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RESUMO
Um dos maiores desafios para a gestão de áreas protegidas  é o alcance eficaz dos objetivos de conservação

destas áreas. No Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral têm um papel fundamental para a
conservação da biodiversidade, porém, não estão isentas de conflitos com as comunidades envolvidas, seja por
demarcações de terras, uso dos recursos, distribuição dos benefícios ou outros. Além disso, comportamentos
individuais podem comprometer os objetivos de conservação da área e para amenizar este quadro é essencial unir a
comunidade à gestão do Parque, visto que, são os principais atores do território protegido. Assim, sendo as atitudes
determinantes importantes de comportamentos individuais em relação ao meio ambiente, o levantamento da visão das
comunidades e suas atitudes em relação às UCs pode ter um papel crucial na gestão de UCs de proteção integral
fornecendo uma ferramenta para: (i) avaliar a concordância (ou discordância) entre os valores das comunidades e os
valores para os quais as UCs foram criadas; (ii) apoiar a concepção, implementação e monitoramento de estratégias e
ações de mudança social em relação à conservação da biodiversidade e gestão da UCs; (iii) mitigar os conflitos
locais; (iv) apoiar a gestão e o manejo das UCs (por exemplo, fornecendo indicadores socioambientais para implantar
e monitorar diferentes ações e programas de conservação e conscientização); e (v) contribuir para o manejo das
áreas de amortecimento. Neste artigo propomos uma metodologia baseada em rigorosa pesquisa socioambiental para
avaliar as atitudes das comunidades em UCs de proteção integral no Brasil. A metodologia desenvolvida foi testada
nas comunidades ao redor do Parque Nacional do Catimbau (PE) e do Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA).
Os resultados, baseados em evidência estatística, resultaram suficientemente acurados para interpretar a relação
entre comunidades e os Parques, delimitando claramente a posição das comunidades sobre os Parques e delineando
padrões comportamentais (ex.: uso e acesso aos recursos). A análise comparativa entre os dois estudos de caso
permitiram delinear padrões comuns e salientar as diferenças principais para serem consideradas no manejo e gestão
das respectivas UCs.

 
 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
3. Resultados e discussão
 
3.1 Caraterísticas demográficas e socioeconômicas no entorno dos Parques
 
As caraterísticas demográficas e socioeconômicas levantadas nos dois parques apontaram uma diferença

significativa entre as populações sediadas ao redor dos dois PARNA. As comunidades ao redor do Catimbau são
preponderantemente rurais (dentro do grupo amostral: 62% são agricultores; 50% possuem terra e 40% possui terra
dentro do parque; 83% tem uma renda familiar menor do que um salario mínimo mensal), enquanto a população da
Chapada Diamantina tem um padrão heterogêneo em termos de profissão e de posse da terra (menos do que 30%
possui terra e só 9% possui terra dentro do parque) e também apresentam uma renda familiar e um nível de instrução
maior.

 
3.2 A influência da caraterísticas demográficas e socioeconômicas no conhecimento e comportamento das

pessoas
 
No PARNA do Catimbau, encontramos uma associação negativa (p<0,05) entre nível de educação e: idade,

emprego (os agricultores tem nível menor); frequência de visita ao Parque e razões para visitá-lo, pois quem
frequenta mais o parque para trabalhar são as pessoas menos instruídas e quem vai para lazer os mais instruídos.
Outra associação negativa foi encontrada entre a renda familiar, o emprego e a participação em eventos promovidos
pelo parque, sendo que os de menor renda (a maioria agricultores) tendem a não participar, pois existe um conflito
explícito associado à posse e uso da terra dentro do parque. Essa relação é comumente conflituosa, pois após o
estabelecimento do parque há privação e proibição dos recursos que estes moradores usam há gerações (Allendorf et
al 2006).

 
No PARNA da Chapada Diamantina, foi encontrada uma associação significativa (p<0,05) entre vários fatores

socioeconômicos e demográficos, conhecimento do PARNA e das suas regras, e comportamentos individuais (ex.:
visita ao parque, participação em eventos sobre o meio ambiente, etc.). Por exemplo, existe uma diferença de gênero
significativa nos conhecimentos sobre o PARNA (nome, significado, limites, etc.) e no nível de inclusão social, sendo
que os homens conhecem mais e parecem ter um papel mais dinâmico dentro das comunidades (participação em
eventos sobre o meio ambiente, membro de associação, etc.).

 
3.3 O conhecimento do parque e das suas regras
 
Com respeito ao PARNA do Catimbau, os resultados mostraram um escasso conhecimento das pessoas sobre a

existência do parque e das suas regras, especificamente sobre as atividades humanas permitidas e não dentro do
parque. Por exemplo, cerca de metade dos entrevistados acham que criar animais e fazer roça está permitido,
enquanto cortar madeira e caçar são as atividades mais reconhecidas como proibidas (Tabela 2). Em relação ao
PARNA da Chapada Diamantina, os resultados apontaram um conhecimento maior das pessoas sobre o parque em
comparação com a realidade do Catimbau, pois cerca de 60% dos entrevistados estão cientes da sua existência,
porém a maioria deles desconhece os limites. Existe também uma diferença comportamental entre as pessoas que
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visitam o parque com finalidade de trabalho (no Catimbau são os agricultores, na Chapada Diamantina são os guias
turísticos). Porém, ao compararmos o conhecimento sobre as regras (Tabela 2), os resultados obtidos nos dois
parques são parecidos, especialmente no que diz respeito o conhecimento sobre a legitimidade publica de pegar
lenha. Esse resultado nos indica principalmente que o uso de lenha é comum entre as pessoas que moram ao redor
dos dois parques, sendo o acesso do recurso considerando licito tanto dentro como fora dos limites das UCs. Outras
atividades percebidas como legitimas dentro dos dois parques são criar animais e fazer roça, enquanto sobre a ação
de soltar animais existe uma diferencia significativa entre as duas realidades. Esses resultados refletem a mesma
posição das pessoas em relação a existência de propriedades particulares dentro dos parques apontando
indiretamente o problema da regularização fundiária, pois criar animais e fazer roça dentro dos limites do parque são
consideradas licitas pelos entrevistados porque conduzidas dentro das propriedades particulares. Já no caso de soltar
animais, existe uma diferença significativa entre as duas realidades (Tabela 3). Vale a pena ressaltar que a pratica de
soltar animais é comum nos dois parques (bode no Catimbau, gado na Chapada). No caso da Chapada, a retirada do
gado foi conseguida através de um longo processo de negociação entre o ICMBio e os moradores, que, de acordo
com os nossos dados, parece ter influenciado a opinião publica e o conhecimento das pessoas. Já no Catimbau a
soltura de bodes está sendo uma das principais ameaças da floresta da Caatinga dentro do parque e continua uma
pratica percebida como licita entre os moradores.

 
Tabela 3: Percentagem de pessoas que consideram as seguintes atividades como licitas
 

 
No Catimbau encontramos também uma associação significativa entre o conhecimento das “regras” do parque

com: a renda familiar e a posse de terra dentro dos seus limites (p<0,05). Especificadamente, os que têm uma renda
familiar menor desconhecem mais as regras e os que possuem terra dentro do parque declaram de desconhecê-las.
Isso se deve provavelmente ao fato do parque ainda não ter indenizado os proprietários de terras dentro dos seus
limites, e com isso, estes seguem com suas atividades cotidianas (ex.: criação de gado, roça, etc.). Outra explicação
pode ser encontrada na escassa divulgação do parque, na falta de educação ambiental e no insuficiente
envolvimento das comunidades na sua gestão, fatores encontrados também em outros países, juntos com falta de
recursos técnicos e financeiros (Karanth et al 2013; Allendorf 2006).

 
3.4 Atitudes positivas sobre o parque
 
No PARNA do Catimbau, atitudes mais positivas sobre o parque resultaram estatisticamente associadas com

menor idade (p<0,01). No entanto, quem tem atitudes mais positivas em relação ao parque é provável que tenha
atitudes mais positivas sobre os seus funcionários (p<0,01) e que acredite que o PARNA seja uma fonte de ameaças
como animais perigosos, doenças e pragas (p<0,05). Este curioso resultado pode ser explicado através de um efeito
combinado entre idade e educação na percepção de ameaças e no apoio ao parque, sendo os mais idosos e menos
instruídos quem tem atitudes mais negativas e, ao mesmo tempo, são os que menos percebem o parque como fonte
de ameaças, talvez por ter um conhecimento mais direito da área e da real presença de eventuais ameaças. Os
efeitos da idade na percepção sobre áreas protegidas são difíceis de interpretar devido à covariância com outras
características sócio-demográficas, sendo freqüentemente associada com nível educacional ou o tempo de
residência, bem como com os conhecimentos, percepções e crenças (Waylen et al 2009) .

 
No PARNA da Chapada Diamantina, atitudes mais positivas sobre o parque resultaram significativamente

associadas com: a localidade (as atitudes mudam significativamente entre as localidades ao redor do parque); a
participação em eventos sobre o meio ambiente (quem já participou tem atitudes mais positivas); o gênero (os
homens são mais positivos do que as mulheres); a renda familiar e o nível de educação. De acordo com o modelo de
regressão linear criado (R2= 0,34; p<0.05), esses fatores são os que melhor explicam as atitudes positivas sobre o
parque (em ordem de importância). No primeiro caso, a heterogeneidade das atitudes nos diferentes locais reflete a
complexidade territorial ao redor desse PARNA, sendo os lugares menos acessíveis e com menor renda associados com
atitudes menos positivas. Contudo, o efeito do gênero nas atitudes resulta independente da localidade (as mulheres
são menos positivas em todo o entorno do PARNA). Esse efeito está frequentemente associado ao contexto cultural,
sendo que a participação e interação da mulher na sociedade variam dentro das diferentes culturas (Ogra 2009;
Martino, 2008). Assim, ao considerarmos a interação entre gênero e fatores comportamentais (participação em
eventos sobre o meio ambiente e visitação do parque), encontramos uma influencia significativa nas atitudes em
relação ao parque, pois o efeito da participação aumenta significativamente o valor médio das atitudes só no caso
das mulheres. Esse resultado nos leva a apontar uma diferencia de gênero nas atitudes que poderia ser mitigada
incentivando uma maior participação das mulheres na tomada de decisões (ex.: dentro do conselho gestor do PARNA)
e/ou nas atividades relacionadas a conservação (ex.: monitoramento, zoneamento, etc.). Contudo, esses
mecanismos deveriam ser implantados através de estratégias integradas (ex.: conservação e turismo, etc.), incluindo
também os homens.

 
3.5 Atitudes sobre o uso de recursos naturais dentro do parque
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Em relação ao uso do território do parque e o acesso aos seus recursos, os resultados nos dois parques
mostraram padrões diferentes. A tabela 4 resume os valores médios das escalas das atitudes nos dois parques, cujas
diferenças resultaram todas significativas (p<0.05).

 
Tabela 4: Valores médios das escalas das atitudes nos dois parques (intervalo de 1 a 5)
 

 
No caso do Catimbau, a exploração de recursos dentro do parque está significativamente correlacionada com:

a profissão de agricultor, a escolaridade, a renda e o conhecimento das regras (quem as desconhece são os que mais
permitem a exploração de recursos). Os agricultores (grupo social com menor instrução e renda) resultaram mais
favoráveis ao uso dos recursos naturais e, especificadamente, ao acesso de recursos madeireiros (madeira verde e
lenha seca) por parte de pessoas de baixa renda e moradores da região. Os agricultores resultaram também
significativamente mais favorável à caça dentro do parque e ao seu acesso. Este resultado é compatível com o
estudo brasileiro de Ferreira e Freire (2009), que encontraram uma correlação positiva entre profissão dependente de
recursos naturais (agricultura e criação de gado) e atitudes negativas sobre o parque, principalmente devido a
conflitos sobre a posse de terra e restrições na colheita, criação de gado e agricultura. Correlação positiva foi
encontrada também entre pessoas que possui terra dentro do parque e a permissão de caçar e pegar lenha dentro do
parque pelos índios. Sendo que um terço dos habitantes dentro do parque pertence à etnia indígena Kapinawá, é
muito provável que estes possuíam terra dentro do parque e que mais apoiem o uso dos recursos por parte da própria
etnia.

 
Em relação à caça, encontramos uma correlação significativa com o gênero, sendo os homens mais favoráveis

a permitir a caça dentro do parque para todo o mundo e as mulheres só pelos moradores da região e pelas pessoas de
baixa renda. Estes resultados nos confirmam que o habito da caça é ainda bem radicado nas áreas rurais. A influência
de gênero sobre as atitudes face às áreas protegidas, a gestão da vida silvestre e a caça são amplamente
documentadas em literatura e as diferencias entre homens e mulheres parecem depender principalmente do contexto
sociocultural e das normas sociais (Martino, 2008; Allendorf & Allendorf 2012).

 
Já no PARNA da Chapada Diamantina, a relação entre o fator gênero e a exploração de recursos resulta

significativa só no caso da retirada de plantas e no corte de madeira (p<0.05), pois as mulheres são mais permissivas
em relação aos de baixa renda cortar madeira dentro do parque e a coleta de plantas, pois essa ultima é um habito
historicamente praticado na região pelas mulheres.

 
Em termos gerais, encontramos uma correlação significativa entre atitude positiva em relação à exploração de

recursos dentro do parque (pessoas que permitiriam a exploração de madeira, lenha, plantas e caça) com: a idade e o
tempo de residência (os mais idosos e os nativos são mais favoráveis); o nível de educação e a renda familiar (os
mais instruídos e os com salários mais altos são os que menos concordam com a exploração de recursos dentro do
PARNA); o local (as atitudes mudam entre as diferentes comunidades) e o conhecimento das regras (quem as
conhece mais são os que menos permitem a exploração dos recursos). Essas associações são frequentemente
encontradas em outras Áreas Protegidas, pois após o estabelecimento do parque há proibição de usar recursos que
sempre foram extraídos pelos nativos há gerações (Fiallo & Jacobson, 1995; Allendorf et al 2006). Além disso, os mais
idosos podem ter uma lembrança maior de conflitos com gestores associados principalmente com: a proibição de
extração de recursos naturais e de criação de gado (Heinen & Shrivastava 2009), a fiscalização e punição pela
transgressão das regras (Infield & Namara 2001) e o medo de ser relocalizados (Allendorf 2007). Por outro lado, a
educação tem sido apontada como um dos principais motores de melhores oportunidades de emprego e renda e como
um meio para gerar estratégias de subsistência alternativas, diminuindo a dependência direta dos recursos naturais
(Stem et al 2003; Kideghesho et al 2007).

 
3.6 A relação entre as atitudes
 
Atitudes mais permissivas em relação ao uso de recursos naturais dentro do parque resultaram negativamente

correlacionadas com as atitudes positivas em relação ao mesmo (p<0,01), sendo que quem apoia mais o parque
também não permite a exploração de recursos dentro dos seus limites. Essa relação negativa é particularmente
evidente ao compararmos as medias dos valores das atitudes (exploração dos recursos e atitudes positivas) entre as
diferentes comunidades (Figura 2).

 
Figura 2: Relação entre as atitudes
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Esse resultado mostra como a percepção das pessoas em relação a extração do recursos é um fator que

influencia significativamente as atitudes sobre o parque nas diferentes localidades. Já no PARNA do Catimbau essa
relação ocorre só no caso da caça (p<0.01), sendo que as atitudes sobre a exploração dos outros recursos
(madeireiros e plantas) não influenciam significativamente a posição das pessoas em relação ao parque.
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JUSTIFICATIVA
One of the biggest challenges for the management of protected areas (PAs) is ensuring the effectiveness of

their objectives. In Brazil, PAs are classified under two main groups: strict protection and sustainable use. The first
has a key role in biodiversity conservation. However, being human activities and land use rights limited, social
conflicts associated with the strict designation are frequent, especially at local scale. Thus, if the population
surrounding a park do not understand, or support, the objectives of the PA, they will be more likely to endorse
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negative behaviours and less likely to respect regulations controlling access, building, and resource use. Since
studying individual behaviours may be tricky, attitudes (or tendencies of an individual to evaluate a particular entity
with some degree of favor or disfavor) have been proposed as important predictors of behaviours. Thus, generating
knowledge about the attitudes of local communities towards PAs and conservation issues can play a crucial role in:
(i) promoting social and behavioural changes; (ii) developing strategies to increase public support; (iii) mitigating local
conflicts; and (iv) supporting the management of PAs and buffer zones. In this contribution, we propose a
methodology to evaluate local attitudes towards PAs. In this contribution, we develop a methodology for exploring
attitudes of local communities living near Brazilian National Parks. It is based on a questionnaire which can be flexibly
administered with a random sample of residents living adjacent to PAs. The method was tested and applied by
surveying local communities living adjacent to the Catimbau National Park (PE) and the Chapada Diamantina National
Park (BA). The results, based on statistical evidence, described the relationship between communities and Parks,
illustrating the position of the communities towards the two Parks and outlining behavioral patterns (i.e. use and
access to natural resources, etc.). The comparative analysis pinpointed common issues and main differences, which
may support the improvement of management of the two Parks and help to better understand the relationships
between people and parks in Brazil.

 
 

MÉTODOS
2. Metodologia
 
A principal ferramenta analítica usada é um questionário semiestruturado que abrange: (i) perguntas para

obter informações básicas sobre as características demográficas e socioeconômicas de cada entrevistado (idade,
ocupação, gênero, escolaridade, renda, etc.); (ii) medidas de conhecimento sobre a UC (nome, limites, regras, etc.);
(iii) perguntas para avaliar as atitudes de conservação em geral; e (iv) questões para avaliar o conhecimento e
atitude em relação aos valores do parque.

 
2.1. Como medir as atitudes
 
As atitudes são avaliadas através da técnica da escala de Likert (ou escala psicométrica), que prevê que os

entrevistados especifiquem seu nível de concordância com uma série de afirmações (Figura 1). Embora sujeita a
críticas, esta técnica permite detectar a direção e a intensidade da concordância ou discordância dos entrevistados
e evidenciar os extremos. Os valores da escala são dentro do intervalo de 1 a 5. 

 
Figura 1: escala de Likert
 

 
Uma série de afirmações foram elaboradas com base na revisão da literatura que descreve as relações entre

atitudes e fatores de previsão chaves (caraterísticas individuais, medida de conhecimento, etc.). Estas afirmações
abrangem seis temas considerados prioritários:

 
1. Conservação da biodiversidade e das espécies e serviços ecossistêmicos. Os itens pretendem avaliar o grau

de concordância entre o valor conservacionista do parque e os dos moradores (Tabela 1a).
 
2. Uso e exploração dos recursos naturais. Os itens pretendem explorar o grau de concordância entre a

preservação dos recursos naturais no parque (fauna, flora e recursos madeireiros) e a percepção dos moradores
adjacentes sobre o uso de diferentes tipos de recursos (qual?) e o acesso aos recursos por parte de diferentes
categorias sociais (para quem?) (Tabela 1b).

 
3. Ecoturismo. Sendo o ecoturismo considerado entre os maiores benefícios de um parque e uma forma indireta

de compensação aos moradores pela perda de direitos individuais e particulares sobre os recursos associados às UCs
de proteção integral (Lai e Nepal, 2006), estes itens querem avaliar o grau de concordância entre o valor recreativo
do parque e os benefícios e os custos associados ao turismo percebidos pelos moradores (Tabela 1c).

 
4. Gestão do parque e relação com os seus funcionários. Diferentes formas de gestão (ex.: bottom-up vs.

top-down) e a relação com os funcionários do parque podem influenciar o nível de apoio para a conservação e as
UCs, pois conflitos pessoais, abusos de poderes ou escassa confiança nas instituições podem contribuir para diminuir
o apoio dos moradores (Infield e Namara 2001; Heinen e Shrivastava, 2009) (Tabela 1d).

 
5. Valor intangível do parque. Estes itens pretendem avaliar a concordância entre os valores intangíveis do

parque e os dos moradores (Tabela 1e).
 
6. Benefícios, custos e ameaças. Os itens se referem aos benefícios tangíveis e as ameaças relacionadas com

o parque. (Tabela 1f).
 
Tabela 1. Exemplos de afirmações usadas para avaliar atitudes
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2.2. A aplicação dos questionários
 
A aplicação do questionário precisa seguir uma metodologia sistemática:
 
1. Definição das comunidades locais no entorno dos Parques (identificação, levantamento, mapeamento, etc.);
 
2. Adaptação do questionário desenvolvido ao contexto local (escolhendo, por exemplo, os itens mais

relevantes dentro dos temas selecionados);
 
3. Seleção de um método de amostragem aleatória para garantir a representatividade dos resultados (ex.:

número de entrevistados por comunidades, localização dos entrevistados, etc.), pois uma amostra aleatória permite a
aplicação de testes estatísticos robustos e projeção de resultados entre a população do entorno da UCs;

 
4. Teste (questionário piloto) e aplicação do questionário definitivo no entorno da UC de proteção integral;
 
5. Análise dos dados através de ferramentas quali/quantitativas (o uso do software de estatística SPSS e de

Sistema de Informação Geográfica é aconselhado) capaz de produzir resultados suficientemente detalhados e
representativos para apoiar a avaliação das atitudes e permitir a divulgação para todos os membros da comunidade.

 
A metodologia desenvolvida foi aplicada nas comunidades ao redor do Parque Nacional (PARNA) do Catimbau e

do PARNA da Chapada Diamantina (BA) para a avaliação das atitudes sobre as duas UCs. As duas UCs são federais.
 
2.2. Os estudos de caso
 
O Parque Nacional do Catimbau (PE) foi criado em dezembro de 2002, tem uma área de 623 km2, distante 295

km de Recife e 11 km de Buíque. O vale do Catimbau fica no Sertão do Moxotó, na zona de transição entre a
Caatinga de areia e o Agreste de Pernambuco. Terreno muito antigo apresenta um cenário grandioso com cavernas,
cânions, paredões areníticos e formações coloridas de pedras. O parque contém 26 sítios de pinturas e gravuras
rupestres já catalogados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Embora tenha sido criado
a mais de uma década, este PARNA ainda não tem plano de manejo elaborado nem conselho gestor. Existe também
uma sobreposição entre os limites oficiais do PARNA e os reivindicados pelo território indígena Kapinawá. As
residências ao redor do PARNA são primariamente rurais com exceção da Vila do Catimbau, ponto de acesso principal
para os visitantes do parque. A área conta cerca de 5.000 habitantes ao redor e cerca 800 dentro do parque.

 
O Parque Nacional da Chapada Diamantina (BA) foi criado em setembro de 1985, tem uma área de 1520 km2,

distante 425 km de Salvador e 1.135 km do Distrito Federal. O parque está classificado dentro do grupo de extrema
importância para a conservação: da vegetação composta de um mosaico heterogêneo de formações vegetacionais e
elevada diversidade de espécies (Giulietti et al, 2004); das aves (Pacheco et al, 2004) e dos mamíferos (Oliveira et
al, 2004). Além disso, a geomorfologia da região contribuiu para a formação de paisagens de elevada beleza cenica
feitos de grutas e cavernas, cânions, cachoeiras e rios que atravessam montanhas de arenito antigo. Porém, esse
parque foi implantado numa área com uma história secular de ocupação e exploração antrópica, onde as atividades
econômicas principais foram: os garimpos, o uso do pasto nativo, a roça, a caça, a coleta de flores naturais e animais
nativos e a retirada de pedras (Funch & Harley, 2007). Assim, de acordo com o plano de manejo, as principais
ameaças continuam sendo: a situação fundiária não regularizada; ações incendiárias praticadas pela população do
entorno, desmatamento; perda/contaminação do recurso hídrico e secas; extração mineral; falta de organização e
planejamento do turismo; exploração e coleta indevida de plantas ornamentais; caça, pesca, apanha e captura de
animais silvestres no parque e no seu entorno; e escasso entendimento entre o parque e as comunidades, sendo que
as pessoas nativas associam as normas ambientais, leis ambientais, multas ambientais e as restrições que elas
representam com a criação do parque.

 
No PARNA do Catimbau, as entrevistas presenciais foram conduzidas entre Agosto 2013 e Março 2014 e o

grupo amostral contou com 160 entrevistados ao redor do parque (87 mulheres e 73 homens de maior idade). No
PARNA da Chapada Diamantina, o levantamento foi feito entre Agosto 2014 e Janeiro 2015 e o grupo amostral contou
com 249 entrevistados (152 mulheres e 97 homens) residentes nas comunidades ao redor do parque (quatros
cidades, três aldeias e oito comunidades rurais). A amostragem aleatória dos entrevistados seguiu a metodologia
criada por Jepson & Ladle (2009) baseada na técnica de amostragem aleatória de systematic sampling. Todas as
entrevistas foram administradas por uma equipe composta de pelo menos dois recenseadores. Entrevistas presenciais
foram necessárias, pois suportam perguntas mais longas e complexas. Uma amostra aleatória permite a aplicação de
testes estatísticos robustos e projeção de resultados entre a população do entorno rural.
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2.2 A analise dos dados
 
Para analisar os dados utilizamos o software de estatística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

Testes estatísticos paramétricos (t-test, etc.) foram usados para testar a associação entre as variáveis categóricas
(ex.: gênero, etc.) e ordinais (ex.: idade, nível de educação, etc.), enquanto testes não paramétricos para testar a
correlação entre variáveis ordinais e/ou continuas (ex.: atitudes e escalas de atitudes). Escala de atitudes foram
criadas através da agregação de vários itens temáticos ou afirmações. A consistência interna dessas escalas foi
testada através do teste Cronbach alfa: valores α>0,06 permitiram a agregação das afirmações e criação de escalas
de atitudes. Os intervalo dos valores assumidos pelas escalas varia entre 1 e 5, de acordo com a técnica de Likert
usada (veja-se Figura 1). A Tabela 2 reporta o exemplo da criação de escalas em relação a exploração de recursos
naturais. Dois níveis de escalas fora criadas: a Escala I agregou as afirmações por diferentes recursos (lenha,
madeira, plantas, caça), enquanto a Escala II agregou todas as afirmações para a exploração de todos os recursos
considerados. Outras escalas temáticas foram criadas, por exemplo uma escala de atitudes positivas sobre o parque
foi elaborada agregando 9 afirmações para avaliar o grau de concordância das pessoas sobre o parque.

 
Tabela 2. Criação de escalas em relação ao uso dos recursos naturais
 

 
Finalmente, um modelo de regressão linear (General Linear Model) foi desenvolvido para descrever quais são os

fatores previsores que melhor explicam o andamento das diferentes atitudes (ex.: atitudes positivas sobre o parque,
atitudes sobre a exploração de recursos naturais, etc.).
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PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO
4. Conclusões
 
A produção de conhecimento relacionado à conservação exige rapidez e eficiência diante da velocidade com

que vem sendo degradados os ambientes e afetada a biodiversidade no Brasil e no mundo. Assim, entre os fatores
estratégicos para a conservação das UCs não pode ser ignoradas as inter-relações entre UCs e comunidades locais
no seu entorno, pois parte das pressões locais sobre a biodiversidade está relacionada com comportamentos
individuais e hábitos socioculturais negativos. Este aspecto torna-se ainda mais importante em UCs de proteção
integral, sendo as atividades humanas somente permitidas de forma indiretas. Assim, podendo ser diferentes os
fatores que moldam os comportamentos das pessoas, entre o conjunto de questões a ser respondidas no contexto da
gestão das UCs estão: as comunidades locais estão apoiando a UCs? Se sim, quais são os fatores que mais
influenciam o apoio e por quê? Se não, quais medidas poderiam ser tomadas para reverter as atitudes negativas a
favor da conservação?

 
Neste trabalho tentamos dar respostas a estas perguntas, propondo uma metodologia que seja capaz de

integrar a componente social na gestão das UCs. O método fornece uma ferramenta preciosa para avaliar as atitudes
das comunidades locais ao longo da vida de uma UC, apoiando a avaliação do sucesso (ou insucesso) de diferentes
programas relacionados com a conservação (ex.: conscientização, educação ambiental, ecoturismo, etc.). Além
disso, achamos que a presente proposta metodológica fornece uma abordagem robusta para levantar a visão das
comunidades locais sobre a UC, sendo que no roteiro metodológico para a elaboração de plano de manejo de UCs de
proteção integral está explicitamente requerido (Galante et al, 2002).

 
Na sua aplicação, a metodologia desenvolvida se mostrou eficaz para identificar e analisar padrões

comportamentais (ex.: quem usa o parque e os seus recursos, etc.), bem como avaliar atitudes positivas ou
negativas sobre a UC e sobre a exploração dos recursos dentro da UC. Os resultados forneceram dados estatísticos
robustos que podem ter um papel fundamental na tomada de decisões e gestão do parque e na mitigação dos
conflitos locais (ex.: sobreposição da UC com a terra indígena, moradias e agricultura dentro do parque, etc.). Uma
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maior inclusão da sociedade em atividades diretamente relacionadas ao meio ambiente (ex.: regeneração de
ecossistemas naturais, monitoramento de bodes, zoneamento participativo, estratégias para mitigar as diferenças de
gênero, etc.) e o desenvolvimento de programas de sensibilização e educação apropriados foram sugeridos para
acercar mais as comunidades aos parques. Porém, a integração destes dados na gestão da UC ainda não encontrou o
apoio local, pois a implementação de intervenções socioambientais dependem, em primeira instância, da vontade
política e da colaboração entre órgãos federais e locais (municípios, ICMBio, etc.).

 
 

PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS
1. Introdução
 
A eficácia em alcançar objetivos de conservação é internacionalmente considerada um dos maiores desafios

para a gestão das áreas protegidas (Lockwood et al. 2006). No Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) de
proteção integral tem um papel fundamental para a conservação da biodiversidade, sendo as atividades humanas
permitidas somente de forma indireta. Porém, este modelo de conservação não está isento de conflitos no âmbito das
relações com comunidades adjacentes e visitantes (Brockington, 2008). Os mais citados (e controversos) impactos
sociais associados à criação dos parques no mundo incluem: a retirada dos moradores do território protegido
(Rangarajan&Shahabuddin 2006); a desapropriação da terra e alteração de acesso ao uso dos recursos naturais
(Dahlberg et al. 2010); questões de justiça social (ex.: distribuição iníqua de benefícios associados ao parque,
pobreza, etc.) (Brechin et al. 2003). Assim, se por um lado as UCs de proteção integral representam uma ferramenta
importante para garantir a alienação de bens coletivos e a preservação de recursos naturais em longo prazo
(Leverington, 2011), por outro lado os objetivos e valores de criação das UCs nem sempre se encontram alinhados
com valores individuais e expectativas locais (Ladle et al, 2011). Por exemplo, se as comunidades adjacentes a uma
UC desconhecem, não entendem ou não suportam os objetivos de conservação e os valores de criação da UC, é mais
provável que sejam menos propensos a cumprir com as regras (ex.: acesso e utilização dos recursos, etc.) ou que
adotem comportamentos ilegais (ex.: caça, desmatamento, queimadas, etc.), comprometendo o alcance dos
objetivos e as metas de manejo à escala local, bem como a conservação da biodiversidade à escala global. Assim,
como boa parte das pressões sobre a conservação da biodiversidade e das espécies a escala local é gerada por
hábitos socioculturais (ex.: caça, etc.) e comportamentos individuais (ex.: desmatamento, etc.), é fundamental que
as ações de manejo de UCs, assim como o monitoramento da sua biodiversidade, não lidem só com questões
ecológicas sensu strictu, mas considerem também as inter-relações mantidas com as pessoas e a visão das
comunidades, sendo o apoio público um fator fundamental na existência continuada e no sucesso das UCs
(Struhsaker et al., 2005).

 
1.1. Porque integrar a avaliação das atitudes na gestão das UCs no Brasil?
 
No Brasil, a rede de áreas protegidas tem crescido enormemente durante as últimas duas décadas. Porém,

existem fortes críticas a cerca da eficácia destas em cumprir com os objetivos de conservação, pois muitas UCs
foram criadas para cumprir com metas internacionalmente estabelecidas (ex.: Convenção da Diversidade Biológica,
etc.) (Rylands & Brandon, 2005). Além disso, as UCs brasileiras foram raramente criadas adotando abordagens
inclusivas, ignorando (com raras exceções) a participação das comunidades locais (Ferreira & Freire, 2008) e o grau
de inserção social das UCs (Pimentel, 2008). Isto levou a definir criticamente um conjunto de parques como “parque
de papel” - ou que só existem em mapas – gerando certo debate a cerca da vontade política de gerir as UCs
(Dourojanni, 2002).

 
De acordo com Bernard et al (2014), durante os últimos 30 anos cerca de 7 milhões de hectares de UCs

brasileiras sob administrações federal e estaduais têm sido afetados por uma ou mais desclassificação, redução e
reclassificação (PADDD, sigla em inglês). Embora estes fenômenos estejam ocorrendo em outros lugares (Mascia et al,
2011), a eficácia das UCs brasileiras em cumprir com os objetivos de conservação está gerando diferentes questões e
críticas também sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e os mecanismos de planejamento,
manejo e financiamento das UCs (Medeiros, 2006). Além disso, o lento sistema burocrático que caracteriza o país
parece não ser capaz de lidar com o aumento dos crimes ambientais locais contra as UCs (Barreto e Mesquita, 2009).
Estes crimes estão claramente relacionados com comportamentos individuais que poderiam ser revertidos ou mitigados
a partir de uma melhor compreensão e avaliação das atitudes relacionadas às UCs, pois as atitudes – ou tendências
de uma pessoa de julgar um objeto como desejável ou indesejável – são determinantes importantes de
comportamentos individuais em relação ao meio ambiente (Eagly e Chaiken, 1993).

 
Enfim, o levantamento da visão das comunidades sobre a UC tem sido claramente solicitado dentro do roteiro

metodológico de planejamento de UCs de proteção integral (Galante et al, 2002) como parte integrante do Plano de
Manejo, demandando o aprofundamento e a análise da “percepção dos sentimentos das comunidades em relação à
Unidade, o entendimento do significado e importância da UC, relação com os servidores da Unidade, expectativas com
relação à área” ao longo do período de planejamento (ex.: elaboração, execução e monitoramento). Assim sendo, a
avaliação das atitudes pode ter um papel crucial na gestão das UCs de proteção integral, fornecendo uma ferramenta
para: (i) avaliar a concordância (ou discordância) entre os valores das comunidades e  para que as UCs foram
criadas; (ii) apoiar a concepção, implementação e monitoramento de estratégias e ações de mudança social em
relação à conservação da biodiversidade e gestão da UCs (ex.: comunicação e educação; processos participativos,
etc.); (iii) mitigar os conflitos locais; (iv) fornecer indicadores ou índices para monitorar a efetividade de diferentes
ações e programas de conservação e conscientização nas comunidades (ex.: regeneração de ecossistemas naturais,
erradicação de espécies invasoras, organização do zoneamento, etc.); (v) contribuir para o manejo das áreas de
amortecimento.

 
1.2. Base teórica
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A utilidade potencial de levantamento das atitudes e conhecimentos das comunidades locais em torno de
áreas protegidas tem sido claramente estabelecida em uma série de estudos científicos. Por exemplo, Fiallo &
Jacobson (1995) demonstraram que os moradores locais que vivem perto do Parque Nacional Machalilla (Equador)
tinham várias atitudes negativas com o parque. Especificamente, as atitudes foram mais negativas entre as famílias
de pouca instrução que não tinham conhecimento sobre questões de conservação e que não ganharam benefícios
percebidos a partir da criação do parque. Em outro estudo de atitudes em quatro categorias diferentes de áreas
protegidas no Cerrado brasileiro, Ferreira & Freire (2009) registraram que os moradores estavam cientes da existência
das UCs, mas não estavam familiarizados com seus objetivos. No entanto, o tempo de residência e a ocupação dos
moradores foram os fatores que mais influenciaram as suas percepções, moldando de forma diferente as percepções
das comunidades sediadas dentro e fora das UCs, e as relações entre estas, os funcionarios das UCs, e a exploração
de recursos naturais.

 
A hipótese geral sobre esses estudos é que as atitudes – ou tendências de uma pessoa de julgar um objeto

como desejável ou indesejável – são determinantes importantes de comportamentos individuais, dependem de
características individuais (demográficas e socioeconômicas) e podem mudar sob diferentes valores individuais e
socioculturais. Especificamente, os dois modelos conceituais mais utilizados da relação entre atitudes, conhecimentos
e comportamento são a Teoria da Ação Racional (TRA) e da Teoria do Comportamento Planeado (TPB) (Fishbein &
Ajzen 1975). Estas teorias sugerem que as intenções comportamentais individuais dependem da atitude da pessoa
sobre o comportamento, normas subjetivas (ou pressão social percebida de se envolver ou não em um
comportamento) e, controle comportamental (ou crenças sobre a presença de fatores que podem facilitar ou
dificultar o desempenho do comportamento). Embora tenha havido algumas aplicações diretas destes modelos para
entender as atitudes de conservação (St John et al, 2010), a influência dessas teorias para avaliar atitudes sobre as
áreas protegidas tem sido tipicamente indireta e os estudos geralmente carecem de uma base conceitual explícita
para descrever e mapear as inter relações entre pessoas e áreas protegidas.
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