumerism, natural resources and biodiversity are 

increasingly under threat. The creation of Conservation Units (CUs) is one of the strategies to 

minimize the negative impacts caused by anthropic processes. UCs in urban areas suffer even 

more from human interventions. In this sense, ethnobotanical studies with populations living in 

the surroundings of the area can help in the maintenance process and in the effectiveness of the 

area, helping to understand the relationship that residents maintain with plants. They also 

contribute to the planning of strategies that integrate UC into people's lives. In this sense, we 

aim to survey and compare the ethnobotany of residents of two cities in Goiás that have PAs in 

urban areas: Jandaia and Jataí. Considering the dimensions of the cities, we selected participants 

using the cluster sampling technique, we interviewed 100 residents of Jandaia and 100 residents 

of neighborhoods around the UC Jataí, using a semi-structured questionnaire. For data analysis, 

we used the Shannon diversity index, in order to verify the richness and diversity of known 

species in the two populations. We also applied Pielou's evenness tests, the Sorensen and 

Morisita similarity index, to measure the difference in knowledge and botanical use of residents 
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between the two cities, as well as in the variables of gender, age and education within each city. 

We used the chi-square to compare observed and expected citation averages between the two 

cities. We did the same for each category of use in each city. We note that the Jandaienses have 

a greater botanical knowledge than the Jataienses. However, the similarity of known species in 

the two cities is high. We did not find statistically significant differences between the variables 

in both cities, which indicates that the difference in knowledge and plant use may be related to 

the lifestyle and culture of each investigated population.  

Key words: Human-environment relationship. Botanical knowledge. Protected areas. South of 

Goiás. 

 

1. Introdução 

As plantas sempre foram vistas como recurso de sobrevivência. Já no início das 

civilizações, o ser humano encontrou diversas utilidades nos vegetais, como por exemplo fonte 

de alimentos, medicinais, matéria prima para construção de moradias e embarcações (KRUEL; 

BASTOS; DE SÁ, 2018). Entretanto, com o crescimento da sociedade, surgiu um cenário 

econômico influenciado pelo consumo desenfreado, o que tem causado problemas graves ao 

ambiente. Albuquerque et al. (2019) e Faeth et al. (2005), apontam que o processo de 

urbanização causa profundas transformações ambientais, alterando a abundância, a diversidade 

e a composição de espécies na área ocupada e entorno. Além disso, a ocupação de áreas naturais 

por aglomerados urbanos pode ocasionar impactos na vegetação remanescente, causando 

perdas significativas em áreas produtivas de água (FIGUEIREDO et al., 2016) e na 

biodiversidade. 

Enquanto a urbanização e o crescimento econômico causam pressão sobre os recursos 

naturais e a população local, algumas estratégias são usadas para minimizar esses impactos. 

Uma delas é a criação de áreas protegidas para conservar remanescentes naturais 

(LUDWINSKY; HANAZAKI, 2018). Nesse sentido, destacamos as UCs, que são espaços 

territoriais para proteção de características biofísicas ou culturais relevantes (BRASIL, 2000). 

Entretanto as UCs de áreas urbanas estão mais expostas à intervenções antrópicas, como 

desmatamento, caça ilegal, extrativismo predatório, introdução de espécies exóticas, 

lançamento de águas servidas sem tratamento, deposição de resíduos sólidos urbanos dentro e 

nas áreas de borda, dentre outras. (FIGUEIREDO et al., 2016). Por esse e outros motivos, a 

criação de UCs em áreas urbanas ou rurais deve ser acompanhada de estudos técnicos que 

avaliem a viabilidade da área. Dentre os critérios avaliados, os sociais como a cultura, a 

dependência, o uso e os anseios que a população local tem em relação à área, auxiliam na 

determinação de qual categoria de UC será implantada. Dos vários estudos possíveis, os 

etnobotânicos podem ser utilizados como uma importante ferramenta de diagnóstico para a 

gestão socioambiental (DIEGUES; VIANA, 2004). A partir da compreensão da relação que a 
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população mantém com os vegetais, podemos combinar o saber científico com o saber local, 

contribuindo com o planejamento de estratégias que integrem a UC à vida das pessoas, 

melhorando a relação entre a população e a área. As populações locais são a chave para o 

sucesso dessas ações, sendo imprescindível sua aproximação com a área e a participação nas 

ações. Caso contrário, a administração da área ficará difícil, uma vez que não haverá 

comprometimento da população durante o processo. (ALBUQUERQUE; ANDRADE, 2002). 

Pesquisas sobre uso e conhecimento vegetal em populações do Cerrado e no estado de 

Goiás são especialmente importantes, considerando que é a savana mais rica em espécies do 

planeta (MENDONÇA et al., 2008) e que seu valor ecológico só começou a ser reconhecido 

recentemente (WALTER; BEM BIANCHETTI, 2009). Apesar de existirem inúmeros estudos 

etnobotânicos desenvolvidos em populações goianas, grande parte é específico para plantas 

medicinais (SOUZA; FELFILI, 2006; SILVA et al., 2009; VIU; VIU; CAMPOS, 2010), 

comunidades tradicionais ou assentamentos (SOUZA et al., 2016; DINIZ, 2019; BARBOSA, 

2020, LIMA, 2020). Para populações goianas que vivem no entorno de UCs urbanas, os 

trabalhos etnobotânicos são praticamente inexistentes. Da mesma forma, não existem estudos 

comparativos entre populações goianas que vivem no entorno de UCs. 

Jandaia e Jataí são cidades localizadas no estado de Goiás, inseridas no bioma Cerrado. 

Partindo do pressuposto de que o conhecimento etnobotânico reflete as interações entre pessoas 

e os recursos vegetais disponíveis no ambiente (ALBUQUERQUE et al., 2005) e considerando 

que a população jandaiense convive com maior quantidade de paisagens naturais em seu 

entorno, trabalhamos com a hipótese de que isto pode proporcionar um conhecimento e uso de 

espécies botânicas nativas mais elevado em relação à população de Jataí, cidade mais populosa, 

com uma pequena UC e com seus limites urbanos dominados por monoculturas. 

Assim, esse trabalho objetivou levantar e comparar o conhecimento e uso de plantas 

feito por moradores de duas cidades goianas que estão em fase de implantação de UCs urbanas. 

Para isso, três pontos principais foram investigados: 1 - verificar a riqueza e a diversidade de 

espécies conhecidas nas duas populações; 2 - averiguar as diferenças no conhecimento e uso de 

plantas nativas e não nativas entre as populações de Jandaia e Jataí; 3 - investigar em cada 

população, a diferença de conhecimento etnobotânico em categorias sociais de gênero, idade e 

escolaridade. 4 - confrontar o conhecimento das duas populações acerca das plantas existentes 

na UC. 

A exposição da área de coleta de dados, bem como a metodologia de coleta e análise 

dos resultados estão explicados no Capítulo II deste trabalho. 
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2. Resultados e discussão 

 Nas 200 entrevistas foram citadas 238 espécimes vegetais (Apêndice 3). Essas estão 

distribuídas em 77 famílias botânicas e 211 espécies, ao passo que 25 espécies foram 

identificadas apenas ao nível de gênero e duas não foram identificadas. As famílias botânicas 

com maior representatividade em cada cidade estão na Figura 8. 

 

Figura 8- Famílias botânicas com maior representatividade nas entrevistas em dois municípios goianos. 8-A: 

famílias com maior abundância de citações nas duas cidades. 8-B: famílias com maior riqueza de espécies citadas. 

  

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Fabaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Myrtaceae, Anacardiaceae, Brassicaceae, 

Apocynaceae, Solanaceae, Poaceae, Moraceae, Annonaceae e Rubiaceae foram as famílias com 

maior quantidade de espécies citadas nesse trabalho. Resultados parecidos são encontrados 

frequentemente em estudos etnobotânicos de populações do Cerrado (BOTREL et al., 2006; 

PEREIRA et al.2012; PRADO et al., 2019; BARBOSA et al., 2020) e de outros biomas (LIMA, 

2010; ZANK; HANAZAKI, 2012; KHAN et al., 2021; GEERTSMA et al., 2021). De acordo 

com Guarim Neto e Moraes (2003), esses resultados podem ser explicados devido a ampla 

distribuição e o grande número de espécies pertencentes à tais famílias, aumentando a 

probabilidade de que sejam utilizadas por populações humanas. Lamiaceae, Fabaceae e 

Myrtaceae se destacaram tanto em relação à riqueza de espécies, quanto à quantidade de 

citações. As duas últimas famílias representadas em maior quantidade por espécies encontradas 

na UC e Lamiaceae representada por espécies de uso alimentício e medicinal. 

Em Jandaia obtivemos 1018 citações de plantas durante as entrevistas, distribuídas em 

70 famílias. Das 208 espécies lembradas, 90 são nativas do Cerrado e 118 não nativas. Em Jataí 
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foram 521 citações, ordenadas em 62 famílias. Os participantes lembraram de 72 espécies 

nativas e 69 não nativas, totalizando 141 espécies. 

Estudos etnobotânicos em populações urbanas tem encontrado um uso equivalente ou 

maior de plantas não nativas em relação às nativas (SILVA; ANDRADE, 2005; LOZADA; 

LADIO; WEIDANDT, 2006; BARRETO; SPANHOLI, 2018), demonstrando a importância 

que estas plantas vêm adquirindo em detrimento das nativas (SILVA; ANDRADE, 2005). 

Amorozo (2002) avalia que a desproporção entre espécies nativas e exóticas é resultado de um 

processo de seleção das plantas cultivadas e invasoras cosmopolitas pelas sociedades 

urbanizadas. De acordo com Faeth et al. (2005), a composição florística em áreas urbanas varia 

de acordo com fatores socioeconômicos e culturais.  Ainda de acordo com os autores, práticas 

desenvolvidas nas cidades, incluindo a “domesticação” de espécies vegetais, podem influenciar 

na dinâmica de ecossistemas dos fragmentos verdes próximos à cidade e nos próprios 

ecossistemas urbanos. Nesse sentido, Prado et al. (2019) alertam que a preferência por plantas 

exóticas pode ser considerada como negativa, tanto pelo risco de invasão biológica, quanto pela 

erosão cultural causada pela perda do conhecimento tradicional. 

O índice de similaridade de Sorensen mostrou que a composição florística das espécies 

nativas entre as cidades foi mais alto (72%) do que as espécies não nativas (57%). Na análise 

quantitativa, a similaridade de Morisita também foi maior para as espécies nativas (86%) do 

que as não nativas (74%). De qualquer forma, em geral, as similaridades totais foram altas e 

refletem em um conhecimento etnobotânico equivalente entre os habitantes de ambas as cidades 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Comparações pelos testes de Qui-quadrado (χ2) do número de espécies e citações entre as cidades 

goianas de Jandaia e Jataí; Avaliação e comparação da composição florística em ambas cidades com os índices 

de similaridade de Sorensen e Morisita.  ns: não significativo. 

 

 Jandaia Jataí χ2 P Sorensen Morisita 

Citação de espécies total 1018 521 159,85 <0,0001 - 0,74 

Citação de espécies nativas 586 351 58,44 <0,0001 - 0,87 

Citação de espécies não nativas 532 170 185,64 <0,0001 - 0,74 

Total de espécies 208 141 12,48 <0,001 0,64 - 

Total de espécies nativas 90 72 1,78 ns 0,72 - 

Total de espécies não nativas 118 69 12,32 <0,001 0,57 - 
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A frequência de citações em Jandaia, tanto para espécies nativas quanto para não nativas 

foi significativamente maior que em Jataí, pelo teste de χ2 (Tabela 8). Em relação ao número de 

espécies citadas, Jandaia também apresentou número consideravelmente maior tanto no total 

de espécies citadas quanto nas não nativas, enquanto que não houve diferenças significativas 

entre as cidades para o número de espécies nativas citadas. 

Tanto para as citações totais, quanto as citações de nativas e as citações de não nativas, 

os índices de diversidade foram altos em ambas cidades, o que pode ser explicado pela elevada 

riqueza de espécies registrada e ainda pela alta equabilidade ocorrida nas duas cidades. 

Entretanto, a diversidade em Jandaia foi significativamente maior do que em Jataí nas três 

categorias (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Índices de diversidade de Shannon (H’), equabilidade (J’) das citações e teste t de comparação dos 

índices de riqueza entre as duas cidades goianas para as citações de todas as espécies, apenas nativas e apenas 

exóticas. 

 Total Nativas Não nativas 

 Jandaia Jataí Jandaia Jataí Jandaia Jataí 

H’ 4,68 4,27 3,83 3,52 4,13 3,86 

J’ 0,87 0,86 0,85 0,82 0,86 0,91 

t 5,97 3,45 2,89 

P < 0,0001 < 0,001 < 0,01 

 

Tanto os valores de diversidade quanto equabilidade registrados nas duas populações 

foram altos, se comparados com outros trabalhos no Cerrado (AMOROZO 2002, BOTREL et 

al. 2006; LIMA et al. 2012; PRADO et al., 2019; COSTA et al., 2020). A riqueza de citações 

em Jandaia foi 95% maior que em Jataí. Contudo, a similaridade das espécies citadas em ambas 

cidades foi alta. Esse fato demonstra que os habitantes da primeira cidade possuem uma média 

de conhecimento maior sobre as plantas, entretanto, as espécies conhecidas são relativamente 

parecidas às citadas em Jataí. Junto a isso, temos a maior similaridade entre espécies nativas 

citadas nas duas cidades, em relação às espécies não nativas. O fato de que as plantas do Cerrado 

conhecidas pelas duas populações são no geral, espécies de ampla ocorrência e comuns no 

bioma, pode explicar essa grande similaridade entre as espécies nativas. Ao passo que, o 

conhecimento das espécies não nativas varia em cada região, influenciado principalmente pelo 

contexto em que a comunidade está inserida (BARRETO; SPANHOLI, 2019) e a 

disponibilidade de espécies a serem utilizadas (AMOROZO, 2002). 
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Nas categorias de uso para artesanato, construção e geração de renda, não foi possível 

realizar os testes, devido ao baixo número de citações em cada. Em Jandaia houve apenas cinco 

citações para artesanato, nenhuma para construção e duas para espécies coletadas para venda. 

Em Jataí, não houve citações para artesanato, apenas sete para construção e seis para geração 

de renda. 

O baixo número de citações para as categorias de usos artesanato, geração de renda e 

construção pode ser reflexo do estilo de vida e processo de urbanização de ambas cidades. Prado 

et al. (2019) também encontrou resultados parecidos em seu estudo com população do entorno 

de UC, justificando que menores proporções de plantas úteis em categorias que não sejam 

medicinais, alimentares e madeireiras, são comuns em outros estudos etnobotânicos. 

O teste de χ2 aplicado no conhecimento de plantas da UC e nos usos para alimentação, 

medicinal e ornamental ressaltou diferenças expressivas em praticamente todas as categorias 

avaliadas (Figura 9), com exceção das citações de espécies nativas na UC (P = 0,54) e citações 

de não nativas na UC (P = 0,23). 

 

Figura 9- Resultados para o conhecimento de plantas na UC e para os tipos de usos nas cidades de Jandaia e 

Jataí, considerando (A) citações de plantas nativas e (B) citações de plantas não nativas. 

  
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Tais resultados demonstram que em todas as categorias, os participantes jandaienses 

lembraram de maior número de plantas do que a população jataiense amostrada. Esse fato vem 

de encontro com a hipótese levantada de que a população de Jandaia teria um maior 

conhecimento etnobotânico, uma vez que o processo de urbanização é menor do que em Jataí 

e que a população da primeira cidade possui maior contato com a vegetação nativa nos arredores 

da cidade. 
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Para as comparações realizadas entre os grupos de gênero (Apêndice 4); idade 

(Apêndice 5) e escolaridade (Apêndice 6), considerando os usos na alimentação, medicinal e 

ornamental e avaliando separadamente as citações de nativas, não nativas e citações totais, em 

cada cidade, obtivemos: em ambas as cidades, não encontramos diferenças significativas entre 

as variáveis sociais em relação às categorias de uso. 

Em diversos estudos etnobotânicos, nota-se a influência de fatores que ampliam ou 

diminuem o conhecimento e uso de recursos vegetais (LOZADA; LADIO; WEIDANDT, 2006; 

MIRANDA et al., 2011). Dos fatores citados como determinantes nesse resultado, testamos 

três: idade, gênero e grau de escolaridade. Entretanto, não encontramos diferenças importantes 

entre essas variáveis dentro de cada cidade. Tendo isso em vista, as categorias sociais parecem 

não influenciar no uso e conhecimento vegetal nas duas cidades. Por outro lado, outros fatores 

ligados à cidade onde vive podem influenciar nessa relação, considerando que os testes da 

população em geral demonstraram maior conhecimento entre os habitantes de Jandaia. 

Sobre o conhecimento de plantas existentes nas UCs, o teste χ2 também não revelou 

diferenças de citações entre as duas cidades tanto para espécies nativas quanto para não nativas. 

Nas variáveis testadas em cada cidade, a avaliação para citações de espécies conhecidas da UC 

também não teve variações importantes, com exceção das citações de espécies nativas na UC 

dentro do grupo de escolaridade na cidade de Jandaia (P = 0,02). 

A quantidade de citações para a categoria de plantas encontradas na UC foi de longe, a 

maior entre todas as categorias em ambas cidades. Isso demonstra que as populações possuem 

um conhecimento importante sobre as espécies que ocorrem nas áreas, sendo um fator 

importante a ser considerado durante a elaboração de planos de intervenção. Esse conhecimento 

pode ter influenciado na alta riqueza de espécies e equabilidade encontrados no estudo. 

 De posse dos resultados dessa pesquisa, percebemos que ambas populações possuem 

um conhecimento etnobotânico vasto, que deve ser valorizado, registrado e compartilhado entre 

os moradores. Conforme os autores Albuquerque e Lucena (2004) afirmam, é preciso associar 

o conhecimento tradicional ao desenvolvimento de estratégias coerentes com o uso racional dos 

recursos naturais. Assim, ainda de acordo com os autores, é possível integrar esses 

conhecimentos à políticas públicas locais.  
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3. Considerações finais 

 Estudos etnobotânicos são necessários para tomar conhecimento da relação que a 

população mantêm com as plantas. Neste trabalho em especial, a importância também está 

relacionada à possibilidade de utilizar os resultados como fonte de informação para elaboração 

de planos de EA eficientes e voltados à realidade da população local. 

Iniciamos essa pesquisa acreditando que devido ao contato com uma grande área nativa 

dentro da cidade, a população jandaiense teria um maior conhecimento botânico e realizaria 

mais usos de espécies nativas em relação à população jataiense. Notamos que ambas populações 

tem conhecimento de alta riqueza e diversidade de espécies, porém os jandaienses 

demonstraram conhecimento um pouco maior em relação aos jataienses. 

A investigação sobre o conhecimento e uso de plantas nativas e não nativas nas duas 

cidades levantou alerta sobre uma situação já discutida em outros trabalhos etnobotânicos: as 

plantas não nativas vem tomando espaço das plantas nativas tanto em quintais, quanto na 

alimentação das pessoas. Ficou claro a ascensão de espécies não nativas sobre as nativas, o que 

deve ser tratado com cautela, uma vez que pode implicar na perda de conhecimento e 

diversidade do nosso bioma a longo prazo. 

Apesar de diversos estudos demonstrarem que variáveis sociais como idade, gênero e 

escolaridade podem influenciar no conhecimento e uso de plantas, não encontramos resultados 

parecidos nesse trabalho. Ainda que os jandaienses tenham apresentado maior conhecimento, 

quando avaliadas as categorias sociais, não encontramos valores significativos dentro de cada 

cidade e nem entre as duas populações. 

Sobre as espécies com ocorrência na UC da cidade, concluímos que ambas populações 

possuem conhecimentos similares e mais que isso, de todas as categorias, essa foi a que recebeu 

maior quantidade de citação em ambas amostras populacionais. Esse resultado é importante, 

pois demonstra que as duas amostras populacionais interagem com as áreas de proteção, logo, 

se aplicados programas educacionais que chamem atenção dos moradores, teremos duas UCs 

urbanas de sucesso. 

 A confirmação da hipótese de que cidades com maior contato com áreas nativas 

propiciam maior conhecimento pra população em geral, demonstra a importância da criação de 

mais UCs urbanas, aumentando a interação da comunidade com áreas naturais. Mais que isso, 

a criação de parques urbanos e arborização das cidades também devem ser olhadas com carinho, 

garantindo que as espécies utilizadas para tais fins sejam nativas, uma vez que isso também 

ajuda no conhecimento e valorização do Cerrado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse trabalho foi motivado por algumas dúvidas relativas à 

compreensão de ambiente e plantas em populações de duas cidades: Jandaia e Jataí. Isso porque 

em ambas cidades estão sendo implantadas Unidades de Conservação. Esse fato por si só gera 

curiosidade em saber como seria a relação da comunidade com a área. Os tamanhos divergentes 

entre as cidades e as UCs foram os pontos determinantes para o início do processo investigativo. 

Será que a população de Jataí teria uma percepção de ambiente diferente da população de 

Jandaia? Será que a população de Jandaia teria maior conhecimento e faria maior uso botânico 

do que a população de Jataí, uma vez que a primeira vive em uma cidade pequena e tem maior 

contato com áreas naturais dentro da cidade? Baseado nessas perguntas, iniciamos nosso 

processo investigativo. 

Tendo em vista o exposto, partimos da premissa que a interação da população com a 

área é influenciada pela cultura e conhecimento dos moradores. Entretanto, ao avaliar e 

comparar a concepção ambiental e a etnobotânica das duas populações, percebemos que os 

fatores citados acima, por si só, não influenciaram na percepção dos habitantes entrevistados. 

Com este estudo, percebemos que as populações humanas das duas cidades avaliadas possuem 

a percepção ambiental e o conhecimento botânico bem semelhantes, sendo que os jandaienses 

apresentaram um conhecimento botânico discretamente maior em relação aos jataienses. 

É notório que a percepção e a relação com o meio está sendo modificada ao longo do 

tempo, sendo que um dos principais motivos é o menor convívio das pessoas com áreas verdes. 

Além do mais, o conceito científico de ambiente também vem sendo modificado com o passar 

do tempo, deixando de lado a visão simplista que liga o termo “ambiente” apenas à “ecologia”, 

passando a ter uma visão mais integradora, que agrega fatores naturais e sociais ao mesmo 

conceito. 

Em contrapartida, tanto esse estudo quanto a observação do aumento de movimentos 

ambientalistas, demonstram a preocupação emergente das pessoas com a 

origem/produção/impacto de produtos e políticas no ambiente e na organização da sociedade, 

sinalizando que existe um longo caminho a ser trilhado e que grande parte da sociedade está 

disposta a aprender e cuidar do ambiente. 

Nesse sentido, reafirmamos a importância de programas voltados à EA, promovendo a 

compreensão da importância do equilíbrio de todos os componentes ambientais. Tais ações 

devem ser realizadas tanto em âmbito formal quanto informal. Nas cidades desse estudo, em 

específico, alguns exemplos de ações que podem ser promovidas são oficinas em escolas e 
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grupos abertos à comunidade (podendo ser organizadas até pelas prefeituras), na qual sejam 

apresentadas as plantas do Cerrado de ocorrência na região. Estas oficinas podem abordar 

temáticas alimentícias, como ensinar receitas que utilizem essas plantas; temáticas artesanais, 

medicinais, ornamentais, dentre outras. Tais oficinas, se bem elaboradas, tem a capacidade de 

demonstrar a versatilidade das plantas do Cerrado, ajudando em sua valorização. Dentro dessas 

oficinas, pode-se aproveitar para falar sobre a importância ecológica dessas espécies, como por 

exemplo servir de matéria-prima para as abelhas fabricarem seu mel, ou como suporte para 

sobrevivência de outras espécies.  

A visita guiada às UCs é outra ação que pode ser desenvolvida em ambas UCs, uma vez 

que as duas áreas de proteção estão dentro da cidade. Percebemos que muitos dos entrevistados 

não possuem um vínculo afetivo com as áreas, o que pode ser mudado a partir do momento em 

que elas começam a conhecer como é a mata, as plantas e os animais que lá vivem, os rios que 

as cortam. Tendo esse entendimento, também é mais fácil de compreender a importância que 

essas áreas tem para o equilíbrio de fatores na cidade, como a poluição, temperatura, dentre 

outros. Essa aproximação dos moradores com a área também traz como ponto positivo o fato 

de que as pessoas tendem a cuidar e respeitar o que desperta interesse ou carinho nelas. 

A inclusão da comunidade em discussões sobre políticas públicas voltadas à segurança, 

educação, lazer, saúde, bem como outras áreas, também são importantes, uma vez que a 

compreensão desses aspectos influencia na relação e compreensão do ambiente. Porém, é 

importante lembrar que tais eventos devem ser elaborados de forma que atraia as pessoas, com 

uma pauta de interesse social, diversificada, voltada à realidade da região e apresentada de 

forma que as pessoas entendam o vocabulário e o sentido do que está sendo apresentado.  

Por fim, ações para a inclusão das comunidades na discussão e nas decisões relacionadas 

à área, para o esclarecimento de termos como “conservação ambiental” e “ambiente” também 

são necessárias. Em Jandaia, em especial, há um grande potencial para exploração turística da 

área e isso pode ser aproveitado para realizar capacitações e estímulos aos jovens da cidade, 

como turismo, hotelaria, alimentação, dentre outros. Em Jataí, uma ação necessária é sobre a 

prevenção de incêndios, uma vez que todos os anos o parque da Mata do Açude sofre com 

queimadas provocadas. Em ambas cidades é necessário uma ação em específico para prevenção 

de lixo nas áreas protegidas.  

Estas são algumas sugestões baseadas nos resultados obtidos em nossa pesquisa. Ficou 

nítido que ambas populações possuem dificuldade em perceber que nós fazemos parte do 

ambiente e que os processos sociais e naturais também estão inseridos neste. Finalizamos 
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reforçando o interesse de ambas populações em aprender e colaborar, o que deixa esperança de 

sucesso na implantação e manutenção de ambas áreas protegidas.  
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APÊNDICE 1 

 

Universidade Federal de Goiás 

Regional de Jataí 

Programa de Pós-Graduação em Geografia 

  

Cidade/ Bairro: ____________________ Data: ________  Questionário nº: _______ 

Pesquisadora: Pollyana de Godoy Borges  

  

  Este trabalho tem o objetivo de avaliar a percepção ambiental e etnobotânica da população que 

reside no entorno da UC. A entrevista, que faz parte da etapa de levantamento de dados, será 

realizada em aproximadamente 15 minutos de conversa. Caso você sinta constrangido (a) em 

responder alguma pergunta, pode desistir de participar a qualquer momento, sem aplicação de 

nenhuma penalidade. Caso não saiba alguma resposta, sinta-se à vontade em dizer que não sabe 

ou que não entendeu a pergunta. A entrevista será anônima, logo, seus dados não serão 

divulgados.   

  

Percepção ambiental e etnobotânica da população do entorno de uma UC.  

  

A.  Perfil do participante:  

1. Idade: ________ anos.   

2. Gênero: ___________________________  

3. Quanto tempo vive na cidade? _______________________  

4. Nível de escolaridade:    

(  ) não alfabetizado    (  )  fundamental incompleto    (  ) fund. completo  

(  ) médio incompleto     (  ) médio completo   (  ) superior incompleto    (  ) superior completo 

(   ) pós graduação  

5. Profissão: ________________________________________   

6. Quantas pessoas vivem na casa? ______________________   

7. Renda familiar:    

(   ) até 1 salário mínimo (998,00)             (   ) de 1 a três  (999,00 a 2994,00)                    

(   ) de 3 a 6 (2995,00 a 5988,00)                   (   ) de 6 a 9  (5989,00 a 8982,00)                            

(   ) acima de 9 ( + 8983,00)  

 

B. Percepção ambiental:   

8.  Na sua opinião, o que é meio ambiente?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9.  Você se interessa por assuntos relacionados ao meio ambiente? Se sim, cite alguns 

exemplos.   

(  ) não interesso    (  ) pouco    (  ) muito   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10.  Para você, o que é conservação ambiental?      

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. No dia-a-dia, você tem atitudes que no seu entendimento ajudam na conservação do meio 

ambiente? Se sim, cite algumas.              (  ) não sei   (  ) não   (  ) sim   

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12.  Você acha que pode haver desenvolvimento econômico e social sem a geração de 

impactos ambientais?  Se sim, como? Se não, por quê?        (  ) sim    (  ) não       (  ) não sei  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

13. Você acha que a cidade tem problemas ambientais? Se sim, cite exemplos.  

(  ) não sei   (  ) não   (  ) sim    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14.  Em relação aos critérios abaixo, como você classifica sua cidade?    

Poluição do ar:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Poluição da água :  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Poluição do solo:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Trânsito:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Criminalidade:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Barulho:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Saúde:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Educação:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

Lazer:  (  ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (   ) ruim    (  ) péssima   

  

 No geral, como você classifica a qualidade de vida na sua cidade? Por quê?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

15.  Para você, o que é uma Unidade de Conservação?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

16.  Você acha importante a criação de uma UC aqui na região?  Por quê? 

(   ) sim   (  ) não  (  ) indiferente  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

17.  Frequenta a região da UC com qual finalidade?    

(  ) trilha            (  ) passeio            (  ) esporte            (  ) caça                 

(  ) pegar mudas/sementes/flores     (  ) visitar pessoas                           (  ) outros              

(  ) não frequento  

   

C. Etnobotânica:  

18. Você conhece alguma planta que existe na UC? Se sim, cite exemplos.    (   ) sim (   ) 

não  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

19. Usa plantas no dia a dia? Quais e com qual finalidade? (  ) não    (  ) sim   

(  ) comida 

___________________________________________________________________________  

(  ) bebida (sucos, chás, etc.)____________________________________________________ 

(  ) remédios  ________________________________________________________________ 

(  ) artesanato  _______________________________________________________________ 

(  ) construção _______________________________________________________________ 

(   ) ornamental ______________________________________________________________ 

(   ) outros ___________________________________________________________________ 

 20. Você coleta frutos, sementes, galhos, folhas, casca de árvores para fins de geração de renda 

(como remédio, condimento, ornamental ou outros)? Se sim, quais? (  ) sim   (   )não   

Ex:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

  

     

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

   

  

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

  

 Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada  

“Percepção ambiental e etnobotânica em populações urbanas no entorno de Unidades de 

Conservação no Cerrado, municípios de Jataí e Jandaia, Goiás”. Meu nome é Pollyana de 

Godoy Borges, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é Geografia - Análise 

ambiental do Cerrado. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final das duas vias deste documento e rubrique todas as 

páginas, o mesmo será feito pelo pesquisador. Uma das vias é sua, a outra ficará comigo. 

Esclareço que em caso de não querer participar, você não sofrerá penalização. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, 

pessoalmente, via e-mail pollyanagodoy@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a 

cobrar, através do seguinte contato telefônico: (64) 99342 0345. Ao persistirem as dúvidas 

sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (64) 

36068337. O Comitê de Ética em Pesquisa é um órgão institucional que tem por objetivo 

proteger o bem-estar dos participantes da pesquisa.   

A pesquisa justifica-se por conta da discussão sobre a importância da biodiversidade 

nos últimos anos e dos problemas enfrentados para mantê-la e garantir uma relação equilibrada 

entre os avanços tecnológicos, o crescimento populacional e a conservação do ambiente. Assim, 

as Unidades de Conservação são uma alternativa para a conservação de recursos naturais 

importantes. Quando bem planejadas e administradas, essas áreas garantem um 

desenvolvimento sócio-ambiental responsável, diminuindo os impactos negativos externos.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ – CÂMPUS RIACHUELO  
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS  

RUA RIACHUELO, CP 03 CEP: 75804-020  
FONE: 64 3606 8128   / E-MAIL: UAEEGEO@GMAIL.COM  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 Apesar das vantagens, as Unidades de Conservação muitas vezes passam por problemas na 

interação com a população humana do seu entorno. Assim, levantamentos sobre a percepção 

ambiental da população e o uso que ela faz dos recursos ambientais são muito importantes para 

desenvolver projetos e ações educacionais voltados ao consumo sustentável de recursos e 

conservação de uma UC.  

Este trabalho tem como objetivo avaliar a opinião e o uso que as populações de duas 

cidades fazem do meio ambiente. Essa pesquisa será realizada da seguinte forma: serão 

aplicados questionários na população de dois municípios, a saber: Jataí e Jandaia. As respostas 

serão divididas em alguns grupos, para comparação dos resultados.  

Os conhecimentos resultantes deste estudo serão constituídos por dados estatísticos. Os 

participantes não serão mencionados ou identificados. Dessa forma, posso garantir que em 

nenhum momento durante os processos de análise e divulgação dos resultados os mesmos terão 

a identidade exposta. A pesquisa será divulgada em revistas especializadas e eventos na área de 

Geografia / Ambiental, bem como em uma dissertação de mestrado. Os questionários e dados 

da pesquisa serão mantidos em arquivo físico, sob guarda e responsabilidade da pesquisadora, 

por um período de 5 anos após o término da pesquisa, podendo, eventualmente, ser utilizados 

em pesquisas futuras. Depois desse prazo, os dados serão destruídos.  

O tempo previsto para a entrevista é de aproximadamente 30 minutos, considerando a 

leitura desse termo, o tempo para avaliar se participará ou não da pesquisa e a resolução do 

questionário. A entrevista não oferece riscos à sua integridade física ou emocional. Entretanto, 

se durante a conversa acontecer desconfortos emocionais ou constrangimentos você poderá não 

responder a qualquer pergunta que lhe trouxer angústia ou ainda, desistir a qualquer momento 

de participar da pesquisa.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ – CÂMPUS RIACHUELO  
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS  

RUA RIACHUELO, CP 03 CEP: 75804-020  
FONE: 64 3606 8128   / E-MAIL: UAEEGEO@GMAIL.COM  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Em caso de desconforto, constrangimento ou qualquer abalo psicológico ou físico, você 

será encaminhado à um profissional da área em questão, que avaliará e dará um parecer sobre 

os procedimentos a serem tomados, tudo de forma gratuita, integral e imediata. Você tem direito 

a ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, e a pleitear 

indenização em caso de danos.   

  

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa:  

 

Eu, ................................................................................................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado “Percepção ambiental e etnobotânica em 

populações urbanas no entorno de Unidades de Conservação no Cerrado, municípios de Jataí e 

Jandaia, Goiás”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 

pesquisadora responsável Pollyana de Godoy Borges sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.  

  

………………….., ........ de ............................................ de ...............  

  

  

_________________________________________________________________  

Assinatura por extenso / datiloscópica do(a) participante  

  

  

__________________________________________________________________ 
Assinatura por extenso da pesquisadora responsável  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ – CÂMPUS RIACHUELO  
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS  

RUA RIACHUELO, CP 03 CEP: 75804-020  
FONE: 64 3606 8128   / E-MAIL: UAEEGEO@GMAIL.COM  
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APÊNDICE 3  

 

Apêndice 3: Espécies botânicas listadas em ordem alfabética de família e espécie, citadas pelos entrevistados durante o levantamento etnobotânico nos municípios de Jandaia 

e Jataí, GO, com suas respectivas origens, nomes comum, quantidade de citações e tipos de uso em cada cidade. Or – origem; N – nativo; E – exótico; U – espécie conhecida 

na UC; A – utilizada como alimento; M – uso medicinal; P – utilizada em produções manuais e artesanatos; C– utilizada para construções; O – ornamentais, cultivadas no 

quintal de casa; R – coletadas para gerar renda; SC – soma das citações para a espécie. 

 

   Jandaia Jataí 

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Adoxaceae                 

Sambucus australis Cham. & Sschltdl. E Sabugueiro - - 1 - - - - - - 1 - - - - 

Amaranthaceae                 

Spinacia oleracea L. E Espinafre - 1 - - - - - - - - - - - - 

Alternanthera dentata (Moench) Stuchlík ex R.E.Fr. N Terramicina - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

Beta vulgaris L. E Beterraba - 3 - - - - - - 1 - - - - - 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants E Erva-santa-maria - 1 6 - - 1 - - 2 - - - - - 

Amaryllidaceae                 

Allium porrum L. E Alho-poró - 1 - - - - - - - - - - - - 

Allium sativum L. E Alho  - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - - 

Allium cepa L. E Cebola - 8 - - - - - - 2 - - - 1 - 

Allium fistulosum L. E Cebolinha - 5 - - - 12 - - 1 - - - 2 - 

Anacardiaceae                 

Spondias purpurea L. E Siriguela - - - - - 1 - - - - - - - - 

Schinus molle L. E Chorão - - - - - - - 1 - - - - - - 

Tapirira guianensis Aubl. N Pau-pombo - - - - - - - 1 - - - - - - 

Mangifera indica L. E Manga 1 4 2 - - 2 - 1 - - - - 1 - 

Spondias mombin L. N Cajá - 2 - - - 9 - - - - - - 2 - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Anacardim humile A.ST.-Hil. N Cajuzinho 2 1 - - - - - 3 1 - - - - - 

Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl. N Aroeira 8 - - - - - - 3 - 1 - - - - 

Anacardium occidentale L. N Caju 9 5 - - - 5 - 8 2 - - - - - 

Annonaceae                 

Annona squamosa L. E Ata / Pinha - - - - - 2 - - - - - - - - 

Annona cherimola Mill. E Conde  - 1 - - - - - 1 - - - - - - 

Bocageopsis mattogrossensis (R.E.Fr.) R.E.Fr. N Pindaíba 1 - - - - - - 1 - - - - - - 

Annona muricata L. E Graviola - 1 - - - 1 - 2 1 - - - - - 

Annona coriacea Mart. N Araticum-do-cerrado 2 1 - - - - - 6 1 - - - - - 

Annona crassiflora Mart. N Araticum 2 2 - - - - - 5 2 - - - - - 

Apiaceae                 

Foeniculum vulgare Mill.  E Funcho - 1 - - - - - - - - - - - - 

Daucus carota L. E Cenoura - 3 - - - - - - 2 - - - - - 

Pimpinella anisum L. E Erva-doce - 3 - - - - - - 3 - - - - - 

Coriandrum sativum L. E Coentro - 1 - - - 2 - - 2 1 - - 1 - 

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss E Salsa - 5 - - - 3 - - 4 1 - - - - 

Apocynaceae                 

Nerium oleander L. E Espirradeira - - - - - 2 - - - - - - - - 

Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson N Tiborninha - - - - - - - - - 1 - - - - 

Plumeria rubra L. E Jasmim - - - - - 1 - - - - - - 1 - 

Aspidosperma macrocarpon Mart. & Zucc. N Guatambu - - 2 - - - - 1 - 1 - - - - 

Aspidosperma spp.  N Peroba 1 - - - - - - 2 - - - 1 - - 

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. E Rosa-do-deserto 1 - - - - 2 - - - - - - 5 - 

Hancornia speciosa Gomes N Mangaba 20 9 - - - 2 - 20 10 1 - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Aquifoliaceae                 

Ilex paraguariensis A.ST.-Hil. N Mate - - - - - - - - 1 - - - - - 

Araceae                 

Thaumatophyllum spruceanum Schott E Cipó-imbé 1 - - - - - - - - - - - - - 

Dieffenbachia amoena Bull. E Comigo-ninguém-pode - - - - - 1 - - - - - - - - 

Monstera sp. N Costela-de-adão - - - - - 1 - - - - - - - - 

Anthurium spp. N Antules - - - - - 1 - - - - - - 1 - 

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. E Copo-de-leite - - - - - - - - - - - - 2 - 

Zamioculcas zamiifolia (G.Lodd.) Engl. E Chama-dinheiro - - 1 - - - - - - - - - 2 - 

Colocasia esculenta (L.) Schott E Taioba - 1 - - - - - - 1 - - - 2 - 

Araliaceae                 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. N Mandiocão - - - - - - - 1 - - - - - - 

Arecaceae                 

Mauritia flexuosa L.f. N Buriti 2 - - - - - - - - - - - - - 

Cocos nucifera L. E Coco-da-bahia - - 1 - - 7 - - - - - - - - 

Syagrus oleraceae (Mart.) Becc. N Gueroba 3 6 - - - 1 - 3 1 - - - - - 

Asparagaceae                 

Beaucarnea recurvata Lem. E Pata-de-elefante - - - - - - - - - - - - 1 - 

Sansevieria trifasciata Prain E Espada-de-são-jorge - - - - - 1 - - - - - - 1 - 

Asphodelaceae                 

Aloe vera (L.) Burm.f. E Babosa - - 5 1 - 3 - - - - - - 2 1 

Asteraceae                 

Artemisia vulgaris L. E Ventre-livre - - - - - 1 - - - - - - - - 

Cichorium intybus L. E Almeirão - 2 - - - - - - - - - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Achyrocline vargasiana DC. N Macela - - 2 - - - - - - - - - - - 

Ageratum conyzoides L. N Mentrasto - - 2 - - - - - - - - - - - 

Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch. Bip. Ex Walp. E Caferana - 1 2 - - - - - - - - - - - 

Vernonanthura spp. N Assa-peixe 2 - 5 - - 1 - - - - - - - - 

Baccharis altimontana G. Heiden et al. E Carqueja - - 1 - - - - 1 - - - - - - 

Mikania glomerata Spreng. N Guaco - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - 

Bidens pilosa L. E Picão-preto - - 2 - - - - - - 1 - - - - 

Artemisia absinthium L. E Losma - - 4 - - - - - - 1 - - - - 

Baccharis serrulata (Lam.) Pers. N Arnica - - 1 - - - - - 1 1 - - - - 

Matricaria chamomilla L. E Camomila - 2 - - - - - - 3 1 - - - - 

Lactuca sativa L. E Alface - 28 - - - - - - 10 - - - - - 

Balsaminaceae                 

Impatiens walleriana Hook. F. E Maria-sem-vergonha - - - - - 2 - - - - - - - - 

Bignoniaceae                 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. E Caxeta - - - - - - - - - - - 1 - - 

Tabebuia spp  N Ipê 5 - - - - - - 7 - - - - - - 

Handroanthus spp N Ipê 6 - - - - 1 - 6 - 1 - - - - 

Bixaceae                 

Cochlospermum regium (Mart. ex Schrank) Pilg. N Algodãozinho - - 4 - - - - - - 2 - - - - 

Brassicaceae                 

Brassica oleracea var. italica Plenck E Brócolis - 1 - - - - - - - - - - - - 

Brassica carinata A. Braun E Mostarda - 1 - - - - - - - - - - - - 

Brassica oleraceavar. botrytis L. E Couve-flor - 4 - - - - - - - - - - - - 

Nasturtium officinale W.T.Aiton E Agrião - 1 - - - - - - 1 - - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Raphanus sativus L. E Rabanete - 1 - - - - - - 1 - - - - - 

Diplotaxis erucoides (L.) DC. E Rúcula - 8 - - - - - - 1 - - - - - 

Brassica oleracea var. capitata L. E Repolho - 9 - - - - - - 1 1 - - - - 

Brassica oleraceaL. E Couve - 25 - - - 2 - - 8 - - - 3 - 

Bromeliaceae                 

Bromelia balansae Mez. N Gravatá 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - 

Ananas comosus (L.) Merril N Abacaxi - 4 - - - - - - 1 - - - - - 

Cactaceae                 

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran E Flor-de-maio - - - - - 1 - - - - - - - - 

Ripsalis russellii Britton & Rose E Mandacaru - - - - - - - - - - - - 1 - 

Indet. E Cactos 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - 

Pereskia aculeata Mill. N Ora-pro-nobis 1 1 - - - 1 - - - 1 - - - - 

Caricaceae                 

Carica papaya L. E Mamão - 3 - - - 4 - - - - - - 1 - 

Caryocaraceae                 

Caryocar brasiliense Cambess. N Pequi 35 21 - - - - 1 44 27 - - - - 3 

Caryophyllaceae                 

Dianthus caryophyllus L. E Cravinho - - - - - - - - - 1 - - - - 

Celastraceae                 

Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral N Espinheira-Santa - - - - - - - - 1 1 - - - - 

Chrysobalanaceae                 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch E Oiti 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Clusiaceae                 

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi N Bacupari 1 1 - - - - - - - - - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Combretaceae                 

Terminalia argentea Mart. & Zucc. N Capitão-do-mato 4 - - - - - - - - - - - - - 

Terminalia catappa L. E Sete-copas 1 - 1 - - - - 1 - - - - 1 - 

Convolvulaceae                 

Ipomoea batatas (L.) Lam. E Batata-doce - 1 - - - - - - - - - - - - 

Operculina macrocarpa (L.) Urb. N Amaro-leite - 1 1 - - - - - - 1 - - - - 

Costaceae                 

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe  N Capim-de-macaco - - 1 - - - - - - - - - - - 

Crassulaceae                 

Bryophyllum daigremontianum A. Berger. E Aranto - - 1 - - - - - - - - - - - 

Sedum dendroideum DC.  E Bálsamo - - 2 - - 1 - - - - - - - - 

Sedum pachyphyllum Rose E Três-dedinhos - - - - - - - - - 1 - - - - 

Cucurbitaceae                 

Sicyos edulis Jacq. E Chuchu - 1 - - - - - - - - - - - - 

Cucurbita sp1 E Abóbora - 2 - - - - - - - - - - - - 

Cucurbita sp2 E Abobrinha  - 2 - - - - - - - - - - - - 

Cucumis sativus L. E Pepino - 2 - - - - - - - - - - - - 

Momordica charantia L. E São-caetano - - - - - - - - - 1 - - - - 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai E Melancia - 2 - - - - - - 1 - - - - - 

Cyperaceae                 

Cyperus esculentus L. E Tiririca - - - - - - - - - 1 - - - - 

Dicksoniaceae                 

Dicksonia sellowiana Hook. E Xaxim 1 - - - - - - - - - - - - - 

Dilleniaceae                 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Curatella americana L. N Lixeira 1 - - - - - - 3 - - - - - - 

Dioscoreaceae                 

Dioscorea cynanchifolia Griseb. E Cará - - - - - - - - - 1 - - 1 - 

Erythropalaceae                 

Heisteria densifrons Engl. E Cafezinho - - - - - 1 - - - - - - - - 

Euphorbiaceae                 

Jatropha curcas L. E Pinhão - - 1 - - - - - - - - - - - 

Manihot esculenta Crantz N Mandioca - 1 - - - 4 - - - - - - - - 

Croton antisyphiliticus Mart.  N Pé-de-perdiz - - 3 - - - - - - 1 - - - - 

Croton urucurana Baill. N Sangra-d'água 6 - 1 - - - - 4 - 5 - 1 - - 

Fabaceae                 

Senna occidentalis (L.) Link N Fedegoso - - 1 - - - - - - - - - - - 

Phaseolus vulgaris L. E Feijão - 1 - - - - - - - - - - - - 

Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.Clima & G.P.Lewis E Pau-Brasil 1 - - - - - - - - - - - - - 

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz N Pau-ferro 1 - - - - - - - - - - - - - 

Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo E Tropeiro 1 - - - - - - - - - - - - - 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. N Umburana - 1 - - - - - - - - - - - - 

Bauhinia purpurea L. E Unha-de-boi 1 - - - - - - - - - - - - - 

Myroxylon peruiferum L.f. N Bálsamo 2 - 1 - - 1 - - - - - - - - 

Copaifera langsdorffii Desf. N Copaíba 5 - 1 - - - - - - - - - - - 

Tachigali vulgaris L.G.Silva & H.C.Lima N Carvoeiro - - - - - - - 1 - - - - - - 

Tamarindus indica L. E Tamarindo - 2 - - - - - 1 - - - - - - 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan N Angico-branco 3 - - - - - - 2 - - - 1 - - 

Anadenanthera peregrina N Angico-preto 2 - 1 - - - - 2 - - - 1 - - 



111 

 

      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Inga spp. N Ingá 5 1 - - - 1 - 3 1 - - - - - 

Stryphnodendron spp. N Barbatimão 2 - 3 - - - - 3 - 1 - 1 - - 

Dipteryx alata Vogel  N Baru 6 3 - - - 1 1 6 1 - - - - 2 

Pterodon pubescens (Benth.) Benth. N Sucupira-branca 1 - 5 - - - - 6 1 3 - - - - 

Hymenaea spp. N Jatobá 33 - 3 1 - - - 14 2 - - - - - 

Lamiaceae                 

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br E Cordão-de-frade - - 1 - - - - - - - - - - - 

Amasonia hirta Benth. N Sangue-de-cristo - - 1 - - - - - - - - - - - 

Origanum majorana L. E Manjerona - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

Mentha sp4 E Menta - - 1 - - 1 - - - - - - - - 

Aegiphila verticillata Vell. N Milho-de-grilo 1 1 - - - - - - - - - - - - 

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. E Hortelã-baiano - - 2 - - 2 - - - - - - - - 

Mentha arvensis L. E Vick - - - - - - - - 1 - - - - - 

Origanum vulgare L. E Orégano - 1 - - - - - - 1 - - - - - 

Ocimum basilicum L. E Manjericão - 1 3 - - 2 - - 1 - - - - - 

Mentha sp1 E Elevante - - - - - - - - 1 1 - - 1 - 

Mentha pulegium L. E Poejo - - 3 - - - - - 1 1 - - 1 - 

Plectranthus barbatus Andr. E Boldo - - 9 - - 4 - - - 2 - - 1 - 

Rosmarinus officinalis L.  E Alecrim 1 1 10 1 - 6 - - 1 1 - - 1 - 

Ocimum campechianum Mill. N Alfavaca - 5 3 - - 2 - - 2 2 - - - - 

Vitex triflora Vahl N Tarumã 1 - - - - - - 5 1 - - - - - 

Mentha sp2 E Hortelã - 16 17 - - 9 - - 2 2 - - 2 - 

Lauraceae                 

Persea americana Mill. E Abacate - 1 1 - - 2 - - - - - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Cinnamomum verum J.Presl E Canela - 3 2 - - - - - 5 - - - - - 

Lecythidaceae                 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze N Umbigueira 1 - - - - - - - - - - - - - 

Liliaceae                 

Lilium longiflorum Thunb. E Lírio - - - - - 1 - - - - - - - - 

Loganiaceae                 

Strychnos pseudoquina A.St.-Hil. N Quina  1 - 3 - - - - 1 - 2 - - - - 

Lythraceae                 

Punica granatum L. E Romã - - 1 - - 5 - - - - - - - - 

Lafoensia pacari A.St.-Hil. N Didale - - - - - - - 1 - - - - - - 

Malpighiaceae                 

Malpighia glabra L. E Acerola 2 6 3 - - 10 - - - - - - - - 

Byrsonima spp. N Murici 4 1 - - - - - 3 1 - - - - - 

Malvaceae                 

Theobroma cacao L. E Cacau - - - - - 1 - - - - - - - - 

Hibiscus sabdariffa L. E Hibiscus - 1 - - - - - - - - - - - - 

Luehea spp. N Açoita-cavalo 2 - - - - - - - - - - - - - 

Helicteres sacarolha A.ST.-Hil., Juss. & Cambess.  N Veludo 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench E Quiabo - 3 - - - 1 - - - - - - - - 

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna N Paineira 2 - - - - - - 1 - - - - - - 

Gossypium barbadense L. E Algodão - - 3 - - 1 - - - - - - 1 - 

Melastomataceae                 

Mouriri elliptica Mart. N Croada 1 1 - - - - - 3 1 - - - - - 

Meliaceae                 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Cedrela fissilis Vell. N Cedro 2 - - - - - - - - - - - - - 

Moraceae                 

Ficus carica L. E Figo - - - - - 1 - - - - - - - - 

Ficus pumila L. E Hera - - - - - 1 - - - - - - - - 

Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke E Jaca 1 - - - - 1 - - - - - - - - 

Morus nigra L E Amora 1 1 - - - 2 - - - - - - - - 

Dorstenia cayapia Vell. N Carapiá 1 - 2 - - - - - - 1 - - - - 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. N Moreira 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - 

Brosimum gaudichaudii Trécul N Mama-cadela 6 1 3 - - - - 6 - 2 - - - - 

Moringaceae                 

Moringa oleifera Lam. E Moringa - 1 - - - - - - - - - - - - 

Musaceae                 

Musa paradisiaca L. E Banana - 2 1 - - 7 - - - - - - - - 

Myristicaceae                 

Myristica fragrans Houtt. E Noz-moscada - 1 - - - - - - - - - - - - 

Myrtaceae                 

Psidium guineense Sw. N Araçá 1 - - - - - - - - - - - - - 

Eucalyptus spp. E Eucalipto 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

Eugenia sp1 N Pitanga-do-cerrado 2 - - - - - - - - - - - - - 

Syzygium jambos (L.) Alston E Jambo 2 1 - - - - - - - - - - - - 

Eugenia sp3 N Pitanga 2 - 1 - - 3 - - - - - - - - 

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel N Jabuticaba 2 - - - - 4 - 1 - - - - - - 

Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry E Cravo - - - - - - - - 2 - - - - - 

Eugenia dysenterica (Mart.) DC N Cagaita 2 1 - - - - - 2 - - - - - - 



114 

 

      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Psidium guajava L. E Goiaba 2 4 1 - - 9 - 1 2 - - - 1 - 

Eugenia sp2 N Pitanguinha - - - - - - - 5 - - - - - - 

Campomanesia eugenioides (Cambess.) D.Legrand ex Landrum N Gabiroba 11 6 - - - - - 11 3 - - - - - 

Nyctaginaceae                 

Boerhavia diffusa L. E Erva-tostão - - 1 - - - - - - - - - - - 

Orobanchaceae                 

Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze N Açafrão - 3 3 - - - - - - 1 - - - - 

Orquidaceae                 

Indet. E Orquídea 6 - - - - 3 - 7 - - - - 12 - 

Passifloraceae                 

Passiflora edulis Sims N Maracujá - 5 - - - 3 - - 1 - - - - - 

Piperaceae                 

Piper aduncum L. var. aduncum N Jaborandi - - - - - - - 1 1 - - - - - 

Plantaginaceae                 

Plantago major L. E Tanchagem - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - 

Poaceae                 

Oryza sativa L. E Arroz - 1 - - - - - - - - - - - - 

Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor E Citronela - - - - - 1 - - - - - - - - 

Saccharum officinarum L. E Cana - - - - - 2 - - - - - - - - 

Zea mays L. E Milho - 1 - - - 1 - - - - - - - - 

Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. Ex Fluggé N Capim-estrela - - - - - - - 1 - - - - - - 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf E Capim-cidreira - 11 2 - - 3 - 1 2 - - - - - 

Proteaceae                 

Roupala montana Aubl. N Carne-de-vaca 1 - - - - - - - - - - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Pteridaceae                 

Adiantum capillus-veneris L. E Avenca - - - - - - - - - - - - 1 - 

Rosaceae                 

Fragaria vesca L. E Morango - - - - - 1 - - - - - - - - 

Prunus persica (L.) Batsch E Pêssego - 2 - - - - - - - - - - - - 

Rosa spp. E Rosa - - - - - 2 - - - - - - - - 

Malus pumila Mill. E Maçã - - - - - - - - - 1 - - - - 

Rubiaceae                 

Coffea arabica L. E Café - 1 - - - - - - - - - - - - 

Ixora coccinea L. E Ixora - - - - - - - - - - - - 1 - 

Guettarda pohliana Müll. Arg. N Veludo-vermelho - - - - - - - 1 - - - - - - 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. N Veludo- branco - - 1 - - - - - - 1 - - - - 

Palicourea coriacea (Cham.) K. Schum. N Douradinha - - 2 - - - - 1 - - - - - - 

Genipa americana L. N Jenipapo 2 - - - - - - 2 1 - - - - - 

Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. N Marmelada 1 1 - - - - - 3 - - - - - - 

Rutaceae                 

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle E Lima-de-bico - - 1 - - - - - - - - - - - 

Citrus reticulata Blanco E Mexerica - - - - - 2 - - - - - - - - 

Spiranthera odoratissima A.ST.-Hil. N Manacá - - 1 - - 2 - - - - - - - - 

Ruta graveolens L. E Arruda  - - 2 - - 3 - - - - - - 1 - 

Citrus x aurantium L. E Laranja - 13 3 1 - 4 - - 1 1 - - - - 

Citrus x limon (L.) Osbeck E Limão - 4 3 - - 11 - - - - - - 4 - 

Sapindaceae                 

Dilodendron bipinnatum Radlk. N Maria-pobre 1 - - - - - - - - - - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Cupania vernalis Cambess. N Camboatá 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

Magonia pubescens A. St. -Hil. N Tinguí 1 - - - - - - 1 - - - - - - 

Sapotaceae                 

Pouteria torta (Mart.) Radlk. N Guapeva 2 1 - - - - - 3 - - - - - - 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. N Curriola 2 - - - - - - 5 1 - - - - 1 

Siparunaceae                 

Siparuna guianensis Aubl. N Negramina 1 - - - - - - - - 1 - - - - 

Solanaceae                 

Cestrum nocturnum L. E Dama-da-noite - - - - - 1 - - - - - - - - 

Solanum gilo Raddi E Jiló - 1 - - - 1 - - - - - - - - 

Solanum tuberosum L. E Batata - 2 - - - - - - 2 - - - - - 

Solanum lycopersicum L. E Tomate - 9 - - - 4 - - 2 - - - - - 

Solanum paniculatum L. N Jurubeba - 1 1 - - - - 2 1 - - - 1 - 

Capsicum spp. N Pimenta - 6 - - - 6 - - 1 - - - 3 - 

Solanum spp. N Lobeira 1 - - - - - - 5 - - - - - - 

Talinaceae                 

Talinum sp. N Língua-de-vaca - 2 - - - - - - - - - - - - 

Urticaceae                 

Cecropia pachystachya Trécul N Embaúba 3 - - - - 1 - 1 - - - - - - 

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. N Urtiga - - - - - - - 1 - 1 - - - - 

Verbenaceae                 

Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson N Erva-cidreira - 17 14 - - 5 - - 4 4 - - - - 

Violaceae                 

Anchietea pyrifolia (Mart.) G.Don N Suma-branca - - - - - - - - - 1 - - - - 
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      Jandaia         Jataí     

Família / Espécie Or Nome comum U A M P C O R U A M P C O R 

Viola spp. N Violeta - - - - - - - - - - - - 1 - 

Vitaceae                 

Cissus erosa Rich. N Cipó-uva 1 - - - - - - - - - - - - - 

Vitis vinifera L. E Uva 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 

Vochysiaceae                 

Qualea grandiflora Mart. N Pau-terra 3 - - - - - - - - - - - - - 

Zingiberaceae                 

Zingiber officinale Roscoe E Gengibre - 2 5 - - 1 - - 1 - - - - - 

Total de citações - - 263 342 185 5 0 221 2 240 142 60 0 7 65 7 

Total de espécies   81 95 73 5 0 84 2 61 61 45 0 7 36 4 
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APÊNDICE 4 

 

Apêndice 4: Resultados do teste t para os gêneros feminino e masculino dentro de cada cidade e entre elas. Nos casos em que obtivemos variância desigual (p < = 0,05), 

realizamos o teste não paramétrico de Mann- Whitney, Z(U), destacado em negrito na tabela. Para ambos testes, consideramos duas amostras independentes. 

 

 Jandaia e Jataí Jandaia Jataí 

  Feminino 

(n= 105) 

Masculino 

(n=95) 

   Feminino 

(n= 45) 

Masculino 

(n=55) 

   Feminino 

(n= 60) 

Masculino 

(n=40) 

  

 GL M/DP M/DP t / Z(U) p GL M/DP M/DP t / Z(U) p GL M/DP M/DP t / Z(U) p 

UC - todas 198 2.48±2.56 2.55±2.41 -0.2 0.42 98 2.53±2.4 2.35±2.4 -0.32 0.37 98 2.43±2.69 2.35±2.4 0.16 0.43 

UC - nativas 198 2.36±2.53 2.21±2.23 0.45 0.33 98 2.44±2.4 2.1±2.23 0.32 0.37 98 2.3±2.65 2.1±2.23 0.4 0.34 

UC - não nativas 198 0.11±0.34 0.35±0.68 1.77 0.038 98 0.07±0.27 0.25±0.5 1.4 0.08 98 0.13±0.39 0.25±0.5 -1.32 0.1 

Alimentação - todas 198 2.29±2.37 2.56±2.79 -0.7 0.24 98 3.27±2.38 1.2±1.95 -0.51 0.3 98 1.57±2.11 1.2±1.95 0.87 0.19 

Alimentação - nativas 198 1.06±1.31 0.76±1.04 1.47 0.071 98 1.35±1.54 0.55±0.93 1.33 0.091 98 0.83±1.07 0.55±0.93 1.36 0.09 

Alimentação – não 

nativas 

 198 

1.23±2 1.78±2.6 

1.2 0.11 98 

1.91±2.16 0.65±1.79 -1.38 0.08 

98 

0.73±1.71 0.65±1.79 0.23 0.4 

Remédio – todas 198 1.2±1.82 1.25±1.61 -0.2 0.41 98 1.91±1.95 0.5±1.06 0.3 0.38 98 0.67±1.52 0.5±1.06 0.19 0.42 

Remédio - nativas 198 0.62±1.26 0.5±0.83 0.1 0.46 98 0.89±1.24 0.27±0.75 0.4 0.34 98 0.43±1.24 0.27±0.75 0.25 0.4 

Remédio – não nativas 198 0.57±1.1 0.76±1.37 0.62 0.27 98 1.02±1.44 0.22±0.73 -0.4 0.34 98 0.23±0.56 0.22±0.73 0.06 0.47 

Ornamental – todas 198 1.4±2.54 1.45±2.62 -0.1 0.45 98 2.24±2.94 0.45±1.08 0.1 0.46 98 0.78±2.01 0.45±1.08 0.2 0.42 

Ornamental - nativas 198 0.34±0.8 0.31±0.81 0.23 0.4 98 0.66±1 0.05±0.22 0.77 0.22 98 0.1±0.48 0.05±0.22 0.01 0.5 

Ornamental – não nativas 198 1.06±1.92 1.15±2.01 -0.3 0.37 98 1.58±2.17 0.42±0.95 -0.2 0.42 98 0.67±1.63 0.42±0.95 0.17  
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APÊNDICE 5 

 

Apêndice 5: Resultados dos testes de Análise de Variância. Utilizamos o ANOVA (F) para os grupos de idades diferentes dentro de cada cidade e entre elas. Nos casos em 

que obtivemos variância desigual (p < = 0,05), realizamos o teste não paramétrico de Kruksal-Wallis (H) destacado em negrito na tabela.  

 

  Jandaia e Jataí Jandaia Jataí 

 GL 18-38 

(n=85) 

39-59 

(n=62) 

60+ 

(n=53) 

  18-38 

(n=49) 

39-59 

(n=27) 

60+ 

(n=24) 

  18-38 

(n=36) 

39-59 

(n=35) 

60+ 

(n=29) 

  

  M/DP M/DP M/DP F / H p M/DP M/DP M/DP F / H p M/DP M/DP M/DP F / H p 

UC - todas 2 2.5±2.85 2.55±2.13 2.5±2.26 1.09 0.58 2.63±2.62 2.4±2.24 2.83±2.21 0.19 0.82 2.3±3.17 2.65±2.07 2.2±2.3 2.56 0,28 

UC - nativas 2 2.35±2.82 2.24±1.94 2.24±2.13 0.67 0.71 2.47±2.61 2.03±1.95 2.5±2.04 0.36 0.7 2.19±3.1 2.4±1.96 2.03±2.23 2.22 0.33 

UC - não nativas 2 0.15±0.42 0.3±0.64 0.24±0.59 0.89 0.63 0.18±0.49 0.37±0.74 0.33±0.76 0.51 0.77 0.11±0.32 0.26±0.56 0.17±0.38 0.5 0.78 

Alimentação - todas 2 2.74±2.88 2.53±2.5 1.77±1.2 2.93 0.23 3.73±2.9 3.4±2.66 2.8±2.1 1 0.37 1.39±2.26 1.86±2.19 0.93±1.46 4.07 0.13 

Alimentação - nativas 2 0.98±1.3 0.93±1.2 0.81±1.03 0.31 0.73 1.3±1.46 0.89±1.34 1±0.98 0.99 0.62 0.53±0.88 0.98±1.1 0.65±1.08 1.77 0.17 

Alimentação – não nativas 2 1.7±2.6 1.7±2.38 0.96±1.61 1.6 0.45 2.43±2.88 2.52±2.44 1.8±1.89 0.63 0.54 0.7±1.74 1.05±2.17 0.27±0.92 2.67 0.26 

Remédio – todas 2 1.31±1.75 1.37±1.85 0.9±1.48 1.26 0.28 2.02±1.87 1.78±1.76 1.58±1.81 0.49 3.27 0.36±0.96 1.05±1.88 0.34±0.81 2.7 0.26 

Remédio - nativas 2 0.63±1.06 0.61±1.3 0.4±0.76 0.9 0.64 1±1.24 0.48±0.7 0.58±0.88 2.61 0.27 0.14±0.42 0.72±1.62 0.24±0.63 1,91 0.38 

Remédio – não nativas 2 0.68±1.21 0.76±1.31 0.51±1.17 0.6 0.55 1.02±1.42 1.3±1.7 1±1.5 0.34 0.71 0.22±0.63 0.34±0.68 0.1±0.55 1.14 0.32 

Ornamental – todas 2 1.31±2.8 1.58±2.45 1.43±2.4 0.18 0.83 1.9±3.36 2.74±2.97 2.25±2.38 0.67 0.52 0.53±1.46 0.69±1.47 0.76±2.23 0.49 0.78 

Ornamental - nativas 2 0.33±0.9 0.24±0.56 0.43±0.89 0.64 0.73 0.51±1.06 0.52±0.75 0.8±1.14 0.69 0.5 0.08±0.5 0.02±0.17 0.14±0.44 0.34 0.84 

Ornamental – não nativas 2 0.99±2.02 1.33±2.04 1±1.77 0.66 0.52 1.39±2.44 2.22±2.44 1.45±1.67 1.25 0.29 0.44±1.08 0.65±1.35 0.62±1.8 0.48 0.78 
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APÊNDICE 6 

 

Apêndice 6: Resultados dos testes de Análise de Variância. Utilizamos o ANOVA (F) para os grupos de diferentes escolaridades dentro de cada cidade e entre elas. Nos casos 

em que obtivemos variância desigual (p < = 0,05), realizamos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (H) destacado em negrito na tabela.  

 

  Jandaia e Jataí Jandaia Jataí 

  NA/FI 

(n=71) 

F/MI 

(n=25) 

M/SI 

(n=68) 

S/P 

(n=36) 

  NA/FI 

(n=22) 

F/MI 

(n=10) 

M/SI 

(n=42) 

S/P 

(n=26) 

  NA/FI 

(n=49) 

F/MI 

(n=15) 

M/SI 

(n=26) 

S/P 

(n=10) 

  

 GL M/DP M/DP M/DP M/DP F / H p M/DP M/DP M/DP M/DP F / H p M/DP M/DP M/DP M/DP F / H p 

UC - todas 3 2.46±2.17 1.48±1.91 2.78±2.62 2.8±3.01 5.61 0.13 2.69±2.23 0.8±1.4 3.2±2.58 2.3±2.31 2.95 0.03 2.37±2.16 1.93±2.12 2.11±2.6 4±4.27 1.7 0.63 

UC - nativas 3 2.18±2.05 1.48±1.91 2.63±2.5 2.4±2.99 4.81 0.18 2.4±2.17 0.8±1.4 3±2.4 1.9±2.25 3.16 0.027 2.08±2 1.94±2.12 2.03±2.57 3.8±4.21 1.04 0.79 

UC - não nativas 3 0.28±0.6 0±0 0.16±0.47 0.4±0.69 4.61 0.2 0.27±0.7 0±0 0.21±.056 0.5±0.76 2.42 0.49 0.29±0.54 0±0 0.07±0.27 0.2±0.42 2.83 0.42 

Alimentação - todas 3 2.18±2.41 2.12±2.3 2.78±3.02 2.4±2.14 0.75 0.52 3.32±2.27 3.2±2.78 3.83±3.2 2.9±1.93 0.89 0.83 1.67±2.31 1.4±1.64 1.07±1.67 1.1±2.18 0.57 0.64 

Alimentação - nativas 3 0.93±1.2 0.96±1.14 0.9±1.05 0.9±1.52 0.02 1 1.22±1.44 0.9±0.99 1.1±1.07 1.2±1.71 0.88 0.82 0.79±1.06 1±1.25 0.57±0.94 0.3±0.48 2.17 0.53 

Alimentação – não 

nativas 

3 1.25±2.06 1.4±2.3 1.89±2.79 1.3±1.75 1.46 0.7 2.09±1.92 2.3±2.49 2.73±3.13 1.8±1.88 0.53 0.91 0.88±2.03 0.8±2 0.5±1.2 0.2±0.42 0.25 0.97 

Remédio – todas 3 0.99±1.49 1.2±1.6 1.34±1.77 1.5±2.09 0.86 0.53 2.13±1.83 1.8±1.61 1.88±1.96 1.6±1.7 0.37 0.77 0.46±0.93 0.8±1.52 0.46±0.9 1.3±2.98 0.05 0.99 

Remédio - nativas 3 0.43±0.7 0.44±1 0.67±1.1 0.7±1.6 1.03 0.8 0.77±0.75 0.3±0.48 0.98±1.21 0.6±1.1 4.29 0.23 0.29±0.61 0.53±1.24 0.19±0.63 1±2.53 0.6 0.9 

Remédio – não nativas 3 0.55±1.12 0.76±1.23 0.66±1.34 0.8±1.26 0.4 0.75 1.36±1.53 1.5±1.58 0.9±1.57 1±1.38 0.72 0.54 0.18±0.6 0.26±0.6 0.27±0.72 0.3±0.67 0.17 0.91 

Ornamental – todas 3 1.5±2.45 0.6±1.04 1.51±3.24 1.7±2.07 3.88 0.27 3.04±2.62 0.8±1.22 2.21±3.9 2±1.98 8.01 0.05 0.8±2.04 0.46±0.91 0.39±1.09 0.9±2.18 0.66 0.88 

Ornamental - nativas 3 0.35±0.81 0.08±0.28 0.36±0.93 0.4±0.76 1.45 0.7 0.96±1.17 0.2±0.42 0.57±1.12 0.4±0.7 3.52 0.31 0.08±0.34 0±0 0.04±0.2 0.3±0.95 0.22 0.97 

Ornamental – não 

nativas 

3 1.14±1.89 0.52±0.96 1.16±2.44 1.3±1.54 4.1 0.25 2.09±1.9 0.6±1.07 1.64±2.92 1.6±1.62 6.38 3 0.71±1.74 0.46±0.91 0.38±1.02 0.5±0.97 0.55 0.9 

 


