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Olha estas velhas árvores, mais belas 

Do que as árvores novas, mais amigas: 

Tanto mais belas quanto mais antigas, 

Vencedoras da idade e das procelas... 

 

O homem, a fera, e o inseto, à sombra delas 

Vivem, livres de fomes e fadigas; 

E em seus galhos abrigam-se as cantigas 

E os amores das aves tagarelas. 

 

Não choremos, amigo, a mocidade! 

Envelheçamos rindo! envelheçamos 

Como as árvores fortes envelhecem: 

 

Na glória da alegria e da bondade, 

Agasalhando os pássaros nos ramos, 

Dando sombra e consolo aos que padecem! 

 

Olavo Bilac – Velhas Árvores 
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RESUMO 

 

Cada indivíduo percebe, reage e responde de forma diferente aos estímulos e ações provenientes do 

meio. O conhecimento adquirido através do contato com a natureza e que é transmitido de forma 

cultural é chamado Conhecimento Ecológico Local (CEL). Assim, entende-se que grupos sociais 

que compartilham das mesmas experiências possuem percepções semelhantes. Os estudos de per-

cepção ambiental são uma eficiente ferramenta para a conservação da biodiversidade, pois ao co-

nhecer os anseios, opiniões e crenças de determinado público é possível viabilizar projetos ambien-

tais com base na realidade da população. A pesquisa objetivou analisar o conhecimento ecológico e 

a percepção ambiental dos moradores da comunidade do Horto sobre os primatas da região. A co-

munidade está inserida nos remanescentes florestais do Parque Nacional da Tijuca (PNT) e pouco 

se sabe sobre o seu entendimento sobre questões ambientais. O método escolhido para a coleta de 

dados foi a pesquisa tipo survey. Foram realizadas entrevistas presenciais com os moradores da co-

munidade do Horto na área de estudo com perguntas discursivas e de múltipla-escolha. Além disso, 

houve divulgação de questionário na Internet voltado ao público externo à comunidade e residente 

no município do Rio de Janeiro para se comparar as percepções. Os resultados permitiram caracte-

rizar o CEL que os entrevistados da comunidade do Horto possuem sobre a mata  ee os primatas da 

região. Ficou evidenciado que os respondentes desta comunidade possuem contato frequente e bas-

tante próximo com os primatas. Apesar disso, a maior parte dos respondentes alimenta os primatas e 

não compreende o impacto deste ato. Os moradores da comunidade do Horto também não compre-

endem as noções de espécies nativas e exóticas e de bioinvasões, o que é preocupante para a con-

servação local. Ao comparar os resultados com aqueles adquiridos a partir do questionário online, 

houve notória diferença nas percepções. O público externo à comunidade possui menos contato 

direto com primatas e também não costuma oferecer alimento aos animais. Os respondentes online 

também demonstraram discernimento ecológico sobre não alimentar os animais e domínio dos con-

ceitos de espécies nativas e exóticas e invasões biológicas. Este resultado pode estar relacionado 

com o maior grau de escolaridade que o público online apresentou em comparação aos entrevista-

dos na comunidade do Horto. Os dados preliminares adquiridos com os questionários podem servir 

para compreender a realidade local de forma mais integrada e dar subsídio a atividades voltadas 

para a conservação da biodiversidade local que contem com o auxílio e participação efetiva da po-

pulação da comunidade do Horto. 

 

Palavras-chave: percepção ambiental, etnoprimatologia, survey, conservação, conservação, invasão 

biológica, Parque Nacional da Tijuca. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Each individual perceives, reacts and responds differently to impulse and actions from the environ-

ment. The knowledge acquired through contact with nature and transmitted from cultural form is 

called local ecological knowledge (CEL). Therefore, social groups who share the same experiences 

have similar perceptions. The studies of environmental perception are an effective tool for biodiver-

sity conservation, because knowing the desires, opinions and beliefs of certain public it can enable 

environmental projects based on the reality of the population. The research has proposed to analyze 

the ecological knowledge and environmental perception of the residents of the Horto community, 

about primates in the region. The community is inserted in the remaining forests of the Tijuca Na-

tional Park (PNT) and little is known about their understanding of environmental issues. The meth-

od chosen for data collection has been the research survey type. Face interviews have been conduct-

ed with residents of the Horto community in the study area with discursive and multiple-choice 

questions. Furthermore, it has had quiz dissemination on the Internet to external public to the com-

munity and Rio de Janeiro city residents to compare the perceptions. The results showed the CEL of 

Horto community respondents have about the forest of the region. They also have quite close and 

frequent contact to the primates. Nevertheless, most respondents are used to feeding the monkeys 

and do not understand the impact of this act. Residents of the Horto community does not have the 

notion of bioinvasions, which is worrisome for local conservation. When comparing the results with 

those collected online, there was a big difference in perceptions. The external public community has 

less direct contact with monkeys and also does not usually offer food to animals. The internet re-

spondents have also demonstrated ecological insight about not feeding the animals and mastery of 

the biological invasion´s concept. This result may be related to online public´s higher level of edu-

cation over respondents in Horto community. Preliminary data obtained from the questionnaires can 

be used to understand the local situation in a holistic way and to initiate activities for the conserva-

tion of local biodiversity, with the help and effective participation from the Horto community's 

population. 

 

Keywords: Environmental perception, ethnoprimatology, survey, conservation
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1. INTRODUÇÃO 

O ser humano vem estabelecendo relações e contatos com a natureza ao longo de sua história evolu-

tiva (WEST; IGOE; BROCKINGTON, 2006). O conjunto de saberes adquirido ao longo das vivên-

cias com a natureza e que é compartilhado e aprimorado entre as gerações é chamado de Conheci-

mento Ecológico Local (CEL). Trata-se de um corpo cumulativo de conhecimentos, práticas e cren-

ças desenvolvidas pelos indivíduos de uma comunidade em escala local, que é adaptável e de modo 

geral é oralmente transmitido (BROOK; MCLACHLAN, 2008). A utilização do CEL na conserva-

ção ambiental é bastante eficaz pois estudos envolvendo CEL permitem conhecer as relações exis-

tentes entre determinada comunidade e o meio ambiente, suas expectativas, crenças e valores 

(JUNIOR, 2015). 

O CEL adquirido pelo indivíduo está intimamente ligado à percepção que ele possui do meio em 

que se encontra (CARVALHO, 2010). A percepção ambiental, assim como o CEL, pode ser dife-

renciada entre os indivíduos e entre grupos, uma vez que ambas são processos de diferentes intera-

ções e experiências do ser humano com o ambiente (JUNIOR, 2015; LIMA, 2003). 

Percepção ambiental pode ser definida como a maneira como o indivíduo ou uma comunidade toma 

consciência do meio em que está inserido (SILVA; FREIRE, 2010). Em outras palavras, pode-se 

entender como a forma como cada um sente o meio a sua volta, empregando maior ou menor im-

portância a diferentes aspectos (PALMA, 2005). 

Além das percepções, as reações e respostas às ações sobre o meio ambiente ocorrem de maneira 

distinta em cada indivíduo. Essas variadas manifestações são resultados de processos cognitivos 

(individuais e coletivos) adquiridos ao longo da vida de cada pessoa (JUNIOR, 2015). 

Um mesmo aspecto pode ser interpretado de diversas maneiras por diferentes agentes. Isso ocorre 

em função dos estímulos e informações que cada pessoa recebe ao longo da vida (CARVALHO, 

2010). Além disso, a percepção ambiental varia não só entre indivíduos, mas também entre locais. 

Com isso, podemos considerar que um conjunto de pessoas geograficamente mais próximas pode 

tender à mesma percepção do meio à sua volta (LIMA, 2003). 

Os estudos de percepção ambiental buscam investigar as relações estabelecidas entre determinada 

comunidade e o seu entorno (MAGALHÃES; BONONI; MERCANTE, 2010). Essas pesquisas são 

de extrema importância para se compreender como determinada comunidade enxerga o meio em 

que vive, quais são seus anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e expectativas (WEST; 

IGOE; BROCKINGTON, 2006). Além disso, o estudo de percepção ambiental é essencial para se 

saber como determinada comunidade se comporta. A partir do diagnóstico, é possível planejar a-



11 
 
ções de sensibilização para o desenvolvimento de posturas éticas e responsáveis perante o meio 

ambiente (MOULIN; SOUZA, 2009; SILVA; FREIRE, 2010).  

Quando se conhece a herança cultural de uma região e os valores transmitidos entre as diferentes 

gerações, é mais fácil compreender o grau de consciência que esta sociedade possui sobre o meio 

(CARVALHO, 2010). Esses estudos podem ser usados como instrumento de educação ambiental 

(MAGALHÃES; BONONI; MERCANTE, 2010), ajudando na proteção do meio ambiente através 

da reaproximação do ser humano com a natureza (PALMA, 2005). 

Em termos de percepção ambiental, os primatas são um grupo icônico, em primeiro lugar porque a 

identificação e a empatia entre as comunidades humanas e estes animais é imediata. Os primatas 

também são ícones para a conservação da biodiversidade, uma vez que desempenham papéis fun-

damentais para a estrutura e o funcionamento de ecossistemas, sendo importantes dispersores de 

frutos e sementes; consumidores de insetos, frutos, brotos e folhagem; bem como presas para mamí-

feros carnívoros, serpentes e aves de rapina (LAURANCE, 2003).  

Dadas estas características culturais e ecológicas ligadas aos primatas, ganhou destaque a Etnopri-

matologia, uma linha de pesquisa que estuda as relações estabelecidas entre as culturas humanas e 

os primatas não-humanos. Este campo científico busca compreender a dinâmica dessas interrela-

ções, o conhecimento adquirido e as conceituações desenvolvidas por determinada sociedade a res-

peito dos primatas da região (FUENTES; HOCKINGS, 2010; LEE, 2010; PARATHIAN; 

MALDONADO, 2010).  

Os estudos de etnoprimatologia são ferramentas eficazes na conservação de espécies de primatas. A 

importância do entendimento holístico das interações que ocorrem entre humanos e primatas é vital 

para as ferramentas de conservação, como a educação ambiental (FUENTES; HOCKINGS, 2010). 

A perda de habitat dos primatas levou muitas espécies a compartilhar a área de vida com comunida-

des que residem próximo da mata remanescente. Para LEE (2010), a etnoprimatologia tenta integrar 

os interesses e necessidades dos primatas e dos humanos no contexto atual de antropização. O autor 

ainda sugere que as medidas de conservação dos primatas devem levar em consideração a dimensão 

humana.  

Para a conservação dos primatas em nível global, o Brasil assume grande importância, já que é o 

país com a maior diversidade de espécies deste grupo em todo o mundo, com mais de 100 espécies 

ocorrendo em território nacional, das quais mais da metade são endêmicas (REIS et al. 2011). Ain-

da que a maioria das espécies de primatas brasileiros ocorra na Amazônia, as espécies ameaçadas 

são encontradas principalmente na Mata Atlântica. Nesse bioma ocorrem dezenas de espécies de 

primatas, em sua grande maioria endêmicas, sendo que mais da metade destas encontram-se amea-
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çadas de extinção, classificadas como Vulneráveis, Em Perigo ou Criticamente Em Perigo (PA-

GLIA et al., 2012).  

Considerada um dos 25 hot spots mundiais de biodiversidade (MYERS et al., 2000), a Mata Atlân-

tica é uma região de elevada biodiversidade, com altos níveis de endemismos e que sofreu grande 

antropização. Este bioma de floresta tropical estende-se em parte da região litorânea brasileira, a-

brangendo as costas leste, sudeste e sul do país ( TABARELLI et al., 2005). A região forma um 

mosaico diversificado de habitats que ainda abriga quase 20.000 espécies de plantas, 263 mamífe-

ros, 936 aves, 306 répteis e mais de 500 anfíbios (MITTERMEIER et al. 2005), boa parte dos quais 

são endêmicos deste bioma. Dentro da Mata Atlântica, estudos envolvendo espécies de vertebrados 

(JENKINS; PIMM; ALVES, 2011; ROCHA et al., 2004) revelaram uma alta taxa de endemismo e 

diversidade no sudeste brasileiro, sobretudo no Estado do Rio de Janeiro, apontando esta  região 

como de alta relevância dentro do hot spot.Ao mesmo tempo em que abriga uma parcela considerá-

vel da biota do planeta, a situação atual da Mata Atlântica brasileira é alarmante: 88% de sua cober-

tura original já foi perdida e mais de 80% dos remanescentes estão distribuídos em fragmentos me-

nores que 50 ha (RIBEIRO et al. 2009). Esta região suporta 70% da população brasileira é respon-

sável por 80% do Produto Interno Bruto do Brasil, que em grande parte dependente dos serviços 

ecossistêmicos. A área de domínio da Mata Atlântica é a região com o maior número de unidades 

de conservação na América Latina. Contudo, as áreas protegidas cobrem apenas 9% dos remanes-

centes florestais e 1% da floresta original (RIBEIRO et al. 2009). Em função disso, muitas dessas 

unidades consistem de fragmentos pequenos e isolados, e metade das espécies de vertebrados amea-

çadas não se encontram em qualquer área protegida (TABARELLI et al., 2005). O problema de 

fragmentação das áreas remanescentes de Mata Atlântica é bastante complexo e está afetando direta 

e indiretamente a sobrevivência das espécies de primatas que ocorrem neste bioma (CHIARELLO, 

2003). 

Uma das ameaças às áreas protegidas são as espécies exóticas invasoras (OLIVEIRA; MACHADO, 

2009). A competição, a predação e as doenças são comumente reconhecidas como causas de amea-

ça que resultam de invasões (GUREVITCH; PADILLA, 2004). Além disso, o distúrbio do habitat 

pode ser um fator chave que permite a invasão de um ambiente por espécies não-nativas, o que no 

caso de paisagens fragmentadas com habitats naturais alterados, traz um efeito negativo adicional 

das bioinvasões sobre a fauna nativa (GUREVITCH; PADILLA, 2004; OLIVEIRA; GRELLE, 

2012; WITH, 2002) 

As invasões biológicas são consideradas a segunda maior causa de perda de biodiversidade no 

mundo (GISP, 2005), abaixo apenas da destruição de habitats (MCKINNEY, 2006; MUÑOZ; 

ALFARO, 2009; WRIGHT, 2005). Apesar de GUREVITCH e PADILLA (2004) questionarem o 
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envolvimento das bioinvasões na perda de biodiversidade, dados da lista de espécies ameaçadas de 

extinção da União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN Red List) apontam diversas 

extinções ocasionadas pela entrada de espécies alóctones no ambiente (CLAVERO; GARCÍA-

BERTHOU, 2005). 

Essas espécies são introduzidas de diversas formas em locais onde não ocorrem naturalmente 

(MUÑOZ; ALFARO, 2009) e causam danos econômicos, sociais, culturais e ambientais (DOSSIÊ 

PERNANBUCO, 2009). O impacto que as espécies exóticas invasoras causam nos ecossistemas 

vem sendo tema pertinente na área da conservação biológica (MEJÍA-MOJICA; RODRÍGUEZ-

ROMERO; DÍAZ-PARDO, 2012). Uma revisão recente sobre as espécies de primatas do estado do 

Rio de Janeiro (OLIVEIRA; GRELLE, 2012) apontou que o problema das espécies de primatas 

introduzidas no estado do Rio de Janeiro requer atenção, pois os custos ecológicos desses invasores 

podem levar à perda irrecuperável de espécies nativas (RUIZ-MIRANDA et al., 2006). Embora as 

espécies invasoras sejam um problema mundial, no estado do Rio de Janeiro o problema é pior, já 

que mais espécies de primatas nativos do que nativas foram registradas no estado (OLIVEIRA; 

GRELLE, 2012). Algumas destas espécies, tais como os saguis Callithrix jacchus e Callithrix peni-

cillata, estabeleceram populações em muitas partes do estado e já ameaçam espécies nativas e ame-

açadas de extinção (OLIVEIRA; GRELLE, 2012; PEREIRA; OLIVEIRA; RUIZ-MIRANDA, 

2008; RUIZ-MIRANDA et al., 2006). Atualmente, diversos pesquisadores têm se esforçado para 

conter o crescimento de populações de primatas exóticos na cidade do Rio de Janeiro (OLIVEIRA;; 

GRELLE, 2012; ROCHA et al., 2004; VERONA, 2008).  

Entre os primatas não-nativos que ocorrem no Estado Rio de Janeiro, as espécies de Callithrix 

(ERXLEBEN, 1777), assim como seus híbridos, têm sido foco principal de combate à bioinvasão  

em áreas que englobam quatro Unidades de Conservação fluminenses e seu entorno: Parque Nacio-

nal da Serra dos Órgãos (PEREIRA; OLIVEIRA; RUIZ-MIRANDA, 2008), Reserva Biológica de 

Poço das Antas e Reserva Biológica União (RUIZ-MIRANDA et al., 2006) e Maciço da Tijuca - 

Parque Nacional da Tijuca (RANGEL, 2010; RANGEL; SOUSA; GRELLE, 2011). No Maciço da 

Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, também ocorre Saimiri siucreus (LINNAEUS, 1758), que é 

nativo da Amazônia e possui grande potencial invasor devido à forma como sua população está 

estabelecida (ROCHA et al., 2004). Além disso, ainda não há estudos sobre as populações dos pri-

matas não-nativos que habitam o Maciço da Tijuca. Todas estas espécies estão competindo com o 

último primata nativo da cidade, Sapajus nigritus (GOLDFUSS, 1809), que, segundo a União Inter-

nacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2012), possui estado de conservação quase amea-

çado e população em declínio. Assim sendo, o Parque Nacional da Tijuca é um local de grande inte-
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resse para estudos envolvendo primatas nativos e não-nativos e a percepção das comunidades hu-

manas sobre estes aspectos.    

O Parque Nacional da Tijuca (PNT), localizado no município do Rio de Janeiro – RJ, está categori-

zado como uma Unidade de Proteção Integral segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conser-

vação (SNUC). A Lei 9.925/2000 prevê como principal objetivo destas unidades a preservação da 

flora e fauna nativas do ecossistema tratado, neste caso a Mata Atlântica. Além disso, a lei do 

SNUC enfatiza a importância da participação da sociedade civil na criação, implantação e gestão de 

áreas protegidas (MAGALHÃES; BONONI; MERCANTE, 2010). Apesar da existência do PNT e 

das Unidades de Conservação (UC’s), as relações estabelecidas entre determinada comunidade e o 

meio em que vive são mais pertinentes para a conservação (WEST; IGOE; BROCKINGTON, 

2006), pois vão além dos limites das áreas protegidas (BROCKINGTON; IGOE; SCHMIDT-

SOLTAU, 2006).  

O combate às espécies exóticas invasoras requer um programa com metas e objetivos bem definidos 

para todos os agentes envolvidos no processo. A avaliação inicial das espécies exóticas e nativas 

auxilia na definição das próximas etapas. O apoio de todas as partes envolvidas deve ocorrer duran-

te o programa (WITTENBERG; COCK, 2001). Apesar da mobilização mundial no combate às es-

pécies exóticas invasoras por meio de estratégias e iniciativas nacionais, o Brasil ainda se mostra 

desarticulado para tal questão. O país possui número expressivo e crescente de bioinvasões e, simul-

taneamente, não apresenta uma política pública nacional consolidada no combate e controle das 

bioinvasões (OLIVEIRA; MACHADO, 2009). 

Atualmente os conservacionistas buscam entender as interações entre homem e natureza 

considerando o ser humano como parte do meio ambiente (BROCKINGTON; IGOE; SCHMIDT-

SOLTAU, 2006). As medidas conservacionistas podem ser alcançadas de forma efetiva através da 

conscientização e da educação ambiental da população (MCKINNEY, 2006). 

Os estudos de percepção ambiental se mostram eficientes para determinar soluções viáveis e rápidas 

para a conservação da biodiversidade (SILVA; FREIRE, 2010). Por meio de pesquisas com o 

público, a opinião pública é levada em consideração na tomada de decisão para medidas e ações 

locais ( ALVES; NISHIDA, 2003; JUNIOR, 2015; LIMA, 2003; PALMA, 2005).  

Da mesma forma, os estudos com percepção ambiental ajudam na consevação de primatas 

(JUNIOR, 2015; PARATHIAN; MALDONADO, 2010) e pesquisas direcionadas em comunidades 

próximas ao PNT podem ajudar na preservação das espécies locais de primatas.  
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2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho foi investigar o Conhecimento Ecológico Local e a percepção 

dos moradores da comunidade do Horto, nas proximidades do PNT no bairro do Jardim Botânico, 

em relação aos primatas que habitam a região. 

2.2 Objetivos específicos 

O presente estudo teve como objetivos específicos: 

a) apontar o uso de trilhas pelos moradores na área de estudo e a importância que eles atribuem à 

mata; 

b) analisar a percepção dos entrevistados sobre as espécies de primatas que ocorrem na região e 

com que frequência estas são avistadas; 

c) verificar os tipos de interação que ocorrem entre primatas e humanos na área de estudo; 

d) apontar o entendimento que a comunidade possui sobre as definições de espécies exótica e nati-

va, além da compreensão sobre bioinvasões; 

e) comparar o perfil da população do Horto com o perfil de um público externo a esta comunidade 

local. 

 

3. METODOLOGIA 

O método utilizado para a obtenção dos dados foi a pesquisa tipo “survey” (BABBIE, 1999). Esse 

método é apropriado quando se deseja produzir descrições quantitativas de uma população através 

da coleta de informações de um grupo representativo (amostra) (FREITAS et al., 2000). 

O levantamento de dados por amostragem (survey) é definido por GÜNTHER (1999) como um 

conjunto de perguntas reunidas que não analisa a habilidade do respondente, mas suas crenças, opi-

niões, atitudes e dados de caracterização biográfica (social, educacional e financeira). 

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas duas metodologias: uma para coleta de dados na 

comunidade do Horto e outra para coleta de dados do público externo à comunidade. 

3.1 Coleta de dados na Comunidade do Horto 

3.1.1 Área de estudo 
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O estudo foi realizado na comunidade do Horto (22º96’ a 22º97’ S e 43º22’ a 43º23’ W), localizada 

no bairro Jardim Botânico do município do Rio de Janeiro – Brasil (Figura 1). A região é uma anti-

ga vila de funcionários do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) e atual-

mente passa por regularização fundiária. Segundo o levantamento feito pela Faculdade de Arquite-

tura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ) em parceria com a Supe-

rintendência de Patrimônio da União (SPU) em 2010, o local possui 1890 habitantes de 621 famí-

lias com maioria de baixa renda e residente a mais de 50 anos (O GLOBO, 2011). A comunidade é 

cercada pela vegetação do PNT e recebe visitas regulares de primatas nativos (Sapajus nigritus) e 

não nativos (Saimiri sciureus e Callithrix sp.). 

 

 

Figura 1: Localização do município do Rio de Janeiro e da comunidade do Horto – RJ. 

Fonte: http://maps.google.com.br 

 

3.1.2 Coleta de dados 

Técnica para levantamento de dados: entrevista 

http://maps.google.com.br/
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O procedimento utilizado para a realização da coleta de dados na comunidade do Horto foi a entre-

vista presencial semiestruturada. O instrumento utilizado para coletar os dados foi o questionário 

misto, contendo perguntas de múltipla escolha e dissertativas (anexo 1). 

O questionário é muito útil quando se pretende recolher informações sobre um determinado tema. 

Através da sua aplicação sobre um público-alvo estabelecido, é possível recolher dados a respeito 

de seus conhecimentos, valores e comportamentos. Essas informações podem ser utilizadas para 

benefício da própria população e do meio em que ela está inserida, otimizando as interrelações exis-

tentes. 

População-alvo 

A população-alvo é representada pela comunidade do Horto (Figura 2). A comunidade está inserida 

entre os limites de mata do PNT, que formam um contínuo com o arboreto do JBRJ. A proximidade 

da mata permite aos moradores o contato direto com a vegetação local, além da visualização e ou-

tras interações com as espécies de primatas ali existentes. 

 

Figura 2: Fotografia do Grotão II (setor 9) na comunidade do Horto, no município do Rio de Janeiro(RJ). Fonte: autoral. 

 

No levantamento populacional de 2010, a SPU dividiu a comunidade em onze setores para realizar 

o mapeamento da região (Figura 3). O presente estudo tomou como base tal mapeamento, que per-

mitiu conhecimento preliminar do número de casas em cada setor e facilitou o processo de amostra-

gem.  
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Figura 3: Setorização da comunidade do Horto, no município do Rio de Janeiro (RJ), realizada pela UFRJ juntamente à 

SPU. A linha contínua delimita a área do JBRJ, onde estão inseridos os onze setores. Fonte: http://oglobo.globo.com 

 

Amostra 

A amostra diz respeito à casa entrevistada (seja entrevista individual ou em família). A escolha dos 

setores foi definida ao longo da pesquisa e os critérios utilizados foram a maior cobertura espacial 

da área de estudo e a facilidade de acesso para o pesquisador. Foram escolhidos os setores 5, 7, 8, 9, 

10 e 11. Os seis setores selecionados foram percorridos a pé para visualização e familiarização com 

o local. A partir do primeiro contato, realizou-se entre março e abril de 2016 o mapeamento no pa-

pel, a mão, das casas no local (anexo 2), uma vez que muitas delas não possuem endereço formal. 

O tamanho da amostra em cada setor foi proporcional ao número de residências que cada setor pos-

sui, a fim de eliminar a subjetividade da coleta geral de dados. 

A escolha da amostra diz respeito à escolha dos entrevistados. Para que a amostra fosse a mais alea-

tória possível, foi realizada amostragem probabilística entre 9 de março e 2 de maio, com seleção ao 

acaso das moradias da seguinte forma: 

- A partir do mapeamento presencial das moradias, as casas foram identificadas e numeradas (na 

ausência de numeração) segundo critérios do pesquisador; 

- Cada casa identificada corresponde a um número no sorteio, que foi feito em papel; 

- Os sorteios foram realizados por setor e as casas sorteadas foram amostradas; 

http://oglobo.globo.com/
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- Na impossibilidade de se amostrar a casa sorteada (por exemplo, negação ou ausência do morador) 

outra casa foi sorteada em seu lugar, sem que houvesse a reposição da anterior no sorteio, realizan-

do amostragem por acaso múltiplo. 

Foram necessárias cinco saídas a campo para realização do mapeamento e oito saídas a campo para 

a coleta de todos os dados. Houve dias em que o mapeamento e a coleta de dados ocorreram na 

mesma saída. 

3.2 Coleta de dados do público externo à comunidade do Horto 

3.2.1 Área de Estudo 

A área de Estudo compreende o município do Rio de Janeiro, composto por 161 bairros (RIO DE 

JANEIRO, 2012) e população de 6.320.446 habitantes (IBGE, 2016). No município se encontra o 

Parque Nacional da Tijuca (PNT), que abriga a maior floresta urbana do mundo replantada pelo 

homem (extensão de 3.953ha de Mata Atlântica). Com acesso pelas zonas Norte, Sul e Oeste, o 

PNT possui opções de lazer para todos os públicos e oferece serviços ambientais fundamentais para 

a cidade, como manutenção dos mananciais hídricos e atenuação das variações térmicas 

(OLIVEIRA; DERECZYNSKI; MACHADO, 2009).  

3.2.2 Coleta de dados 

Técnica para levantamento de dados: formulário online 

Para a coleta de dados do público externo à comunidade do Horto foi realizada a aplicação de ques-

tionário online (e-survey) utilizando o software aplicativo Google Docs (docs.google.com). Dentro 

do Google Docs, a Google oferece a ferramenta Formulários Google, que permite a construção de 

questões do tipo aberta ou múltipla escolha. As respostas obtidas são consolidadas no próprio sis-

tema online e apresentadas em formato de gráficos e percentagens simples (JUNIOR; LISBÔA; 

COUTINHO, 2011). 

A aplicação de questionários via Internet apresenta vantagens devido à amplitude de respondentes 

que se pode alcançar num período de tempo relativamente curto (VAZ et al., 2009). 

População Alvo 

A população alvo da amostragem é representada pelos habitantes do município do Rio de Janeiro. 

Uma vez que o intuito era amostrar e comparar dados de um público externo à comunidade do Hor-

to, deu-se preferência aos residentes do município que possuem contato com a natureza e o PNT, 

seja por ofício ou lazer. O objetivo foi selecionar pessoas que possuem conhecimento empírico so-

bre primatas em função do apreço pela mata. 
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 Amostra 

O inventário online foi distribuído intencionalmente, via Facebook, para grupos específicos de áreas 

ligadas à biologia e meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. A divulgação ocorreu nos grupos 

de universidades e pesquisas, além de grupos de Unidades de Conservação, fotografia de natureza e 

na página oficial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

As perguntas do questionário online foram semelhantes àquelas realizadas durante as entrevistas na 

comunidade, para que os dados de ambas as respostas pudessem ser cruzados e comparados entre si. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Entrevistas na comunidade do Horto e percepção ambiental dos entrevistados 

Foram realizados 35 questionários em seis dos onze setores preestabelecidos pela SPU. Os setores 

foram amostrados proporcionalmente (entre quatro e seis entrevistas por setor), com exceção do 

setor 9 (Grotão II), o qual possui maior número de moradias. 

Entre os entrevistados, 43% (n=15) eram do sexo feminino e 57% (n=20) do sexo masculino. A 

idade variou entre 21 e 84 anos, com maior parcela entre os 51 e 60 anos (31,5%; n=10). As entre-

vistas foram realizadas por um dos integrantes da casa, com consentimento dos outros residentes. O 

número de indivíduos por residência variou entre um e onze, com média de quatro indivíduos. 

Com relação à escolaridade, 34% (n=12) possuem ensino fundamental e 48% (n=17) completaram 

o nível médio. Apenas 17% possui nível superior (n=6). A maioria (80%; n=28) dos entrevistados é 

nativo da comunidade, sendo que a metade (51%; n=18) mora na região há mais de 50 anos. 

A respeito da relação com a mata, a grande maioria (91%; n=32) gosta de morar próximo à vegeta-

ção e 66% (n=23) costumam fazer trilhas na região (Figura 4). Ao serem questionados se fariam 

trilhas mais vezes, todos os que fazem trilha disseram que sim, além de outros dois entrevistados 

que não realizam a atividade por falta de conhecimento. Os principais motivos que impedem os 

entrevistados de realizar caminhadas na mata são o tempo e a segurança de adentrar sozinho, ambas 

com 36% das respostas (n=9) (Tabela 1). 
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Figura 4: Relação dos entrevistados com a mata e o uso de trilhas na região da comunidade do Horto, no município do 

Rio de Janeiro (RJ). 

 

Tabela 1: Motivos que impedem os entrevistados de realizar trilhas na comunidade do Horto, no Município do Rio de 

Janeiro (RJ). 

 

 

Sobre o avistamento de espécies de primatas, todos (100%; n=35) já avistaram Callithrix sp. na 

região e a  maioria (91%; n=32) já viu Sapajus nigritus. Porém, apenas 31% (n=11) já presenciou a 

espécie Saimiri sciureus na mata (Figura 5). Com relação à frequência de avistamento, a espécie 

mais avistada é o sagui, seguido do macaco-prego, que são vistos diariamente. O mico-de-cheiro é o 

mais raro na comunidade, sendo encontrado, pelo menos, mensalmente (Figura 6). 
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Figura 5: Quantidade de avistamentos de espécies de primatas pelos entrevistados na comunidade do Horto, no Municí-

pio do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

 

Figura 6: Frequência de avistamento das espécies de primatas na comunidade do Horto, no município do Rio de Janeiro 

(RJ). 

 

Quando questionados se os primatas entravam nas casas em busca de recursos alimentares, a maio-

ria (54%; n=19) informou que os animais costumam invadir ou já invadiram a residência para sa-

quear, geralmente, a fruteira ou alimentos próximos à janela. Os moradores entrevistados que já 

tiveram suas casas saqueadas informaram que essa prática é mais comumente observada em S. ni-

gritus (59%; n=13) que em Callithrix sp. (36%; n=8). Apenas um informante (5%; n=1) teve sua 

casa saqueada por Saimiri sciureus. Sobre fornecer alimento aos primatas, quase todos (91%; n=32) 
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já viram alguém alimentando os animais e a maioria (66%; n=23) oferece ou já ofereceu alimento 

por conta própria (Tabela 2). 

A espécie mais alimentada é o sagui, que recebe recurso diário de 14% (n=5) de todos os entrevis-

tados. Entretanto, o hábito de oferecer alimento foi dito como “não rotineiro” na maioria dos casos 

– tanto para sagui (28%; n=10) quanto para o macaco-prego (11%; n=4). Os principais motivos que 

os levam a dar comida foram a impressão de os animais sentirem fome e a empatia e interesse pela 

proximidade com os macacos, ambos com valores bastante equivalentes (52,2%; n=13 e 47,8%; 

n=12, respectivamente). 

Todos os informantes que dão alimento (100%; n=23) fornecem fruta como recurso, principalmente 

a banana. Em situações isoladas são oferecidas outras frutas como tangerina, goiaba, mamão e ou-

tros vegetais, como batata. A escolha do alimento ocorre, principalmente, pela associação que os 

entrevistados fazem do macaco com a banana (65%; n=15) ou por se tratar de um alimento saudável 

(22%; n=5). 

 

Tabela 2: Acessibilidade dos primatas aos recursos alimentares de moradores na comunidade do Horto, no município do 

Rio de Janeiro (RJ). 
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Em relação a outros tipos de contato com primatas, houve relatos isolados de perseguição, ataque 

com mordida e predação de passarinho em gaiola (n=1). A maioria (60%; n=21) nunca teve outro 

tipo de interação com macacos sem ser fornecer alimento, mas 26% (n=9) já teve contato amigável, 

que inclui dar alimento na mão e fazer carinho sem que haja resistência do animal. 

Ao introduzir o tema “invasão biológica”, os informantes foram questionados sobre a definição de 

espécies nativa e exótica e as consequências da bioinvasão. Pouco mais de um terço dos entrevista-

dos (37%, n=13) soube definir com exatidão os termos “nativo” e “exótico” e somente 26% (n=9) 

conseguiu explicar os impactos ecológicos causados pelas invasões biológicas. Também ao classifi-

car os primatas da região em nativo e exótico, a maioria (77%; n=27) considerou, erroneamente, o 

sagui como um animal nativo do local (Tabela 3).  

Para considerar as respostas cedidas como representativas de toda a família do informante, foi per-

guntado ao final da entrevista se os outros membros da família possuem os mesmos hábitos de a-

preciação pela mata e interação com os macacos. A grande maioria (83%; n=9) respondeu que sim. 
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Tabela 38: Conhecimento técnico sobre bioinvasão pelos entrevistados na comunidade do Horto, no município do Rio 

de Janeiro - RJ. 

 

 

4.2 Formulário online e comparação com perfil da comunidade do Horto 

Foram respondidos 252 questionários nos meses de fevereiro e março através da divulgação na In-

ternet. O formulário online abrangeu 69 bairros do município, representando 42% da área adminis-

trativa da prefeitura do Rio de Janeiro. Entre os respondentes, 62% (n=155) eram do sexo feminino 

e 38% (n=97) do sexo masculino. O perfil de idade e escolaridade do público externo variou bastan-

te em relação ao perfil da comunidade do Horto (Figuras 7 e 8). O público da comunidade do Horto 

apresentou faixa etária próxima à terceira idade, com média de idade de 48 anos, enquanto que o 

público externo à comunidade é predominantemente jovem, com média de 28 anos. Além disso, a 

escolaridade da comunidade do Horto é predominantemente de ensino fundamental e médio, en-

quanto que o público externo apresentou alto grau de escolaridade, onde mais de 70% dos respon-

dentes possuem ensino superior, fato que foi influenciado pela divulgação intencional do formulário 

em grupos acadêmicos. 
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Figura 7: Diferença de idade entre a comunidade do Horto e o público externo à comunidade, no município do Rio de 

Janeiro (RJ). 

 

Figura 8: Diferença de escolaridade entre a comunidade do Horto e o público externo à comunidade, no município do 

Rio de Janeiro (RJ). 

 

Com relação ao contato com a natureza, a grande maioria dos respondentes online (87%; n=220) 

disse ter tido contato com a natureza na infância e 67% (n=170) faz programas ao ar livre mensal-

mente, como trilhas e visitas a cachoeiras. Dentre os entrevistados via Internet, somente 21% 

(n=55) nunca visitou o PNT, área de matas vizinha à comunidade do Horto. 



27 
 
Sobre o avistamento de primatas que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro, os internautas respon-

dentes se mostraram menos familiarizados que a comunidade do Horto. O percentual de pessoas 

que já avistou as três espécies de primata é maior entre os entrevistados da comunidade do Horto 

que do público externo à comunidade (Tabela 4). A diferença na frequência com que cada público 

avista as três espécies, exposta na tabela 5, indica que 40% dos entrevistados da comunidade do 

Horto se deparam diariamente com macaco-prego, enquanto apenas 4% dos entrevistados online 

possui esse contato. O sagui também é visto com mais frequência pela comunidade do Horto que 

pelo público externo à comunidade, sendo que os avistamentos diários são registrados para mais de 

70% dos respondentes no Horto e menos de 37% no público externo. Apenas o mico-de-cheiro é 

avistado com mais frequência pelos respondentes da Internet, tanto diária quanto semanalmente, 

apesar de ser mais conhecido pela comunidade do Horto. 

Tabela 4: Comparação de avistamento de espécies de primatas entre a comunidade do Horto e o público externo à co-

munidade, no município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

Tabela 5: Comparação na frequência de avistamento de espécies de primatas entre a comunidade do Horto e o público 

externo à comunidade, no município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

Também houve diferença nos resultados entre os públicos quanto ao fornecimento de recursos ali-

mentares para os primatas. Como mostra a tabela 6 (abaixo), é mais comum que o público da co-

munidade do Horto tenha as suas casas invadidas por primatas quando comparado ao público exter-

no. Tanto o macaco-prego (59%; n=13) quanto o sagui (36%; n=8) são os primatas que mais co-

mumente invadem as casas da comunidade do Horto. Já as residências do público externo são mais 

invadidas por saguis (81%; n=47) do que por macacos-prego (17%; n=10). Apenas um caso isolado 
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de invasão em residência por mico-de-cheiro foi relatado pela comunidade do Horto e outro pelo 

público externo à comunidade. Ainda na tabela 6, a maioria dos respondentes de ambos os públicos 

(aproximadamente 90%) já presenciou alguém fornecendo alimento aos macacos. O ato de oferecer 

alimento por conta própria, porém, é mais comumente observado na comunidade do Horto (65,7%) 

do que no público externo à comunidade (30,1%). 

Tabela 6: Comparação na acessibilidade dos primatas aos recursos alimentares entre moradores na comunidade do Hor-

to e no público externo à comunidade, no município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

Os respondentes via Internet que já alimentaram os primatas por conta própria o fizeram em trilhas 

(12,3%; n=31) e praças (6,7%; n=17). Ocorreram situações em que o fornecimento de comida se 

deu em função da ida dos animais até a casa dos respondentes (11,1%; n=28). Na comunidade do 

Horto, todos os entrevistados que alimentam os macacos o fazem nas suas casas (65,7%; n=23), 

quando os próprios animais aparecem em busca do recurso. A espécie mais alimentada pelos res-

pondentes da Internet também é o sagui, que recebe alimento de todos os informantes (30%; n=76) 

que já alimentaram os animais. Ainda assim, a parcela do público externo à comunidade que ofere-

ce recurso alimentar não o faz com frequência, sendo considerado um ato não habitual por 28,5% 

(n=72) dos que responderam o formulário. 

Sobre os motivos pelos quais os informantes oferecem alimento aos primatas, houve alguma dife-

rença nas respostas entre o público da comunidade do Horto e o público externo à comunidade (Ta-

bela 7). Os entrevistados da comunidade do Horto que alimentam os primatas o fazem, equiparada-

mente, por acreditar que os animais passam fome e para ter contato com os mesmos (52,2%; n=12 e 

47,8; n=11, respectivamente). Já os respondentes do público externo à comunidade, o fazem em sua 

maioria para ter proximidade com os primatas (68,6; n=63). Menos de um terço dos informantes do 

público externo à comunidade relataram que alimentam os animais por acharem que estes sentem 

fome (29,3%; n=27). 
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Tabela 7: Comparação dos diferentes motivos pelo qual se alimenta os macacos entre a comunidade do Horto e o públi-

co externo à comunidade, no município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

Diferente dos entrevistados na comunidade do Horto, houve casos de informantes do público exter-

no à comunidade que ofereceram outros tipos de alimentos sem ser fruta, como pão e biscoito. Den-

tre os respondentes da Internet que já alimentaram primatas, 11,8% (n=9) já ofereceram recurso 

industrializado para os animais e dentre os motivos de escolha do alimento, 22,3% (n=17) disseram 

que a escolha se deu em função de ser o recurso que se tinha em mãos no momento em que avistou 

o animal. Ainda assim, o alimento mais ofertado é a fruta (banana) e o motivo principal da escolha 

do alimento é por ser saudável para o animal e pela associação do macaco com a banana – assim 

como na visão do público da comunidade do Horto. 

Sobre outras interações com primatas, a maioria (51,2%; n=129) nunca teve contato com os ani-

mais. Houve relatos dos informantes da Internet de contato em zoológico (4%; n=10), durante o 

trabalho em veterinária e biologia (6%; n=15) e contato físico amigável (28,6%; n=72). Também 

houve relatos isolados de ida ao circo, perseguição e ataque do animal, retirada dos animais da resi-

dência e avistamento em áreas de proteção. 

Houve bastante discrepância entre as respostas dos públicos quanto ao tema invasões biológicas 

(Figura 9). O público externo à comunidade do Horto se mostrou familiarizado com o tema, onde a 

maioria (71,4%; n=180) sabe definir com exatidão os termos “espécie exótica e nativa” e mais da 

metade (54,9%; n=96) consegue explicar os impactos da bioinvasão. Quando comparado com o 

público externo, o percentual de entrevistados da comunidade do Horto que dominam o tema cor-

responde apenas à metade do percentual do público externo. 
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Figura 9: Comparação do conhecimento técnico dos termos "espécie exótica e nativa" e dos impactos da bioinvasão 

entre a comunidade do Horto e o público externo à comunidade, no município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

5. DISCUSSÃO 

5.1 Percepção ambiental dos entrevistados na comunidade do Horto 

O Conhecimento Ecológico Local deve formar um sistema de aprendizados que surge através do 

tempo, de experiências individuais compartilhadas, de observações mediadas pela cultura, pelos 

fatores ambientais, atributos comportamentais e dinâmicas ecológicas (DAVIS & WAGNER 2003). 

O CEL, por ser um sistema, deve estar na mente e surgir das experiências e observações de mais de 

uma pessoa, o que significa que se o conhecimento investigado forma uma estrutura de CEL, não há 

apenas um informante na comunidade (DAVIS & WAGNER 2003). Assim sendo, os resultados do 

presente estudo indicam que o saber da comunidade do Horto a respeito dos primatas locais parece 

ser um caso de CEL.  

De acordo com as informações coletadas na comunidade do Horto, foi possível fazer a caracteriza-

ção geral do perfil dos entrevistados. O público entrevistado é predominantemente do sexo masculi-

no, com grau de escolaridade de ensino fundamental a médio, idade entre 51 e 60 anos e média de 

quatro habitantes por domicílio. 

Foi constatado, ao longo da amostragem, que a maioria dos moradores é nascida e criada no local 

(residente a mais de 50 anos). Há entrevistados que não nasceram no local da entrevista, mas em 

outros setores da comunidade (exemplo: respondente de 77 anos que nasceu e cresceu no setor Mor-

ro das Margaridas até os 17, mas reside no setor Grotão II há 60). O tempo de permanência no local, 
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segundo  ALVES e NISHIDA (2003), é um fator importante de inclusão das populações dentro do 

conceito de comunidades tradicionais. 

A pesquisa apontou o domínio empírico de caminhadas na mata pelos entrevistados na comunidade 

do Horto. O conhecimento ecológico é formado durante o tempo de interação entre homem e ambi-

ente. O longo tempo de moradia dos entrevistados sugere que o CEL que a comunidade possui da 

mata foi construído de forma cultural ao longo das gerações (LUCENA, 2010). Além disso, o longo 

tempo de permanência no local sugerem vínculo e pertinência ao ambiente ( ALVES; NISHIDA, 

2003). Os resultados do questionário revelaram o uso de trilhas pela maioria dos entrevistados. O 

PNT possui diversas trilhas abertas à visitação (TITO, 2003) e há, também, rotas alternativas na 

mata que foram abertas pelos moradores para uso da própria comunidade. Essas vias dão acesso a 

diferentes pontos da comunidade e servem de atalho em muitos casos. O conhecimento empírico da 

mata é indispensável para a realização e o domínio dessas rotas. O emprego da comunidade local no 

turismo ecológico traz benefícios para a conservação da biodiversidade e para a economia 

(BOOKBINDER et al., 1998). TITO (2003) sugere o ecoturismo com envolvimento efetivo das 

comunidades locais como alternativa viável de preservação ambiental do PNT.  Os resultados enfa-

tizaram que quase todos os entrevistados têm apreço pelo meio em que vivem. Este fato pode ser 

explicado pelo cuidado e conhecimento que é herdado dos seus parentes que possuem vivência local 

(CARVALHO, 2010). Além disso, a maioria dos moradores da comunidade do Horto realiza ativi-

dades no interior da mata. O CEL dos moradores possibilitou a percepção das modificações na ve-

getação da mata ao longo dos anos. Na Mata Atlântica, que perdeu mais de 80% de sua cobertura 

original, a derrubada das florestas foi especialmente severa nas últimas décadas do século XX, sen-

do que as taxas de deflorestamento desafiaram a legislação que protege o bioma (TABARELLI et 

al., 2005). Houve o relato de entrevistado que disse entrar cada vez menos na mata pelo desgosto de 

presenciar o desmatamento: "eu entrava na mata quando era criança. Agora não entro mais, não. A 

mata está acabando, me entristece entrar nela." A fragmentação dos remanescentes de Mata Atlânti-

ca afeta diretamente a sobrevivência dos primatas (CHIARELLO, 2003). A perda de biodiversidade 

da flora também foi citada, alertando para o sumiço de árvores nativas,como Euterpe edulis (Palmi-

to Juçara), para o excesso de espécies vegetais alóctones, como Artocarpus heterophyllus (Jaqueira) 

e trepadeira não identificada  e para a escassez de frutas e alimento para os animais. A monodomi-

nância da espécie Artocarpus heterophyllus em diversos trechos do PNT foi citada no trabalho de 

ABREU (2008) como ameaça à saúde do ecossistema local. O autor ainda alerta para as interações 

que passaram a ocorrer com a biota local em função da entrada da espécie vegetal alóctone no am-

biente. WALTHER et al. (2002) apontam diversas modificações no meio ambiente que ocorrem em 

função das mudanças climáticas, como a facilidade de estabilização de espécies exóticas e mudan-

ças nos ciclos reprodutivos das plantas – fatos observados por alguns entrevistados.  
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A presente relação da comunidade com as espécies de primatas que coexistem na região está rela-

cionada à proximidade da comunidade com a mata, habitat comum com os animais. PARATHIAN 

e MALDONADO (2010) analisaram a percepção de populações locais da Amazônia Colombiana 

sobre os primatas da região. O intuito da pesquisa foi compreender as relações existentes entre pri-

matas e humanos para determinar a gestão sustentável dos recursos pela comunidade visando a con-

servação dos animais. SILVA e FREIRE (2010) relacionaram o conhecimento de espécies animais 

locais à percepção ambiental detalhada por parte dos entrevistados em UC na Caatinga. Eles sugeri-

ram a integração do conhecimento empírico local com o saber científico para conservação ambien-

tal da região. O presente estudo constatou o conhecimento empírico dos entrevistados sobre os pri-

matas que ocorrem na comunidade do Horto, evidenciando avistamento regular das espécies que 

ocorrem no município. Os entrevistados souberam diferenciar com clareza as três espécies de pri-

mata e fizeram uso de nomes populares ao se referir a Callithrix sp. (mico ou sagui - menos co-

mum), Sapajus nigritus (prego) e Saimiri sciureus (macaco-de-cheiro). O sagui e o macaco-prego 

são bastante conhecidos na região. Os entrevistados fazem avistamento diário de ambas as espécies, 

mas o sagui continua sendo a espécie com maior frequência de avistamento. No setor Grotão II, a 

aparição dos saguis é tão comum que, ao perguntar com que frequência os saguis são avistados, foi 

comum se ouvir "toda hora" como resposta. Em pesquisa em Ilhéus, onde a espécie autóctone de 

Callithrix kuhlii está estabelecida, os entrevistados também afirmaram ver o animal de forma co-

mum na cidade, andando em fiações elétricas e muros do meio urbano (RODRIGUES; 

MARTINEZ, 2014). Segundo JUNIOR (2015), o conhecimento ecológico sobre primatas pode va-

riar entre indivíduos numa comunidade de acordo com as experiências vividas. Alguns dos entrevis-

tados no presente estudo conseguiam diferenciar os grupos populacionais em função da área que 

estes percorriam. Foi observado que alguns respondentes conseguiram relacionar a aparição sazonal 

dos animais com o período de frutificação de certas árvores na comunidade.  

O mico-de-cheiro, Saimiri sciureus, é pouco conhecido na comunidade do Horto, provavelmente 

por se tratar de uma espécie invasora relativamente recente no PNT (ROCHA et al., 2004). Os pou-

cos relatos de avistamento da espécie foram de frequência regular e em pontos específicos da co-

munidade (casa de morador). Apesar de ser avistado por poucas pessoas, esse fato sugere que a po-

pulação alóctone que ocorre no Maciço da Tijuca esteja bem estabelecida, corroborando o que foi 

sugerido por ROCHA e colaboradores (2004). O gênero Saimiri é caracterizado por habitar áreas de 

mata densa e não costuma frequentar áreas de borda (STONE, 2007). Também se constatou que, 

dentre os entrevistados que já avistaram Saimiri sciureus na região, nem todos souberam informar 

seu nome popular (mico-de-cheiro ou macaco mão-de-ouro). Nestes casos, os entrevistados descre-

viam com detalhes as características mais marcantes do animal, segundo HERSHKOVITZ (1984), 

mencionando pelagem amarela e “carinha branca, de palhaço” ou “mão dourada”.  
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Houve o relato de possível avistamento de bugio, espécie reintroduzida em 2015 no PNT pelo Insti-

tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O relato (a seguir) foi feito por 

uma moradora nascida e criada no local, aparentemente familiarizada com a região. A relatora fez 

menção a características evidentes no animal e o diferenciou das outras espécies que ocorrem na 

comunidade: "Eu vi um (macaco) que faz um barulho - parece um monstro! Não é prego não, ele 

tem um bico (queixo) assim. Vi na trilha que vai pra Vista Chinesa, pelo Horto." 

Além do conhecimento que os entrevistados mostraram possuir sobre as espécies de primatas, a 

pesquisa também evidenciou casos de casas invadidas pelos animais. Os casos de invasão foram 

mais frequentes nos setores mais arborizados (Morro das Margaridas e Grotão) e estavam sempre 

relacionados ao furto de alimento. No trabalho de SABBATINI et al. (2006) sobre interações entre 

humanos e Cebus libidinosus no Parque Nacional de Brasília, a maioria das interações observadas 

envolvia a presença de alimento. “O macaco-prego invade a casa” segundo a maioria dos moradores 

que possuem relato de invasão e é conhecido pela comunidade como “bagunceiro”. “Uma vez os 

macacos-prego roubaram um pacote de queijo fatiado e foram pra árvore da frente da minha casa. 

Ficaram fazendo careta e mostrando o pinto”. Houve reclamação de o animal derrubar as telhas 

quando anda no telhado. Houve morador que disse não conseguir “colher uma fruta por causa dos 

macacos (prego). Eles tiram verde do pé, derrubam tudo”. A criação de passarinho em gaiola é co-

mum na comunidade e houve relatos de predação das aves por parte dos macacos ao invadirem a 

residência, tanto por parte do macaco-prego quanto por sagui. A redução (em tamanho e qualidade) 

da mata afeta a oferta de recursos-chave, como alimento (CHIARELLO, 2003). A alteração desses 

recursos pode influenciar diretamente o comportamento dos primatas, causando mudanças no pa-

drão de atividades, como a intensidade do forrageio (RYLANDS et al., 1996). 

A oferta de alimento aos macacos é comum na comunidade do Horto. A dinâmica comportamental 

da comunidade pode influenciar a ecologia e o comportamento dos primatas, pois a disponibilização 

de alimento humano diminui o tempo gasto com forrageio (SABBATINI et al., 2006). Além disso, 

o contato próximo com primatas possibilita a transmissão de doenças compartilhadas e ameaça a 

saúde humana e animal  (FUENTES; HOCKINGS, 2010). A alimentação ocorre de forma condi-

cional não intencional, quando os animais passam pela comunidade e visitam as casas que lhes ofer-

tam comida: “aqui vem de tudo: macaco-prego, mico, mão de ouro. Até quati vem”. A empatia pe-

los animais foi bastante observada, ligada juntamente à oferta de alimento como rotina de alguns 

entrevistados. O contato com os macacos foi visto como forma de entretenimento por público en-

trevistado em pesquisa com primatas devido à impressão “amigável” que os animais possuem 

(LEITE; DUARTE; YOUNG, 2011). No presente estudo foi verificada a associação que os morado-

res fazem da oferta de comida ao cuidado e bons tratos com os animais: "Tem uma moça que trata 
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deles, hoje mesmo ela deve ter ido fazer feira. Aqui todo mundo (da nossa família) trata." No traba-

lho de JUNIOR (2015), os entrevistados que faziam avistamento de primatas possuíam maior co-

nhecimento da ecologia dos animais do que aqueles que não avistavam. Os moradores do Horto que 

alimentavam os animais possuíam conhecimento detalhado do comportamento deles durante a di-

nâmica de alimentação: "Os pregos e os micos chamam. Um ouve o outro e vem por causa do chei-

ro da fruta; "Boto banana pro pequenininho (sagui), o grande (macaco-prego) vem, come a banana e 

ainda bate no pequenininho" Alguns possuíam conhecimento empírico sobre as preferências ali-

mentares das espécies ("Pro miquinho eu ponho só banana porque ele não come nada, nem mamão. 

Prego come tudo, até tangerina"; "O mico só aceita banana. O prego come de tudo, até pão"). Hou-

ve relato de morador que, com visão humanizada dos animais, deixou de alimentar os saguis por ter 

ficado chateado com eles: “eu alimentava os saguis, mas um dia eles comeram meu passarinho e 

depois disso nunca mais coloquei banana.”A justificativa para alimentação dos animais foi atribuída 

a questão afetiva. Para JUNIOR (2015), a criação de animais domésticos na comunidade estimula 

essa percepção. Em seu trabalho, a perspectiva de conservacionismo por parte dos entrevistados foi 

interpretada com cunho sentimentalista, ao invés de haver senso de conservacionismo ambiental. 

No estudo foi constatado que a espécie mais alimentada é o sagui, pois, além de ser bastante avista-

do, é visto pelos entrevistados de forma mais amigável que o macaco-prego: “Eu ponho banana pro 

mico e pro mão de ouro. O prego faz arruaça”. 

Muitos respondentes também alegaram alimentar os macacos por acreditar que “eles sentem fome 

com certeza. Eles nos pedem comida.” Alguns foram além e argumentaram que os recursos alimen-

tares dos animais estão escassos na mata: “A gente põe comida. A gente sabe que as vezes falta 

fruta na mata e eles vem pedir pra gente”. Numa pesquisa sobre interações entre Callithrix penicil-

lata e público visitante de um parque municipal em Minas Gerais, um número significativo de en-

trevistados (38%) tinha a impressão de que os animais sentiam fome (LEITE; DUARTE; YOUNG, 

2011). A empatia se evidenciou também com relatos de oferecer aos macacos as frutas que estão em 

estágio inicial de decomposição (muito maduras), a fim de aproveitar o recurso: “Quando a banana 

tá passando o meu marido põe pro mico.”; “Eu boto fruta pro macaco quando tá passando. Pra quê 

que eu vou jogar fora se o bicho come?”.  

Alguns moradores que alimentavam os animais o faziam mesmo sabendo dos riscos que essa prática 

pode trazer: "Sei que não pode, mas boto banana pro prego e pro mico”; “Uma vez eu dei biscoito 

pro macaco prego e veio o grupo todo. Joguei o pacote pro alto e saí correndo. Eu sabia que não 

podia dar”. 

A pesquisa mostrou que um dos motivos que evitam os entrevistados de alimentar os macacos é o 

fato de acostumá-los a voltar em suas casas e, possivelmente, invadi-las: “eu não coloco banana 



35 
 
porque se não eles invadem a casa”. A falta de empatia, principalmente ao macaco-prego, esteve 

sempre associada aos diferentes motivos que tiraram o interesse de oferecer comida aos bichos: “Eu 

botava comida pro quati, mas parei porque eles invadiram a casa. Não ponho comida pro prego por-

que se não eles invadem também”. O medo e a repulsão pelos macacos também serviram de justifi-

cativas apáticas para não oferecer comida: “Eu não coloco porque tenho medo. E se colocar eles 

voltam. E o dia que você não puser, eles entram (na casa). Eu sei porque já entraram na casa da mi-

nha vizinha”; “Não alimento porque tenho medo. E se não acostuma, né? Eles tem que procurar a 

comida deles. Ah, eu tenho nojo, deve feder muito! Cê num tem nojo não?” Os estímulos ligados a 

crenças, doutrinas e opiniões geram diferentes percepções (JUNIOR, 2015). Houve entrevistado que 

alimenta o sagui e o macaco-prego, mas não o mico de cheiro, por possuir antipatia ligada a fisio-

nomia do animal: “O amarelo (mico-de-cheiro) não é de Deus não. Tenho medo. Seilá, a cara dele 

não é muito católica não". Foram poucos os entrevistados que tiveram o discernimento de não ali-

mentar os animais por noções ecológicas: “Não alimento porque se não vicia. Eles têm é que ficar 

na mata.” 

Houve casos isolados de entrevistados que tiveram outros tipos de contato com macacos, amigáveis 

e não amigáveis. Os relatos de contato físico amigável estavam associados a oferta abundante de 

alimento. As tentativas de contato físico entre humanos e primatas costuma partir de humanos, de-

vido ao apelo empático (LEITE; DUARTE; YOUNG, 2011). Os casos de mordida relatados ocorre-

ram com sagüis e eram animais de cativeiro. A criação de macacos em cativeiro na comunidade, 

num passado recente, não se mostrou incomum. Houve relatos de manutenção de sagüi e macaco-

prego em viveiros: "Quando eu era menino, tinha um macaco-prego de um moço lá embaixo que 

ficava preso. Não fazia nada não, mas se chegasse perto ele pulava em cima da gente. Pra atacar a 

gente, a gente era menino". A manutenção de primatas como animais de estimação é citada no tra-

balho de FUENTES e HOCKINGS (2010) como forma de entretenimento e consequência da empa-

tia pelos animais. Apesar de não ser incomum em comunidades tradicionais, a prática está em de-

clínio – assim como na comunidade do Horto. 

Pôde-se constatar baixo nível no conhecimento dos termos técnicos biológicos mencionados no 

questionário. O baixo nível de escolaridade pode ter influência na percepção dos atores sociais a 

respeitos das questões ambientais mais complexas (JUNIOR, 2015). Além disso, a percepção em 

relação às questões ambientais mediada pelo conhecimento é uma forma eficiente na melhoria da 

qualidade de vida da população (NEGRÃO et al., 2012). A maioria dos atores sociais não soube 

responder o que era “espécie exótica e nativa” e muito menos soube explicar os impactos das bioin-

vasões para o ecossistema local. 
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Ao serem questionados sobre os termos “espécies nativas e exóticas” e as consequências da bioin-

vasão, houve muitos moradores com receio de responder errado ("Não consegui compreender a 

noção de nativo e exótico"). A maioria dos entrevistados tinha a noção de que “nativo” é aquele 

natural do local. Houve maior dificuldade em se explicar o termo “exótico” devido à falta de famili-

aridade com o conceito de espécie e à escala geográfica regional. Os moradores se referiam bastante 

aos macacos na escala de grupos familiares e de indivíduo, mencionando locais específicos na co-

munidade onde cada espécie ocorria. Houve morador que, ao ouvir o significado do termo exótico, 

fez menção ao sumiço de Sapajus nigritus no setor 5, da Pacheco Leão: “o macaco prego está exóti-

co aqui há quase 20 anos. Agora ele só ocorre no Grotão.” Uma parcela dos entrevistados tinha no-

ção de que exótico é algo diferente do habitual, mas não conseguiam entender o conceito de “espé-

cie exótica’’. Os entrevistados que definiram “exótica” a espécie “que não é dali” faziam menção a 

uma espécie que não ocorre no local, ou seja, se referiam a exótico como a condição de não existir 

no local (“O que é exótico? Aquele que não é daqui. E.T. é exótico”). 

Ainda assim, houve respondentes que arriscaram a definição dos termos para espécie exótica, fa-

zendo referência à raridade de ocorrência e avistamento da espécie (“Exótico é aquele que é raro”) e 

mencionando animais domésticos incomuns de se criar: “exótico é tartaruga (jabuti), num é? Igua-

na, furão...”. Houve informantes que fizeram referência do termo “exótico” com espécies extrava-

gantes (“pavão é exótico, arara-azul também”). 

Ao serem introduzidos aos conceitos de “espécie exótica” e “bioinvasões”, foram dados exemplos 

de espécies nativas (mação-prego, jibóia) e exóticas invasoras (sagüi, pombo, caraujo-africano) aos 

entrevistados, para que eles pudessem definir as espécies de primatas que ocorrem na comunidade 

do Horto como autóctone ou alóctone do local (nativa ou exótica). Houve respondente que discor-

dou da definição informada e deu sua própria explicação: “Exótico é uma coisa que geralmente vo-

cê não vê. E que é esquisito! Exótico pra mim não é isso que você diz, essa é a classificação de vo-

cês. Pombo já não é mais exótico aqui”. Além disso, a pesquisa revelou que os entrevistados tive-

ram dificuldade de entender o significado da “introdução de uma espécie num local” por não esta-

rem habituados com a escala temporal de alguns acontecimentos biológicos: "Eu não conhecia essa 

ideia de que o bicho veio trazido. Pra mim é tudo nativo.”; “o macaco-mão-de-ouro sempre existiu 

aqui”; “Não é nativo o macaco (prego), tucano e a cobra jiboia. Eles estão acabando com tiê sangue, 

passarinho, tudo. O mico é nativo sim. Ele não destrói. Ele está aqui desde que nasci.” 

5.2 Comparação dos perfis dos entrevistados com do público externo à comunidade 

O perfil do público externo à comunidade do Horto é predominantemente de idade mais baixa (21 a 

31 anos) e escolaridade mais alta (ensino superior) que o perfil dos entrevistados na comunidade do 

Horto. Além disso, vale ressaltar que 100% da amostra do público externo possui acesso à internet 



37 
 
devido à realização do questionário online. Segundo o levantamento realizado pela SPU, a renda de 

48% da população da comunidade do Horto é de até três salários mínimos (O GLOBO, 2011), abai-

xo da média do município (IBGE, 2010). A diferença sociocultural e econômica dos perfis se apre-

sentou associada as diferentes percepções, mostrando que a escolaridade e a renda influenciam na 

percepção (JUNIOR, 2015). 

Os moradores do Horto possuem mais conhecimento prático dos primatas da região quando compa-

rados ao público externo à comunidade. O conhecimento que é herdado ao longo das gerações em 

comunidades tradicionais sugere maior percepção e apreço pelos recursos bióticos (CARVALHO, 

2010). A área onde a comunidade do Horto está inserida sugere proximidade dos animais com os 

moradores. A pesquisa reforça esse fato ao mostrar que a invasão dos macacos para furto de alimen-

to é maior nas residências da comunidade do Horto do que nas do público externo a comunidade. 

Além disso, o público da comunidade do Horto é mais propenso a oferecer alimento aos macacos 

do que o público externo à comunidade. Na pesquisa de RODRIGUES e MARTINEZ (2014), há 

ligação direta do fornecimento de recursos alimentares a Callithrix kuhlii e a invasão dos primatas 

nas residências, que são próximas aos remanescentes florestais. Quanto aos motivos para se ofere-

cer alimento, o público externo à comunidade argumentou, em sua maioria, que o faz para ter pro-

ximidade com os animais. Pesquisas envolvendo humanos e primatas em parques nacionais mostra-

ram que a minoria do público costuma alimentar os animais e os que admitiram oferecer comida 

alegaram fazer por considerarem os animais “amigáveis” (LEITE; DUARTE; YOUNG, 2011; 

SABBATINI et al., 2006). Além da curiosidade dos respondentes da Internet, outro motivo para 

alimentar os animais foi a ceva para pesquisa, sem apelo sentimentalista. O público da comunidade 

do Horto também alimenta os macacos por empatia, mas a maioria possui a impressão de que os 

animais sentem fome e por isso oferece o recurso. Os primatas possuem grande apelo junto ao pú-

blico devido ao carisma e à forte semelhança com a espécie humana, sendo bastante comum que 

hajam interações entre primatas e humanos devido à empatia (JUNIOR, 2015). Já os diferentes mo-

tivos pelo qual os públicos disseram alimentar os macacos pode estar relacionado à noção de ecolo-

gia que cada grupo possui (LIMA, 2003; PALMA, 2005). 

O publico externo à comunidade do Horto apresentou mais entendimento na definição de espécie 

exótica e nativa e no entendimento de bioinvasões quando comparado aos entrevistados na comuni-

dade do Horto. Esse fato se deu, possivelmente, devido à diferença de escolaridade entre os públi-

cos (NEGRÃO et al., 2012). Diante das respostas discursivas dos questionários online foi possível 

perceber que os respondentes da Internet possuem domínio na área de biociências, já que vários  

fizeram uso de termos técnicos biológicos. Além da abreviação de espécie para “sp.”, houve res-

pondente que se referiu aos macacos pelos nomes científicos das espécies, inclusive utilizando a 
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forma não específica “Callithrix sp.” para se referir aos saguis que ocorrem no município do Rio de 

Janeiro. Dentre os exemplos de bioinvasão, foram mencionados o caramujo africano e a jaqueira no 

estado do Rio de Janeiro, os búfalos no Pantanal e o mico-leão-da-cara-dourada no município de 

Nova Friburgo – RJ. Houve menção de impactos positivos das espécies exóticas no âmbito socioe-

conômico (produção e comercialização). Apenas três informantes remeteram o termo exótico a algo 

raro. A definição de nativo como endêmico de um determinado local foi comumente observada nos 

resultados do questionário online. Apesar disso, foram poucos os que diferenciaram exótico de in-

vasor. A diferença no entendimento dos termos técnicos sugere que o público externo à comunidade 

do Horto recebeu mais estímulos educacionais direcionados à área técnica biológica, enquanto o 

público da comunidade do Horto obteve mais experiências práticas ligadas à natureza sem cunho 

acadêmico, o que é mais associado a um CEL (JUNIOR, 2015).  

As outras formas de interações com primatas foram diferentes para os entrevistados da comunidade 

do Horto e para o público externo à comunidade, pois as suas realidades de vida são diferentes e por 

consequência os estímulos que cada grupo recebe também é distinto um do outro (LIMA, 2003). O 

público externo à comunidade do Horto fez referência a primatas de cativeiro, como zoológicos e 

circo, e primatas em locais de pesquisa. A menção dos macacos em vida livre foi mais observada 

pelos entrevistados na comunidade do Horto.  

 

6. CONCLUSÃO 

A pesquisa sobre percepção ambiental mostrou que os moradores da comunidade do Horto possuem 

apreço pelo meio em que vivem. Os entrevistados apresentaram o domínio no uso de trilhas e rotas 

alternativas, além de citar nomes populares de diversas espécies vegetais nativas da região. O alto 

tempo de moradia dos entrevistados na comunidade do Horto sugere que conhecimento empírico 

observado nas entrevistas é decorrente de experiências individuais compartilhadas e de observações 

mediadas pela cultura, passadas oralmente por moradores que ali residiram, o que está alinhado com 

a existência de CEL.  

A respeito das relações existentes entre a comunidade e os primatas que coexistem na região, o es-

tudo apontou contato próximo e frequente dos animais com a população. A aparição das três espé-

cies de macaco que ocorrem no município do Rio de Janeiro é comum na comunidade do Horto, 

segundo respostas obtidas na entrevista. Os respondentes demonstraram familiaridade na descrição 

das três espécies e entendimento na dinâmica comportamental dos animais ao percorrer a comuni-

dade. Além disso, muitos entrevistados (66%) admitiram oferecer alimento aos primatas por conta 

própria e quase todos (91%) já presenciaram alguém na comunidade alimentando os primatas, o que 
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é, do ponto de vista ecológico, preocupante. O principal motivo para alimentar os animais teve natu-

reza sentimentalista, uma vez que todas as justificativas analisadas visavam, erroneamente, o bem-

estar animal e exaltavam a figura carismática dos primatas. A pesquisa também mostrou que há um 

índice considerável de casas invadidas por primatas para furto de comida. Este registro pode servir 

como um alerta para a mudança de hábitos e tomada de posturas ecologicamente mais corretas na 

comunidade. 

Apesar dos entrevistados possuírem contato, muitas vezes diário, com os macacos, os respondentes 

não apresentaram entendimento sobre espécies alóctones e autóctones do local. Os participantes da 

entrevista possuem a impressão de que todas as espécies avistadas na mata da região são nativas e 

sempre ocorreram no local. Por consequência, os respondentes também não entenderam o conceito 

de bioinvasões, fato preocupante para a conservação da biodiversidade do PNT.  

Ao comparar os dados da comunidade do Horto com os do público externo, via online, os resultados 

mostraram percepções distintas devido a diferentes realidades. Os residentes da comunidade do 

Horto possuem mais proximidade com os primatas do que o público externo à comunidade, uma 

vez que a comunidade está inserida na periferia do PNT. O número de casos de invasão por primata 

em residência também foi bem maior na comunidade do Horto – fato este que pode também ser 

explicado pela proximidade da comunidade aos remanescentes florestais.  

Sobre oferecer alimento aos macacos, o público da comunidade do Horto se mostrou bem mais fa-

vorável a ideia. A oferta de alimento entre os entrevistados via Internet não se mostrou comum e as 

justificativas observadas para o ato de alimentar foram distintas entre os públicos. Os respondentes 

da comunidade do Horto apresentaram argumentos que evidenciaram empatia pelos animais. Já os 

respondentes online deram justificativas com apelo conservacionista, demonstrando de forma im-

plícita o conhecimento acadêmico do público externo à comunidade.  

Além disso, a comparação dos dados também evidenciou que o nível de escolaridade influenciou 

nas diferentes noções para os termos técnicos biológicos mencionados na entrevista. O público ex-

terno à comunidade do Horto, de maior escolaridade, apresentou domínio sobre os conceitos de 

espécie nativa e exótica, além de compreender a dinâmica das invasões biológicas.   

A percepção ambiental é um tema bastante recorrente, não só para a academia científica, mas para 

toda a sociedade. Uma vez que a conservação do meio ambiente diz respeito a todos os atores en-

volvidos, vê-se necessário aprofundar a discussão da percepção na conservação da biodiversidade. 

Dessa forma, esta monografia iniciou um levantamento de informações que busca auxiliar e incen-

tivar ações socioambientais na região. Os dados preliminares aqui compilados podem servir para 

futuras pesquisas e ações educacionais na região, principalmente na comunidade do Horto, uma vez 
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que a população carece de informações quanto aos primatas ali presentes e tem forte influência na 

dinâmica desses animais. 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, R. C. R. DE. Dinâmica de populações da espécie exótica invasora Artocarpus 

heterophyllus L.(Moraceae) no Parque Nacional da Tijuca-Rio de Janeiro. [s.l.] Escola 

Nacional de Botânica Tropical, 2008.  

ALVES, R. R.N.; NISHIDA, A. K. Aspectos socioeconômicos e percepção ambiental dos catadores 

de caranguejo-uçá Ucides cordatus cordatus (L. 1763) (decapoda, brachyura) do estuário do Rio 

Mamanguape, nordeste do Brasil. Interciencia, v. 28, n. 1, p. 36–43, 2003. 

BABBIE, E.R. Métodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999. 519p. 

BOOKBINDER, M. P. et al. Ecotourism’ s Support of Biodiversity Conservation. Conservation 

Biology, v. 12, n. 6, p. 1399–1404, 1998.  

BROCKINGTON, D.; IGOE, J.; SCHMIDT-SOLTAU, K. Conservation, human rights, and 

poverty reduction. Conservation Biology, v. 20, n. 1, p. 250–252, 2006.  

BROOK,  R.K.;  MCLACHLAN, S.M. Trends  and  prospects  for local  knowledge  in ecological  

and  conservation  research  and  monitoring. Biodiversity and Conservation, v. 17, p. 3501–3512, 

2008.CARVALHO, J. B. Percepção e relações ambientais dos moradores da comunidade agrícola 

palestina no município de Axixá – TO. 1
a
 Jornada de Iniciação Científica e Extensão do IFTO, 

2010.  

CHIARELLO, A. G. Primates of the brazilian atlantic forest: the influence of forest fragmentation 

on survival. Primates in Fragments: Ecology and Conservation., p. 99–121, 2003.  

CLAVERO, M.; GARCÍA-BERTHOU, E. Invasive species are a leading cause of animal 

extinctions. Trends in Ecology & Evolution, v. 20, n. 3, p. 110, mar. 2005.  

 

FREITAS, H. et al. O método de pesquisa survey. Revista de Administração, v. 35, n. 3, p. 105-

112, 2000. Disponível em: <www.rausp.usp.br/download.asp?file=3503105.pdf>. Acesso em 

novembro de 2016. 

FUENTES, A.; HOCKINGS, K. J. The ethnoprimatological approach in primatology. American 



41 
 
Journal of Primatology, v. 72, n. 10, p. 841–847, 2010.  

GISP, P. G. DE E. E.-. América do Sul invadida. A crescente ameaça das espécies exóticas 

invasoras. [s.l: s.n.].  

GÜNTHER, H. Como Elaborar um Questionário. In: PASQUALI, L. (Ed.). . Instrumentos 

psicológicos: Manual prático de elaboração. Brasília: LabPAM / IBAPP: [s.n.]. p. 231–258.  

GUREVITCH, J.; PADILLA, D. Are invasive species a major cause of extinctions? Trends in 

Ecology & Evolution, v. 19, n. 9, p. 470–474, 2004.  

HERSHKOVITZ, P. Taxonomy of squirrel monkeys genus Saimiri (cebidae, platyrrhini): A 

preliminary report with description of a hitherto unnamed form. American Journal of 

Primatology, v. 7, n. 2, p. 257–312, 1984.  

IUCN. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. 2
a
 ed. Gland, Suíça: IUCN, 2012.  

JENKINS, C. N.; PIMM, S. L. ; ALVES, M. A. S. How conservation GIS leads to Rio de Janeiro, 

Brazil. Natureza & Conservação, v. 9, p. 152-159, 2011. 

JUNIOR, E. U. T. Conhecimento ecológico e percepção ambiental sobre primatas por uma 

comunidade rural no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural Engenho Gargaú, 

Paraíba – Brasil. [s.l: s.n.]. 

JUNIOR, J. B. B.; LISBÔA, E. S.; COUTINHO, C. P. Google educacional : utilizando ferramentas 

Web 2.0 em sala de aula. Revista Educaonline, v. 5, n. 1, p. 17–44, 2011.  

LEE, P. C. Sharing Space: Can ethnoprimatology contribute to the survival of nonhuman primates 

in human-dominated globalized landscapes? American Journal of Primatology, v. 72, n. 10, p. 

925–931, 2010.  

LEITE, G. C.; DUARTE, M. H. L.; YOUNG, R. J. Human-marmoset interactions in a city park. 

Applied Animal Behaviour Science, v. 132, p. 187–192, 2011.  

LIMA, R. T. Percepção ambiental e participação pública na gestão dos recursos hídricos: 

perfil dos moradores da cidade de São Carlos, SP (Bacia Hidrográfica do rio Monjolinho). 

[s.l: s.n.]. 

MAGALHÃES, H.; BONONI, V. L. R.; MERCANTE, M. A. Participação da sociedade civil na 

gestão de unidades de conservação e seus efeitos na melhoria da qualidade ambiental da região 

Sudeste do Estado do Mato Grosso do Sul. Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, v. 32, 



42 
 
n. 2, p. 183–192, 2010.  

MCKINNEY, M. L. Urbanization as a major cause of biotic homogenization. Biological 

Conservation, v. 127, p. 247–260, 2006.  

MEJÍA-MOJICA, H.; RODRÍGUEZ-ROMERO, F. D. J.; DÍAZ-PARDO, E. Recurrencia histórica 

de peces invasores en la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, México. Revista de Biología 

Trop., v. 60, n. 2, p. 669–681, 2012.  

MOULIN, M. M.; SOUZA, T. N. DE. Percepção ambiental de comunidades próximas ao 

Complexo Portuário do Açú. [s.l: s.n.]. 

MUÑOZ, A. A.; ALFARO, R. M. Especies exóticas invasoras: impactos sobre las poblaciones de 

flora y fauna, los procesos ecológicos y la economía. In: Capital natural de México. Conabio, M 

ed. [s.l: s.n.]. v. IIp. 277–318.  

 

MYERS, N. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, v. 403, p. 853–858, 

2000.  

NEGRÃO, D. S. G. et al. Avaliação da percepção ambiental dos moradores de uma área de 

ocupação irregular no município de Foz do Iguaçu - PR. Saúde e Ambiente, v. 7, n. 2, p. 8–15, 

2012.  

OLIVEIRA, A. E. D. S.; MACHADO, C. J. S. Quem é quem diante da presença de espécies 

exóticas no Brasil?: Uma leitura do arcabouço institucional-legal voltada para a formulação de uma 

Política Pública Nacional. Ambiente & sociedade, v. 12, n. 2, p. 373–387, 2009.  

OLIVEIRA, L. C.; EDUARDO, C.; GRELLE, V. Introduced primate species of an Atlantic Forest 

region in Brazil : present and future implications for the native fauna. Tropical Conservation 

Science, v. 5, n. 1, p. 112–120, 2012.  

OLIVEIRA, J. S. DE; DERECZYNSKI, C. P.; MACHADO, C. O. Climatologia da precipitação no 

município do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 24, n. 1, p. 24–38, 2009. 

 PAGLIA, A.P. et al. Annotated Checklist of Brazilian Mammals. Occas. Pap. in Conservation 

Biology, v.6, p. 1-76, 2012. 

PALMA, I. R. Análise da percepção ambiental como instrumento ao planejamento da 

educação ambiental. [s.l: s.n.]. 



43 
 
PARATHIAN, H. E.; MALDONADO, A. M. Human-nonhuman primate interactions amongst 

Tikuna People: Perceptions and local initiatives for resource management in Amacayacu in the 

Colombian Amazon. American Journal of Primatology, v. 72, n. 10, p. 855–865, 2010.  

PEREIRA, D. G.; OLIVEIRA, M. E. A. DE; RUIZ-MIRANDA, C. R. Interações entre 

Calitriquídeos exóticos e nativos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos - RJ. Espaço e 

Geografia, v. 11, n. 1, p. 87–114, 2008.  

RANGEL, C. H. Ecologia e Comportamento de Callitrichidae ( Primates ) no Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro. [s.l.] UERJ, 2010. 

RANGEL, C. H.; SOUSA, F. S. F. DE; GRELLE, C. E. V. Dieta de Callithrix jacchus ( Linnaeus , 

1758 ) e Callithrix penicillata ( E . Geoffroy , 1812 ) ( Callitrichidae – Primates ) e seus híbridos , 

alóctones no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. In: MIRANDA, J.; HIRANO, Z. (Eds.). . A 

primatologia no Brasil. Curitiba: [s.n.]. v. 12.  

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. (eds.). Mamíferos do Brasil. 2. ed. 

N.R. REIS, Londrina, 439 p., 2011. 

ROCHA, C. F. D. et al. Fauna de anfíbios, répteis e mamíferos do Estado do Rio de Janeiro, sudeste 

do Brasil. Publ. Avul. Nac. Rio de Janeiro, n. 104, p. 3–23, 2004.  

RODRIGUES, N. N.; MARTINEZ, R. A. Wildlife in our backyard: interactions between Wied’s 

marmoset Callithrix kuhlii (Primates: Callithrichidae) and residents of Ilhéus, Bahia, Brazil. 

Wildlife Biology, v. 20, n. 2, p. 91–96, 2014.  

RUIZ-MIRANDA, C. R. et al. Behavioral and ecological interactions between reintroduced golden 

lion tamarins (Leontopithecus rosalia Linnaeus, 1766) and introduced marmosets (Callithrix spp, 

Linnaeus, 1758) in Brazil’s atlantic coast forest fragments. Brazilian Archives of Biology and 

Technology, v. 49, n. 1, p. 99–109, 2006.  

RYLANDS, A. B. et al. Primates of the Atlantic Forest: Origin, Distribuition, Endemism and 

Communities. In: NORCONK (Ed.). . Adaptive Radiations of Neotropical Primates. Plenun Pre 

ed. New York: [s.n.]. p. 21–51.  

SABBATINI, G. et al. Interactions between humans and capuchin monkeys (Cebus libidinosus) in 

the Parque Nacional de Brasília, Brazil. Applied Animal Behaviour Science, v. 97, p. 272–283, 

2006.  

SILVA, T. S. DA; FREIRE, E. M. X. Perception and use of fauna resources in communities 



44 
 
surrounding a conservation unit in northeast Brazil. Acta Scientiarum. Biological Sciences, v. 32, 

n. 4, p. 365–371, 2010.  

STONE, A. I. Responses of Squirrel Monkeys to Seasonal Changes in Food Availability in an 

Eastern Amazonian Forest. American Journal of Primatology, v. 69, p. 142–157, 2007.  

TABARELLI, M. et al. Desafios e oportunidades para a conservação da biodiversidade na Mata 

Atlântica brasileira. Megadiversidade, v. 1, n. 1, p. 132–138, 2005.  

TITO, M. F. A importância do ecoturismo para a preservação do Parque Nacional da Tijuca. 

[s.l.] Cândido Mendes, 2003. 

VAZ, C. et al. Técnicas de recolha de dados em investigação qualitativa. Anais do Simpósio 

Internacional de Informática Educativa, 2009.  

VERONA, C. E. DA S. Parasitos em sagüi-de-tufo-branco ( Callithrix jacchus ) no Rio de 

Janeiro. [s.l.] Fundação Oswaldo Cruz, 2008. 

WALTHER, G.-R. et al. Ecological responses to recent climate change. Nature, v. 416, p. 389–

395, 2002.  

WEST, P.; IGOE, J.; BROCKINGTON, D. Parks and Peoples: The Social Impact of Protected 

Areas. Annual Review of Anthropology, v. 35, p. 251–277, 2006.  

WITH, K. A. The landscape ecology of invasive spread. Conservation Biology, v. 16, n. 5, p. 

1192-1203, 2002. 

WITTENBERG, R.; COCK, M. J. W. (EDS.). Invasive alien species: a toolkit of best prevention 

and management practices. [s.l.] CAB International, Wallingford, Oxon, UK, 2001.  

WRIGHT, S. J. Tropical forests in a changing environment. Trends in Ecology and Evolution, v. 

20, n. 10, p. 553–560, 2005.  

 

  



45 
 
8. ANEXOS 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO UTILIZADO COM PÚBLICO DA COMUNIDADE DO HORTO 

PARA LEVANTAMENTO DOS DADOS ATRAVÉS DO MÉTODO SURVEY.  

FONTE AUTORAL 
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SETOR:     Nº DA CASA: 
 
1) Sexo: (   ) Masculino. (   ) Feminino.    
 
2) Idade: __________ anos. 
 
3) Escolaridade: (   ) Fundamental. (   ) Médio. (   ) Superior. (   ) Pós graduação. 
 
4) Há quanto tempo você mora aqui? __________ anos. 
 
5) Quantas pessoas moram na casa (incluindo o entrevistado)? ___________ pessoas. 
 
6) Nascido e/ou criado no local: Sim (   ).  (   ) Não. 
 
7) Você gosta de morar próximo à mata?  
(   ) Sim. 
(   ) Não. Se pudesse escolher, moraria em outro local com menos vegetação e bichos.  
 
8) Você costuma entrar na mata e/ou fazer trilhas pelas redondezas para ter contato com a Natureza? Entrava na mata quando era jovem? 
Algum membro da casa tem esse costume? 
(   ) Sim. 
(   ) Não. 
 
9) Gostaria de fazer esse tipo de atividade (passeios e trilhas pela mata) mais vezes?  
(   ) Sim, mas me falta (tempo/dinheiro/oportunidade/conhecimento/segurança). 
(   ) Não, se eu pudesse, faria outra coisa/ possuo outros interesses. 
 
10) Quais dessas espécies de primata você já viu aqui na mata? Com que frequência você as avista? Você as considera exóticas ou nativas? 
Callithrix sp. (   ) Não. (   ) Sim, (Diariamente / Semanalmente / Mensalmente / Anualmente) (Nativo/Exótico)  
Saimiri sp. (   ) Não. (   ) Sim, (Diariamente / Semanalmente / Mensalmente / Anualmente) (Nativo/Exótico) 
Sapajus sp. (   ) Não. (   ) Sim, (Diariamente / Semanalmente / Mensalmente / Anualmente) (Nativo/Exótico) 
Alouatta sp. (   ) Não. (   ) Sim, (Diariamente / Semanalmente / Mensalmente / Anualmente) (Nativo/Exótico)  
Ateles sp. (   ) Não. (   ) Sim, (Diariamente / Semanalmente / Mensalmente / Anualmente) (Nativo/Exótico) 
 
11) Você sabe o que é um animal nativo e um animal exótico?  
(   ) Não, mas já ouvi falar. (   ) Nunca ouvi falar. (   ) Sim, e soube explicar. (   ) Sim, mas não soube explicar. 
 
12) [Para quem souber explicar sobre spp. exóticas] Você sabe quais são os possíveis impactos na mata e fauna nativa? (   )Não. (   ) Sim, 
quais?___________________________________________________________________. 
 
13) Os macacos costumam invadir a residência para pegar alimento? (   ) Não.  
(   ) Sim, (macaco-prego/sagui/ mico de cheiro). 
 
14) Você já viu alguém alimentando os macacos? Com que frequência? (   ) Não. 
(   ) Sim, _________________ vezes. 
 
15) Você já alimentou por conta própria os macacos? (   ) Não. (   ) Sim. 
 
16) Em que situações você os alimenta? (   ) Em casa. (   ) Trilhas. (   ) Parques e praças. (   ) Sempre que os vê. 
 
17) Com que frequência você alimenta os saguis? 
(   ) Diariamente. (   ) Semanalmente. (   ) Quinzenalmente. (   ) Mensalmente. (   ) Anualmente. 
 
18) Com que frequência você alimenta os macacos-prego? 
(   ) Diariamente. (   ) Semanalmente. (   ) Quinzenalmente. (   ) Mensalmente. (   ) Anualmente. 
 
19) Com que frequência você alimenta os micos-de-cheiro? 
(   ) Diariamente. (   ) Semanalmente. (   ) Quinzenalmente. (   ) Mensalmente. (   ) Anualmente. 
 
20) Qual alimento você costuma oferecer? (   ) Fruta. (   ) Pão. (   ) Biscoito. (   ) OUTRO: 
 
21) Por que você escolheu esse alimento? (   ) Saudável. (   ) Saboroso. (   ) Era o que tinha em mãos. (   ) Associação do macaco com o ali-
mento.  
 
22) Com qual intenção você alimenta os macacos?  
(   ) Para ter contato/proximidade com os animais. (   ) Eles sentem fome (   ) OUTRO: 
 
23) Você já teve algum outro tipo de contato com primatas? (   ) Não. 
(   ) Sim, qual? (   ) Perseguição. (   ) Contato físico amigável. (   ) Ataque/mordida. (   ) OUTRO: 
 
24) Os outros membros da casa possuem esses costumes (de alimentar, manter contato)? 
(   ) Sim. (   ) Não. (   )Apenas parte dos membros. 
 
 
 
NOME DO AVALIADOR:       DATA: 
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ANEXO 2 – MAPAS ILUSTRATIVOS DOS SETORES CAXINGUELÊ E GROTÃO II, RES-

PECTIVAMENTE, CONFECCIONADOS PELA AUTORA PARA FACILITAÇÃO DA AMOS-

TRAGEM. 
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