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RESUMO 

 

 

A Unidade de Conservação Refúgio da Vida Silvestre Mata do Junco localiza-se nos 

limites do município de Capela, Sergipe, Brasil. Abriga espécies ameaçadas de extinção 

como o macaco-guigó, fragmentos de mata atlântica e nascentes de vários rios, se 

destacando a nascente do Rio Lagartixo, responsável pelo abastecimento de água da 

cidade de Capela. Assim como as demais UCs do país, o RVS Mata do Junco sofre com 

a falta de respeito aos seus objetivos e valores, em especial pelo uso extrativista dos 

recursos naturais. Tais dificuldades tem sido combatidas com ações de Educação 

Ambiental pela referida Unidade de Conservação. A Educação Ambiental é um 

importante instrumento de legitimação e consolidação da conservação ambiental e do 

desenvolvimento sustentável. Assim a presente pesquisa objetiva analisar as 

características dos resultados das Ações de Educação Ambiental que foram 

desenvolvidas no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco em Capela – Sergipe nos 

anos 2012 e 2013. Para tanto, foram coletados dados com a coordenação técnica do 

RVS e com os moradores da região, sobretudo do seu entorno e visitantes da UC através 

de entrevistas semi-estruturadas. O procedimento para a análise da entrevista com a 

coordenação técnica do RVS Mata do Junco foi análise do discurso, intercalando-a com 

as normas estabelecidas no Plano de Manejo da UC. Para as entrevistas com a 

comunidade foi utilizada a análise de conteúdo, método que se mostra apropriado 

quando aplicado a discursos extremamente diversificados. Após essa análise, o RVS 

Mata do Junco foi classificada segundo a regularidade das ações de EA implementadas 

in locus. Os resultados apontam para a sensibilização da maioria dos entrevistados, 

confirmando a atuação das ações de EA pela UC, seguindo a legislação vigente, sendo 

considerada como uma Unidade de Conservação com comportamento ativo. 

 

 

Palavras – chave: educação ambiental, unidade de conservação, RVS Mata do Junco, 

sensibilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ABSTRACT 

 

The Conservation Unit (CU) of the Wildlife Refuge Mata do Junco is located on the 

outskirts of the city of Capela, Sergipe, Brazil . Home to endangered species, like the 

monkey – guigó for example, fragments of Atlantic forest and headwaters of several 

rivers, most notably the source of the River Lagartixo responsible for the water supply 

of the city of Capela. Like other CU in the country, the WR Mata do Junco suffers from 

a lack of respect to their goals and values, especially the extractive use of natural 

resources. These difficulties have been addressed with actions of the Environmental 

Education in Unit of Conservation. Environmental Education (EE) is an important 

instrument of legitimation and consolidation of Environmental Conservation and 

Sustainable Development . Thus this research aims to analyze the characteristics of the 

results of Environmental Education that were developed in the Wildlife Refuge (WR) 

Mata do Junco in Capela city - Sergipe in the years 2012 and 2013 . To that end, data 

with the technical coordination of the WR and with the locals, especially from its 

surroundings and visitors to the CU through semi - structured interviews were collected 

. The procedure for the analysis of the interview with the technical coordination of WR 

Mata do Junco was discourse analysis, merging it with the standards set out in the 

Management Plan for the CU. In interviews with the community the content analysis 

method, which seems appropriate when applied to extremely diverse discourses was 

used. After this analysis, the WR Mata do Junco was classified according to the 

regularity of actions implemented of the EE in spot . The results point to the awareness 

of most respondents , confirming the performance of the shares of EE by CU, according 

to current legislation, being considered as a conservation with active behavior. 

 

Keywords: Environmental Education, Conservation Unit, Mata do Junco, sensitization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em vista a crescente ameaça à diversidade biológica dos ecossistemas, tem 

sido criadas Unidades de Conservação (UC) com o objetivo de proteger a diversidade 

biológica. No entanto, esses espaços são suscetíveis à degradação ambiental advindas de 

impactos exercidos pelas populações, ou seja, visitantes, residentes no seu interior ou no 

entorno. É necessária a manutenção dessas áreas protegidas e o estabelecimento de 

estratégias que promovam a sua adequada gestão. Assim sendo, foi criada a Lei nº 9.985 

de 28 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (SNU), que estabelece o seu Artigo 5º Inciso III uma de suas diretrizes que 

é ―[...] Assegurar a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação‖, sendo, necessário o envolvimento da comunidade 

na conservação ambiental (BRASIL, 2000). 

O uso sustentável dos recursos naturais por essas comunidades viabiliza a sua 

presença nas Unidades de Conservação, havendo necessidade de alterações nos 

comportamentos e hábitos no seu uso. Essa nova forma de agir não são adquiridas 

naturalmente, de modo que é importante uma sensibilização da comunidade para a 

questão ambiental. A Educação Ambiental (EA) pode ser uma estratégia eficaz para 

sensibilizar e envolver as comunidades na conservação das Unidades de Conservação 

(UCs). 

Reigota (2002) ressalta que, diante da atual conjuntura política, econômica, 

cultural e ecológica mundial, a humanidade se vê obrigada a redefinir seu modelo de 

desenvolvimento e de educação, tendo em vista garantir a sustentabilidade não só dos 

seus recursos naturais, mas também dos seus cidadãos.  

Em vista disso, foram realizadas várias reuniões, conferências e congressos, 

para discutir aspectos relacionados à importância da Educação Ambiental. Deste modo, 

com o passar dos anos a EA foi se fortalecendo como uma das ações importantes para 

diminuir os impactos das ações antrópicas sobre o meio ambiente e para os processos de 

sensibilização da sociedade como um todo. 
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A Lei nº 9.597/99 que instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental – 

PNEA, no seu artigo 1º define Educação Ambiental como sendo ―[...] processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente‖ 

(BRASIL, 1999). 

Nesse aspecto, cabe ressaltar o atual interesse por envolver as comunidades 

locais em esforços conservacionistas nas Unidades de Conservação (DALLE & 

POTVIN, 2004). A Educação Ambiental é uma meta prevista na Lei 9.985/2000, no 

Artigo 5º Inciso IV, em que estabelece, 

Buscar o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 

organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de 

turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão 

das unidades de conservação. (BRASIL, 2000). 

 

Assim, vários setores da sociedade tem tomado iniciativas para o 

desenvolvimento de atividades e ações com o objetivo de educar as comunidades, 

sensibilizá-las e mobilizá-las para a mudança de postura com respeito a sua contribuição 

para a conservação do meio ambiente. Essas ações estimulam a participação das pessoas 

na conservação dos ambientes das UCs 

As Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação são muito 

importantes e necessários, assim surgiram vários questionamentos em relação as 

mesmas: 

1. Que tipo de ações de EA são desenvolvidas?  

2. Quais os aspectos positivos e negativos dessas ações? 

3. São percebidas pela comunidade? 

4. Quais os benefícios? 

5. São regulamente desenvolvidas? 

Tais questões motivaram a realização da presente dissertação que tem como 

objetivo analisar as características dos resultados das Ações de Educação Ambiental que 

estão sendo desenvolvidas no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco em Capela – 

Sergipe. 
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O estado de Sergipe, apesar de ser o menor em área territorial do Brasil, possui 

rica biodiversidade, que foi amplamente degradada pela ação humana, mas com a 

criação de UCs, busca-se proteger os fragmentos de vegetação e os animais que nelas 

habitam. SILVA (2012) as Unidades de Conservação da Natureza existentes no Estado 

podem ser classificadas como Unidades de Conservação de Proteção Integral. São elas: 

1. Parque Nacional Serra de Itabaiana 

2. Reserva Biológica Santa Isabel 

3. Parque Municipal de Lagoa do Frio 

4. Parque Ecológico de Tramanday 

5. Monumento Natural da Grota do Angico 

6. Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco 

Já no grupo de Uso Sustentável tem-se as seguintes Unidades de Conservação: 

1. Floresta Nacional do Ibura 

2. Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu 

3. Área de Proteção Ambiental Foz do Rio Vaza-Barris – Ilha do Paraíso 

4. Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul 

5. Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte 

6. Área de Proteção Ambiental do Rio Sergipe 

Nesse grupo de UCs de uso sustentável estão incluídas as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural – RPPN. O estado de Sergipe conta com seis (06) RPPNs: 

1. RPPN Fonte da Bica 

2. RPPN Marinheiro e Pedra da Urça 

3. RPPN Bom Jardim e Tapera 

4. RPPN Lagoa Encantada do Morro da Lucrécia 

5. RPPN Dona Benta e Seu Caboclo 

6. RPPN Reserva do Caju. 

Estas UC assim como outras do Brasil tem sofrido com a pressão antrópica, 

pois as comunidades muitas vezes acabam por ameaçar a proteção da biodiversidade por 

não ter conhecimento de como deve conservar o ambiente em que vivem ou usufruem. 

Para Frey (2001), é importante a intervenção do Estado como facilitador do processo de 
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educação ambiental, estimulando a participação das comunidades e fortalecendo a 

consciência ecológica. 

O RVS Mata do Junco é uma UC de proteção integral, isso implica em uma 

limitação do uso do espaço por parte da comunidade. No entanto, por está localizada 

próxima a área urbana do município de Capela, esta UC tem sofrido vários impactos 

negativos, se tornando cada vez mais imprescindíveis as ações de EA nessa área. Assim 

essa dissertação teve como objetivo geral analisar as características dos resultados das 

Ações de Educação Ambiental que foram desenvolvidas no Refúgio de Vida Silvestre 

Mata do Junco em Capela – Sergipe entre 2012 e 2013. E como objetivos específicos 

temos. 

 Identificar os tipos de ações de EA que foram desenvolvidas no RVS Mata do 

Junco e suas abordagens. 

 Analisar os resultados obtidos pelas ações de EA de acordo com o Coordenador 

Técnico da RVS Mata do Junco e os visitantes. 

 Identificar as facilidades e as dificuldades encontradas para a implantação e 

realização das ações de EA na UC. 

 Classificar a UC pesquisada de acordo com a regularidade no desenvolvimento 

das Ações de EA. 

As hipóteses testadas e validadas com a realização desse estudo foram. 

 A UC pesquisada possui Ações de Educação Ambiental implantados. 

 Os resultados das ações de educação ambiental obtidos são percebidos 

positivamente pela comunidade. 

 São encontradas facilidades para a realização das ações de EA na RVS Mata do 

Junco. 

 As Unidades de Conservação pesquisadas desenvolvem regularmente Ações de 

EA. 

A presente dissertação possui grande relevância, pois o RVS Mata do Junco 

sofre pressão urbana por parte do município de Capela, além disso, vários recursos 

naturais como a água que é utilizada pelo município é retirada dessa UC o que mostra a 

necessidade de ações de EA nesta UC.  
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Assim, este trabalho tem como contribuição sistematizar as informações acerca 

das ações de Educação Ambiental no RVS Mata do Junco, visando oferecer sugestões 

para a melhoria dessas ações. Espera-se também que venha a contribuir para a Gestão 

Ambiental nas Unidades de Conservação. 

A perspectiva interdisciplinar desse estudo encontra-se na reunião de aspectos 

jurídicos pela análise das leis vigentes, aspectos pedagógicos desenvolvidos pelos 

profissionais, em vista do trabalho de análise das ações de EA, à medida que a opinião 

dos usuários da UC é relevante para entender a função social de cada sujeito que visita o 

RVS Mata do Junco e/ou reside no seu entorno. 

Os capítulos iniciado pelo referencial teórico disserta sobre a problemática 

ambiental a partir do modelo desenvolvimento vigente. Aborda aspectos da EA no 

Brasil e no mundo e em Sergipe, em que expõe a sua importância e os aspectos 

relacionados a lei nº 9.597/99 que instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental 

(PNEA), bem como as Unidades de Conservação, sua relevância para biodiversidade e 

também destaca a Lei nº 9.985 de 28 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que estabelece critérios e normas 

para a criação, implantação e gestão das UCs. Ainda há um tópico que trata da EA em 

UCs, ressaltando o quão importante é envolver as comunidades na conservação do meio 

ambiente nessas áreas, e para finalizar o capítulo apanhado geral sobre as UCs do estado 

de Sergipe.  

No segundo capítulo intitulado Trajetória Metodológica, busca apresentar a 

metodologia utilizada para alcançar os objetivos propostos na gênese da pesquisa. No 

terceiro capítulo é apresentado os resultados e discussões sobre as análises e realizadas 

após coleta e sistematização dos dados coletados com os sujeitos da pesquisa com vistas 

a expor as ideias e proposições dos entrevistados. Por fim as considerações finais, as 

referências e os apêndices. 
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1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1 – Desenvolvimento versus Natureza 

O atual modelo de desenvolvimento marcado pelo consumismo exagerado tem 

revelado a tendência para a satisfação imediata e a falta de consciência sobre as 

consequências do comportamento adotado pela população. Segundo Fiori (2002), tais 

comportamentos tem favorecido a degradação ambiental e os impactos resultantes são a 

poluição do solo, ar e água, contaminação da vida selvagem por resíduos, destruição da 

biodiversidade animal e vegetal e o consumo de reservas minerais e demais recursos 

renováveis (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 – Modelo atual de desenvolvimento, baseado na produção e consumo  

Fonte: adaptado de FIORI, 2002. 

 

Assim, para Moreira (2010) a população, impulsionada por atitudes 

consumistas, é levada a um modelo capitalista que reflete os grandes desastres 

ambientais. Portanto, é necessário reavaliar o que tem sido incentivado por essa cultura 
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de consumismo que não tem considerado as consequências para o meio ambiente, que 

refletem também para o ser humano. 

Para Portilho (2005) a crise ambiental nos países desenvolvidos se dá pela ampla 

exploração dos recursos naturais e nos países em desenvolvimento pela sua pobreza e 

por procurarem imitar os padrões de consumo dos países desenvolvidos. A autora ainda 

afirma que apenas 20% da população mundial vivem em países desenvolvidos, 

entretanto, ela consome 80% dos recursos naturais da terra.  

Desta forma, a autora ainda aponta que os atuais padrões de consumo estão nas 

raízes da crise ambiental. O consumo apesar de indispensável e cumprir suas diversas 

funções sociais está em expansão e apresenta níveis e padrões que precisam ser 

modificados em direção a práticas mais sustentáveis, tanto do ponto de vista social 

quanto ambiental. Como afirma Moran (2011) o maior vilão ambiental é o consumismo. 

Portanto, em vista da crescente preocupação com o meio ambiente, é 

necessária uma mudança na maneira dos humanos perceberem a natureza, observando 

que existem relações fundamentais entre homem e natureza. Cabe ressaltar que a 

preocupação com a relação homem e natureza não é recente, mas diante deste período 

de intensas agressões ambientais, o debate sobre o tema instalou-se definitivamente na 

sociedade contemporânea. Por isso é que diferentes setores da sociedade civil, tais como 

autoridades do governo e movimentos sociais como o movimento ambientalista e 

ONGs, vem atribuindo a educação um papel relevante nessa questão da 

interdependência do homem e a natureza. 

Capra (1982) alega que é necessário ter uma concepção sistêmica da vida, ou 

seja, uma nova visão da realidade, baseada na consciência da inter-relação essencial de 

todos os fenômenos — físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Desenvolver 

essa visão integrada da realidade pode auxiliar na minimização da atual crise ambiental. 

A educação relativa ao ambiente tem como meta permitir ao ser humano compreender a 

natureza complexa do ambiente, resultante da interação de seus aspectos biológicos, 

físicos, sociais, econômicos e culturais. Em consequência deverá oferecer orientações 

para favorecer uma utilização mais sensata e prudente dos recursos do universo para a 

satisfação das necessidades da humanidade (UNESCO/UNEP62, 1985 apud LEFF, 

2000). 
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Segundo Santos (2011) a Educação Ambiental de forma isolada não irá 

solucionar todos os problemas, porém de forma coletiva, interdisciplinar, interligada aos 

diversos campos do conhecimento, poderá enfrentar os grandes desafios da 

problemática ambiental. 

 

1.2 – Educação Ambiental: aspectos históricos 

O aumento de interesse e preocupação com o ambiente iniciou-se em meados do 

século passado, com os avanços no conhecimento científico sobre a dinâmica 

ecossistêmica, a ocorrência de acidentes ambientais, a crise energética e a conquista de 

espaços políticos pelo movimento ambientalista. Isso fez com que instâncias como a 

Organização das Nações Unidas (ONU) discutissem a definição de novas metas de 

desenvolvimento social, considerando a educação ambiental como um dos seus meios 

principais (IBASE, 2006). 

Segundo IBASE (2006), a primeira vez em que se usou o termo educação 

ambiental foi na Universidade de Keele, no Reino Unido, em 1965. No entanto, o marco 

inicial da EA em âmbito internacional é a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente Humano realizada em Estocolmo em 1972. Nesta conferência se firmou as 

bases para um novo entendimento a respeito das relações entre o ambiente e o 

desenvolvimento. Nela enfatizou-se a urgente necessidade de se criar novos 

instrumentos para tratar de problemas ambientais, dentre eles, a educação ambiental, 

que passou a receber atenção especial em todos os fóruns relacionados com a temática 

do desenvolvimento e meio ambiente. Na Conferência de Estocolmo foi acordada, pela 

Recomendação 96 e pelo Princípio 19, a necessidade de se inserir a discussão acerca do 

ambiente na educação (UNESCO, 1976). 

Em 1975, a UNESCO, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA), em resposta à recomendação 96 da Conferência de 

Estocolmo, cria o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), destinado a 

promover, nos países membros, a reflexão, a ação e a cooperação internacional no 

campo da Educação Ambiental. Ainda neste ano, foi realizado algo mais elaborado a 

respeito da Educação Ambiental, com a realização do 1º Seminário Internacional de 

Educação Ambiental, em Belgrado (antiga Iugoslávia). O principal objetivo desse 
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encontro foi o de formular princípios de orientação para o Programa de Educação 

Ambiental Mundial. Seu eixo deveria amenizar alguns problemas socioeconômicos de 

países subdesenvolvidos, tendo como foco a erradicação da pobreza, da fome, do 

analfabetismo, da poluição e da dominação e exploração humana (Santos, 2011). Nesse 

evento foi elaborado Carta de Belgrado que, segundo o autor, se propunha a: 

a) eliminar as desigualdades sociais entre países ricos e pobres; 

b) eliminar a deterioração do ambiente físico; 

c) buscar a erradicação das causas básicas da pobreza; 

d) cogitar meios em que cada nação não crescesse subjugando países 

periféricos; 

e) distribuir de forma homogênea recursos existentes no mundo por todas as 

nações; 

f) efetivar um modelo racional, confirmado por uma nova ética global, uma 

ética que mudasse a relação individual e coletiva do homem sobre a 

natureza. Que a humanidade buscasse mecanismos de reduzir os efeitos 

danosos de suas ações sobre o ambiente, praticasse a reutilização de 

materiais e a implementação de tecnologias que diminuíssem as 

agressões à natureza. 

A grande Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas sobre 

Educação Ambiental foi realizada em Tiblisi (Geórgia na ex União Soviética), em 1977. 

Essa conferência foi um grande marco e é considerada até hoje, para as nações do 

planeta como a principal a esse respeito. Em Tiblisi, vários itens metodológicos tidos 

como co-dependentes e integrados, foram listados como parte de uma educação que 

seriam coerentes com o novo tipo de desenvolvimento social (IBASE, 2006). Desse 

encontro saíram às definições, os objetivos, os princípios e as estratégias para a 

educação ambiental que até hoje são adotados em todo o mundo, pode-se destacar os 

seguintes pressupostos, 

1. estudar os planos de desenvolvimento social com vistas à sustentabilidade;  

2. considerar a totalidade dos aspectos ambientais (o que implica o 

relacionamento entre as diferentes disciplinas científicas para um 

conhecimento integrado que resolva esses problemas); 
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3. entender a educação como processo permanente, com caráter ―formal‖ e 

―informal‖, utilizando-se de diferentes meios;  

4. buscar o uso das experiências das pessoas no local para a efetivação de 

alternativas solidárias (tendo apreendido, no entanto, embora 

provisoriamente, as relações entre o local, o nacional e o mundial, 

enfatizando-se a complexidade dos problemas e soluções); 

5. aplicar uma abordagem interdisciplinar, reconhecendo a especificidade de 

cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e 

equilibrada. 

Bustos (2003) afirma que a Educação Ambiental foi se fortalecendo com o 

passar dos anos, pois em 1987, a UNESCO e o PNUMA organizaram o 2º Congresso 

Internacional de treinamento e Educação Ambiental em Moscou, conhecido como 

―Tiblisi mais dez‖. Ainda neste ano, foi concluído o Relatório da Comissão Brundtland, 

intitulado ―Nosso Futuro Comum‖, em que o termo desenvolvimento sustentável foi 

consagrado mundialmente. Concernente ao desenvolvimento sustentável Reigota 

(1995), afirma que a educação ambiental é de fundamental importância para a produção 

e economia do mundo.  

Em 1992, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) – Rio-92. No campo da Educação 

Ambiental, foi proposto um modelo educacional que estivesse voltado ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento sustentável, visando à preservação desses recursos para 

garanti-los às gerações futuras. Nessa conferencia foi elaborado um documento 

composto de 40 capítulos intitulado ‗Agenda 21‘, nesse documento também foi dada 

atenção a Educação Ambiental no seu capítulo 36 intitulado ‗Promovendo a 

Conscientização Ambiental‘. 

A Agenda 21 afirma o caráter crítico, político e emancipatório da educação 

ambiental. Ele marca a mudança de acento do ideário desenvolvimentista para a noção 

de "sociedades sustentáveis", construídas a partir de princípios democráticos em 

modelos participativos de educação popular e gestão ambiental (Brasil, 2007). O 

Ministério da Educação estava presente na Rio-92 e promoveu um Seminário sobre 

Educação Ambiental o que deu origem a Carta Brasileira para a Educação Ambiental 
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em que foi destacado a importância do compromisso real do poder público federal, 

estadual e municipal, no cumprimento da legislação ambiental (BRASIL, 1992). 

Realizou-se também Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Sociedade, realizada em Thessaloníki, em 1997 na Grécia, em que se discutiu questões 

de natureza pedagógica com vistas a uma estratégia internacional para a década de 90, 

envolvendo questões como modelo de currículo, capacitação de docentes e de alunos, 

acesso à informação, educação universitária e outras necessárias para integrar a 

educação ambiental ao sistema educacional dos países e foram mantidas as propostas de 

Tbilisi (1977). 

As conferências e a pressão internacional impulsionaram para que no âmbito 

nacional fossem realizados importantes eventos e também ações de Educação 

Ambiental que demonstraram a preocupação do governo brasileiro com a crise 

ambiental. 

Esse foi o caso da criação do Programa Nacional de Educação Ambiental – 

PRONEA em 1994. O PRONEA contempla sete linhas de ação que abrange vários 

setores da sociedade. 

 Educação ambiental por meio do ensino formal. 

 Educação no processo de gestão ambiental. 

 Campanhas de educação ambiental para usuários de recursos naturais. 

 Cooperação com meios de comunicação e comunicadores sociais. 

 Articulação e integração comunitária. 

 Articulação intra e interinstitucional. 

 Rede de centros especializados em educação ambiental em todos os 

estados. 

Essas linhas de ações destinam-se a assegurar no âmbito educativo a integração 

dimensões da sustentabilidade - ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e 

política por intermédio do envolvimento e participação social na proteção e conservação 

ambiental. Nesse sentido, assume as seguintes diretrizes do Ministério do Meio 

Ambiente e do Ministério da Educação (BRASIL, 2007, p. 33), 
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 Transversalidade e Interdisciplinaridade. 

 Descentralização Espacial e Institucional. 

 Sustentabilidade Socioambiental. 

 Democracia e Participação Social. 

 Aperfeiçoamento e Fortalecimento dos Sistemas de Ensino, Meio 

Ambiente. 

 e outros que tenham interface com a educação ambiental. 

Assim, o PRONEA desempenha um importante papel na orientação de agentes 

públicos e privados para reflexão, a construção e a implementação de políticas publicas 

que possibilitem solucionar questões estruturais, almejando a sustentabilidade 

socioambiental. Dando continuidade ao trabalho iniciado no PRONEA, em 1999 é 

criada a Lei Federal nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação 

ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 

1999). 

Finalmente, as Nações Unidas e a UNESCO programaram a Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), que representa um marco 

para a EA, pois reconhece seu papel no enfrentamento da problemática socioambiental à 

medida que reforça mundialmente a sustentabilidade a partir da Educação. 

 

1.2.1 – Importância da Educação Ambiental e suas abordagens 

A Educação Ambiental pretende modificar as relações entre a sociedade e a 

natureza em função da melhoria da qualidade de vida, da forma como a natureza é 

percebida pelas próprias comunidades.  

Portanto, concorda-se com BRASIL (2005) quando afirma que a educação 

ambiental deve se pautar por uma abordagem sistêmica, capaz de integrar os múltiplos 

aspectos da problemática ambiental contemporânea. Essa abordagem deve reconhecer o 

conjunto das inter-relações e as múltiplas determinações dinâmicas entre os âmbitos 

naturais, culturais, históricos, sociais, econômicos e políticos.  

Deste modo, apoia-se em Morin (2002), ao propor que devemos pensar a 

Educação Ambiental a partir do método da complexidade, que está em construir uma 
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nova forma de agir em relação ao meio ambiente, por meio da reforma do pensamento 

que deve se processar no sistema educacional e da própria sociedade como um todo.  

A EA só terá seu objetivo alcançado se os membros da sociedade participarem 

e se envolverem nesse processo. Assim, a sociedade poderá passar a compreender que 

existe uma relação de integração entre sociedade e natureza como forma de prevenir e 

solucionar os problemas ambientais. Também ele fará o reconhecimento de si mesmo e 

da natureza como unidades interdependentes, adquirindo assim a consciência ecológica. 

Para tanto, têm sido usadas diferentes abordagens de Educação Ambiental: 

crítica, emancipatória ou transformadora, ecopedagogia, educação no processo de 

gestão ambiental e também a alfabetização ecológica. Tais abordagens, apesar de 

diferentes quando aplicadas são muito benéficas não somente ao meio ambiente, mas 

também às comunidades envolvidas.  

A EA Emancipatória pretende, ampliar os espaços de liberdade de indivíduos e 

grupos que dela participam, transformando as situações de dominação e sujeição a que 

estão submetidos através da tomada de consciência de seu lugar no mundo, de seus 

direitos e de seu potencial para recriar as relações que estabelece consigo próprio, com 

os outros em sociedade e com o ambiente circundante (Lima, 2004).  

Outra abordagem relevante é a Alfabetização Ecológica que consiste no 

conhecimento, internalização e implementação de princípios ecológicos nas 

comunidades humanas: Interdependência, Cooperação e Parceria, Coevolução, 

Flexibilidade, Diversidade, Reciclagem e ciclos ecológicos (Munhoz, 2004).  

A EA Crítica objetiva promover ambientes educativos de mobilização dos 

processos de intervenção sobre a realidade e seus problemas socioambientais, para que 

sejam superados nestes ambientes as armadilhas dos paradigmas atuais e propiciar um 

processo educativo, em que nesse exercício, educandos e educadores, se capacitando e 

contribuindo, pelo exercício de uma cidadania ativa, na transformação da grave crise 

socioambiental (Guimarães, 2004).  

Como visto nas descrições sobre as abordagens de Educação Ambiental 

observa-se que cada uma apresenta suas peculiaridades nas suas metodologias, mas 

sabemos que todas as abordagens têm o mesmo objetivo que é promover a proteção e 

conservação do meio ambiente.  
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1.2.2 – Educação Ambiental e sua base legal 

Muitas vezes é dada à educação a tarefa de transformar a sociedade, e 

nenhuma é tão importante e integradora, quanto a Educação Ambiental (Dias, 1993). A 

EA mais do que uma disciplina é um novo modo de vida, um conjunto de valores e 

princípios para a melhoria da qualidade de vida e ao equilíbrio do ecossistema para 

todos os seres vivos. Assim, além de ser efetivo instrumento de gestão, ela é também 

uma filosofia de vida (Philippi Jr; Pelicone, 2002). 

A responsabilidade da educação no desenvolvimento do indivíduo não se 

limita em fornecer conhecimento, mas se baseia em oferecer-lhe a capacidade e 

possibilidade de construir alternativas no cotidiano. Neste contexto, a Educação 

Ambiental basicamente insere a questão ambiental no processo pedagógico (Parizotto, 

2006). 

Os aspectos legais da Educação Ambiental no Brasil remonta à Lei nº 6.938, de 

31.8.1981, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente, em que no artigo 2º, 

inciso X, expõe a necessidade de promover a educação ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 

ativa na defesa do meio ambiente. 

Em 1988 a Constituição Federal de 1988, menciona o direito a Educação 

Ambiental como um componente essencial para a qualidade de vida ambiental. E ainda 

atribui-se ao Estado o dever de ―promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente‖ (Art. 225, §1º, 

inciso VI), surgindo, assim, o direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros 

terem acesso à educação ambiental (Noebauer, 2004). 

No Brasil, a base legal que regula a Educação Ambiental é a Lei nº 9.795 de 27 

de Abril de 1999, que instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental (PNEA), que 

é uma proposta de promoção da educação ambiental em todos os setores da sociedade. 

Mas, diferente de outras Leis, não estabelece regras ou sanções, mas responsabilidades e 

obrigações. A Política de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999) foi regulamentada 

pelo Decreto nº 4.281/2002. 
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A PNEA, como é conhecida como a Política que veio reforçar e qualificar o 

direito de todos à educação ambiental, como estabelece os artigos 2º e 3º da Lei nº 

9.795/99, 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal... Como 

parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 

ambiental (BRASIL, 1999). 

 

Em seu Art. 4º, a Lei disserta sobre seus princípios básicos. 

A temática ambiental deve ter uma abordagem integrada, processual e 

sistêmica do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, com 

enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, 

dialógico e cooperativo, respeitando o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas (BRASIL, 1999). 

 

Esses princípios buscam reforçar a contextualização da temática ambiental nas 

práticas sociais quando expressa que ela deve ter uma abordagem integrada, processual 

e sistêmica do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações. 

Em consonância com os princípios, o artigo 5º da lei estabelece os objetivos da 

PNEA, entre os quais se destaca [...] a compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, a garantia de democratização das informações 

ambientais e o incentivo ao exercício da cidadania, por meio da participação individual 

e coletiva, permanente e responsável‖ (Brasil, 2007). 

O artigo 7º apresenta os responsáveis pela esfera de ação da PNEA com 

responsabilidades pela sua implementação. De acordo com a figura 1.2 a esfera de ação 

da PNEA envolve além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de 

ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e organizações não-governamentais com atuação em educação ambiental. 
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Figura 1.2 – Esfera e âmbito de ação da PNEA 

Fonte: elaborado pela autora com base na Lei nº 9.795/1999. 

 

O artigo 13º da PNEA trata do âmbito não-formal da EA, definindo-o como 

―[...] ―as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as 

questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente‖ (Brasil, 1999). 

No parágrafo único desse artigo afirma que o poder público incentivará, entre 

outros, a divulgação de programas e campanhas educativas, a ampla participação da 

escola, da universidade e de organizações não-governamentais na formulação e 

execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não-formal, e a 

participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de 

educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-

governamentais e a sensibilização ambiental da sociedade para as unidades de 

conservação, comunidades tradicionais e agricultores. 

Apesar de ser uma Lei muito importante na área da Educação Ambiental, 

poucos aspectos da mesma foram colocados em prática, muitos dos seus princípios são 

observados por Organizações não Governamentais (ONGs) e Universidades e de forma 

pontual. 

A EA pode ser trabalhada nos mais variados contextos. Dentre eles destacam-

se as atividades realizadas em áreas que permitem um contato direto com a natureza, 

como as unidades de conservação. 
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1.3 – Unidades de Conservação 

A Lei 9.985/2000 que instituiu o SNUC, define Unidade de Conservação como 

sendo, 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

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

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

proteção (BRASIL, 2000). 

 

Segundo Diegues (1996), a criação Unidades de Conservação constituiu-se 

neste século, numa das principais estratégias para a conservação da natureza, 

principalmente nos países do Terceiro Mundo. Mais do que um modelo para a proteção 

de espaços com atributos ecológicos e paisagísticos importantes, essas áreas permitem 

que o homem se relacione diretamente com a natureza. 

Afirma ainda que as concepções dessas áreas protegidas provem do século 

passado, tendo sido criadas primeiramente nos Estados Unidos, a fim de proteger a vida 

selvagem ameaçada, segundo seus criadores, pela civilização urbano-industrial, 

destruidora da natureza. Assim, devido ao acelerado desenvolvimento industrial, as 

preocupações com a natureza aumentaram e isso resultou na criação da primeira 

Unidade de Conservação do mundo o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados 

Unidos, criado em 1872 como forma de preservar a grande beleza cênica lá existente, 

garantindo lazer e contato da população com a natureza. No entanto, esses espaços 

deveriam ser totalmente livres da ação humana, apenas para contemplação da natureza. 

Assim, o modelo norte americano de áreas protegidas se espalhou pelo mundo 

e o Brasil o adotou, com objetivo de proteger a vida selvagem ameaçada pelo avanço da 

urbanização e industrialização. No Brasil, a primeira iniciativa para a criação de uma 

UC ocorreu em 1876, como sugestão de André Rebouças de se criar dois parques 

nacionais: um em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal. No entanto, data de 1937 a 

criação do primeiro parque nacional brasileiro: o Parque Nacional de Itatiaia (MMA, 

2002 apud Noebauer, 2004). 

Inicialmente as UCs brasileiras eram apenas vistas como monumentos públicos 

naturais e visavam reservar faixas do território nacional que tivessem algum tipo de 

valor científico e, sobretudo estético. Até meados dos anos 1970, ainda o Poder Público 
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não possuía uma estratégia nacional, legal de selecionar e planejar essas áreas (Brito, 

2000 apud Noebauer 2004). 

No ano 2000, o congresso nacional brasileiro aprovou o Projeto de Lei 9.985 

criando assim o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

que estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das UCs e passa a 

ordenar as áreas protegidas, nos níveis federal, estadual e municipal (Brasil, 2000). 

No seu artigo 4º a Lei 9.985/2000 trata dos seus objetivos: 

I. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

III. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

IV. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V. promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 

VI. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII. proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X. proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 

XI. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII. favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 
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A Lei no Capítulo III trata das categorias das UCs e elas se dividem em dois 

grupos, com características específicas: a) Unidades de Proteção Integral; b) Unidades 

de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral tem como objetivo a manutenção dos 

ecossistemas livres de alterações causadas por interferências humanas, admitido apenas 

o uso indireto dos seus atributos naturais (BRASIL, 2000). O grupo das unidades de 

proteção integral é composto pelas seguintes categorias: 

Quadro 1.1 – Categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

Categorias  Características 

Estação Ecológica De domínio público, seus objetivos principais são preservação da 

natureza e realização de pesquisas científicas. Como 

condicionantes é proibida visitação pública, exceto com objetivo 

educacional. As pesquisas científicas dependem de autorização. 

Reserva Biológica De domínio público. Objetiva a preservação integral da biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem 

interferência humana direta ou modificações ambientais. Como 

condicionantes é proibida visitação pública, exceto com objetivo 

educacional. A pesquisa científica depende de autorização. 

Parque Nacional De domínio público. Objetivo principal é a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza 

cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. 

Monumento Natural De domínio público ou privado. Objetivo principal é preservar 

sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Como 

condicionantes a visitação pública está sujeita às normas e 

restrições estabelecidas no plano de manejo e pelo órgão 

responsável. 

Refúgio de Vida Silvestre De domínio público ou privado, cujo principal objetivo é 

proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 

local e da fauna residente ou migratória. Como condicionantes a 

visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas 

no plano de manejo, pelo órgão responsável e àquelas previstas 

em regulamento. A pesquisa científica depende de autorização. 

Fonte: Informações adquiridas na Lei nº 9.985/2000 

As Unidades de Uso Sustentável tem como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O 

grupo das unidades de uso sustentável é composto pelas seguintes categorias. 
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Quadro 1.2 – Categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

Categorias  Características 

Área de Proteção 

Ambiental 

De domínio público ou privado, seu objetivo principal é proteger 

a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área de Relevante 

Interesse Ecológico 

De domínio público ou privado, seu principal objetivo é manter 

os ecossistemas naturais de importância regional ou local e 

regular o uso admissível dessas áreas, compatibilizando-o com a 

conservação da natureza. 

Floresta Nacional De domínio público, seu objetivo principal é o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas 

nativas. Como condicionantes é admitida a permanência de 

populações tradicionais que a habitam quando da sua criação, 

conforme plano de manejo e regulamento. A visitação pública e a 

pesquisa científica são permitidas condicionadas as normas 

regulamentares e àquelas estabelecidas pelo órgão responsável. 

Reserva Extrativista De domínio público. Objetivo principal de proteger os meios de 

vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

Como condicionantes será gerida por conselho deliberativo 

presidido pelo órgão gestor e constituído por representantes de 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das 

populações tradicionais residentes na área. A visitação pública é 

permitida desde que compatível com os interesses locais. A 

pesquisa científica é permitida condicionada as normas 

regulamentares e àquelas estabelecidas pelo órgão responsável. 

Reserva de Fauna De domínio público. Seu principal objetivo é desenvolver estudos 

técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 

recursos faunísticos. Como condicionantes a visitação pública é 

permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de 

acordo com as normas estabelecidas. Proibido o exercício da caça 

amadorística ou profissional. 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

De domínio público. Seu objetivo principal é preservar a natureza 

e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das 

populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 

aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, 

desenvolvido por estas populações. Como condicionantes o uso 

das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será 

regulamentado. 

Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 

De domínio privado, seu objetivo principal é conservar a 

diversidade biológica. Como condicionantes a área deverá ser 

gravada com perpetuidade através termo de compromisso 

assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de 

interesse público, sendo averbado à margem da inscrição no 

registro público de imóveis. Só serão permitidas a pesquisa 

científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais. 
Fonte: Informações adquiridas na Lei nº 9.985/2000 
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As UCs são importantes não apenas para a biodiversidade, mas para o homem 

que faz uso dos recursos naturais. Dentre esses benefícios o WWF (2008) lista. 

 Regulação da quantidade e qualidade de água para consumo; 

 Fertilidade dos solos e estabilidade das encostas (relevo); 

 Equilíbrio climático e manutenção da qualidade do ar; 

 Alimentos saudáveis e diversificados; 

 Base para produção de medicamentos para doenças atuais e futuras; 

 Áreas verdes para lazer, educação, cultura e religião; 

 Fornecer matéria-prima para tudo o que se possa imaginar. 

O objetivo básico da Lei é a proteção aos ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica, mas existe a possibilidade também de se realizar 

pesquisas científicas. Também dos treze (13) objetivos dessa lei destaca-se o inciso XII, 

que trata da condução de atividades de educação ambiental – formal, não formal, 

turística ou de informação à comunidade – com o objetivo de desenvolver uma 

consciência pública voltada para a conservação do meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

 

1.4 – Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação 

É fundamental que os usuários das UCs entendam as inter-relações existentes 

entre homem-natureza e que comportamentos inadequados em relação ao uso dos 

recursos naturais só resultarão em malefícios próprios, sendo necessária uma mudança 

nas suas atitudes e nos valores para a conservação das UCs. A EA surge como um 

instrumento nesse processo de mudanças nos comportamentos do homem versus 

natureza. 

As práticas de EA em UCs estão inseridas na Educação Ambiental não-formal. 

A Lei nº 9.795/1999, no artigo 13º define a EA não-formal, em que, ―[...] ações e 

práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 

ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 

ambiente‖. 
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Já no inciso IV desse mesmo artigo estabelece que o Poder Público, em níveis 

federal, estadual e municipal, incentivará ―[...] a sensibilização da sociedade para a 

importância das unidades de conservação‖ (BRASIL, 1999). 

Além disso, a Educação Ambiental foi colocada como um dos objetivos da Lei 

nº 9.985/2000, no Artigo IV, Inciso XII, ―[...] favorecer condições e promover a 

educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico‖ (BRASIL, 2000). 

A Lei nº 9.985/2000 – SNUC, no Artigo 5º Inciso IV, estabelece que uma de 

suas diretrizes são as práticas de educação ambiental nas Unidades de Conservação, 

promovendo assim uma integração entre homem e natureza. 

As ações de EA em que envolve UCs tem considerado um público alvo 

bastante diversificado: funcionários e eventuais residentes das UCs (nacionais e 

internacionais); comunidade de entorno (incluindo estudantes, professores, 

comunidades de base, grupos de mulheres, empresários etc); populações urbanas; 

organizações não governamentais (ONGs); usuários dos recursos; e grupos políticos, 

empresariais e agências governamentais nas esferas locais, regionais ou nacionais. 

Segundo Maroti (2002), o grupo a ser selecionado para participar dessas ações de EA 

devem ter bases nos problemas específicos de cada UC, nos recursos disponíveis, no 

poder de tomada de decisão e na importância do grupo social para a manutenção. 

A forma de se trabalhar a EA em UC foi proposta por uma professora 

canadense chamada Sauvé citada pelo Ministerio da Educação (2007), utilizando apenas 

algumas preposições significativas, como mostra a figura abaixo, educação sobre, no e 

para o ambiente. 
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Figura 1.3 – Enfoque da Educação Ambiental  

Fonte: Maroti, 2002 

 

• educação sobre o ambiente – informativa, com enfoque na aquisição de 

conhecimentos, curricular, em que o meio ambiente se torna um objeto de 

aprendizado. Apesar do conhecimento ser importante para uma leitura crítica da 

realidade e para se buscar formas concretas de se atuar sobre os problemas 

ambientais, ele isolado não basta; 

• educação no meio ambiente – vivencial e naturalizante, em que se propicia o 

contato com a natureza ou com passeios no entorno da escola como contextos 

para a aprendizagem ambiental. Com passeios, observação da natureza, esportes 

ao ar livre, ecoturismo, o meio ambiente oferece vivências experimentais 

tornando-se um meio de aprendizado; 

• educação para o ambiente – construtivista, busca engajar ativamente por meio 

de projetos de intervenção socioambiental que previnam problemas ambientais. 

Muitas vezes traz uma visão crítica dos processos históricos de construção da 

sociedade ocidental, e o meio ambiente se torna meta do aprendizado. 

As unidades de conservação apresentam-se como espaços facilitadores e 

enriquecedores para o desenvolvimento de diversas ações de educação ambiental. As 

UCs são ambientes ideais para o aprendizado, pois ele se dá por intermédio da 

experimentação direta, quando o indivíduo utiliza todos os sentidos que o possibilita 

aumentar seus conhecimentos sobre a natureza e como conservá-la (Noebauer, 2004). 
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Zimmermann (2006), afirma que as UCs são laboratórios naturais, que oferecem 

oportunidades tanto para o aprendizado de novos conhecimentos, como para uma 

mudança de valores. Assim esses espaços se tornam laboratórios vivos, propiciando um 

aprendizado por meio da experimentação direta com o ambiente natural, o que abre 

canais para a formação de valores, para um maior interesse e a para possíveis 

motivações de engajamento e participação em mudanças que reflitam a integração das 

populações locais com a natureza. 

 

1.5 – Unidades de Conservação do estado de Sergipe 

A iniciativa brasileira de criar Unidades de Conservação estimulou os Estados 

e municípios brasileiros a instituir a criação desses espaços com o intuito de proteger a 

rica biodiversidade. O estado de Sergipe também conta com Unidades de Conservação 

para resguardar fragmentos florestais de caatinga e mata atlântica. 

No entanto Silva (2012) ressalta que essas UCs ainda não possuem os 

mecanismos de gestão ambiental previstos no SNUC, como: plano de gestão e de 

manejo e zoneamento ecológico econômico, evidenciando fragilidade administrativa ao 

longo de quase 20 anos. Essas UCs encontram-se com fortes impactos socioambientais 

e os conflitos são os mais variados envolvendo atores sociais e interesses diversos pela 

apropriação, controle e uso desses territórios.  

Para a autora, em Sergipe existem 18 Unidades de Conservação, no entanto 

alguns autores desconsideram algumas UCs que a autora faz referência devido a 

algumas está em fase de recategorização ou ainda não estarem regulamentadas 

devidamente. Para a presente dissertação foram adotadas as UCs citadas por SILVA 

(2012), em vista das mesmas serem consideradas segundo documentos legais como 

Unidades de Conservação. A seguir uma breve descrição das Unidades de Conservação 

do estado de Sergipe. 

 

1.5.1 – Parque Nacional Serra de Itabaiana 

O Parque Nacional da Serra de Itabaiana, criado por Decreto Presidencial, em 

15 de junho de 2005, localizado nos Municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, 
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Itaporanga D‘Ajuda e Campo do Brito, no estado de Sergipe, com área aproximada de 

7966 ha (figura 1.4), foi criada com o objetivo básico de preservar os ecossistemas 

naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico, nele 

encontram-se as Serras de Itabaiana, Comprida e do Cajueiro (Schettino, 2006). 

 
Figura 1.4 – Pórtico do Parque Nacional Serra de Itabaiana 

Fonte: www.lampiaoaceso.blogspot.com 

 

Para FERRARI (2005) a importância ecológica da região da Serra de Itabaiana 

no cenário estadual é indiscutível. Além de englobar um ecossistema único de altitude e 

transição entre os domínios morfoclimáticos da mata atlântica e da caatinga, abriga 

importantes recursos hídricos, como as nascentes dos rios Poxim e Cotinguiba que 

fazem parte da bacia do rio Sergipe, além de riachos que recortam a Serra de Itabaiana 

rumo à formação do rio Jacarecica. O PARNASI oferece também paisagens de serras e 

localidades com potencial turístico, como a Gruta da Ribeira, o Poço das Moças e a 

cachoeira do Véu da Noiva. 

Parque Nacional da Serra de Itabaiana tem sofrido muitos impactos negativos 

as queimadas, as práticas agrícolas, a retirada de argila e areia, a presença de torres e 

linhas de transmissão, o lixo, a retirada de madeira e lenha, a presença de espécies de 

plantas exótica, caça e trilhas são os impactos mais evidentes nessa UC (Sobral et. al, 

2007).  
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1.5.2 – Reserva Biológica Santa Isabel  

Foi criada pelo Decreto n.º 96.999 de em novembro de 1988, com a finalidade 

de proteger espécies das tartarugas marinhas, outrora abundantes, que procuram aqueles 

sítios em intervalos regulares, na estação reprodutiva (figura 1.5). A área total da 

Reserva é de 2.766 ha, sendo 45 km de praia limitados por duas barras dos rios 

Japaratuba e Barra do Funil. As invasões, poluição das praias e a perseguição às 

tartarugas são alguns conflitos encontrados nessa área (Brasil, 2010). 

 
Figura 1.5 – Tartaruga marinha na REBIO Santa Isabel 

Fonte: www.tamar.org.br 

 

Embora a REBIO Santa Isabel tenha sido criada desde 1988, não apresenta um 

Plano de Manejo e possui apenas 04 funcionários do IBAMA. Apesar dos conflitos, 

avanços já foram conquistados por meio do Projeto TAMAR que desenvolve projetos 

de educação ambiental com as comunidades do entorno (Gomes, 2006). 

1.5.3 – Parque Natural Municipal de Lagoa do Frio  

Foi criado pelo Decreto Municipal n° 041 de 23/10/2001, situado no município 

de Canindé do São Francisco, está localizado no bioma da caatinga, com uma área total 

de 278,99ha (Silva, 2012). 

1.5.4 – Parque Ecológico de Tramanday 

Criado pelo Decreto Municipal n° 112 13/11/1996. Está localizado no 

município de Aracaju e possui uma área 3,6ha. Tem como objetivo resguardar os 

fragmentos de mangue. Nos termos das leis federais nº 4.771 (Código Florestal) e 5.197 
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(De proteção à fauna) e, ainda, nos termos da lei orgânica Municipal, objetivando um 

espaço especial de lazer e preservação no contexto urbano da zona sul da cidade de 

Aracaju, compondo com o parque da Sementeira e Governador Valadares, sofrendo 

mais uma intervenção em 1997, tratando-se de uma medida mitigadora compensatória 

quando da ocupação da área do bairro Jardins (SANTOS, 2000; SANTOS, 2011 apud 

Silva, 2012). 

Por está localizado em área urbana e sofrer impactos ambientais de natureza 

diversa, SANTOS (2012), afirma que o Parque Ecológico Tramanday, está em situação 

de abandono, que tem preocupado o Ministério Público Estadual. Uma vistoria no local, 

realizada no fim do mês de agosto de 2010, constatou-se a e presença de lixo e de 

pessoas que estavam prestes a erguer moradias no local, em meio à vegetação. Também, 

foram observados cortes na vegetação em toda a extensão do mangue. 

 

1.5.5 – Monumento Natural da Grota do Angico 

O Monumento Natural Grota do Angico (figura 1.6), unidade de conservação 

estadual criada através do Decreto 24.922 de 21 de dezembro de 2007, está situada no 

Alto Sertão Sergipano, a cerca de 200 km de Aracaju, entre os municípios de Poço 

Redondo e Canindé de São Francisco, às margens do Rio São Francisco. A região 

abriga remanescentes florestais da Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro e quase 

em sua totalidade nordestino (SEMARH, 2012). 

 
            Figura 1.6 – Pórtico do Monumento Natural Grota do Angico 

            Fonte: www.marcaobiologia.blogspot.br 

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=24
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Com uma área total de aproximadamente 2.183 hectares, o Monumento Natural 

Grota do Angico guarda uma biodiversidade bastante significativa, como observado 

pelos pesquisadores durante expedição ao local entre 13 e 15 de maio de 2007. Durante 

dois dias e meio, os estudiosos encontraram 63 espécies de plantas, 10 de abelhas, 14 

anfíbios (sapos, rãs e pererecas), nove répteis (entre lagartos e serpentes), e 21 espécies 

de mamíferos, entre elas algumas espécies classificadas como vulneráveis. Segundo os 

pesquisadores, em todos os grupos estudados existe uma expectativa de ampliação da 

lista de espécies, o que atesta a grande biodiversidade preservada nesse reduto da 

Caatinga (SEMARH, 2010). 

 

1.5.6 – Refúgio da Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco 

O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, localizado no município de 

Capela, a 67 km da capital sergipana, é um dos maiores remanescentes de Mata 

Atlântica do Estado, com uma área total aproximada de 766 ha. Criado através do 

Decreto 24.944 de 26 de dezembro de 2007, o Refúgio objetiva preservar um fragmento 

do bioma brasileiro mais afetado pela ação antrópica, a Mata Atlântica ecossistemas 

com elevada biodiversidade e que sofreram severa destruição (SEMARH, 2010). 

Ainda segundo o autor registra-se no RVS, a presença de uma das espécies de 

primatas mais ameaçadas de extinção do Brasil, o Callicebus coimbrai, conhecido como 

guigó-de-Sergipe, espécie de distribuição geográfica restrita a Sergipe e Norte da Bahia, 

e que vem sofrendo as conseqüências da fragmentação da floresta atlântica. Além do 

macaco guigó, os pesquisadores revelaram outras riquezas na Mata do Junco, entre elas 

114 de plantas arbóreas, excluindo as gramíneas, bromélias e epífitas, 14 anfíbios, nove 

répteis, 19 outros mamíferos e 93 espécies de aves, sendo duas delas classificadas como 

vulneráveis: o gavião-pombo (Leucopternis lacernulata) e o sabiá-pimenta (Carpornis 

melanocephalus). Além das espécies da flora e fauna encontradas, foram localizadas na 

região 14 nascentes, entre as quais, aquelas que formam o riacho Lagartixo, principal 

fonte de abastecimento da população urbana de Capela, reforçado a importância desta 

ação do Estado de proteger este reduto. 

 

1.5.7 – Floresta Nacional do Ibura  

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=28
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A Floresta Nacional do Ibura – Flonai , está localizada no município de Nossa 

Senhora do Socorro, há cerca de 13km da capital Aracaju. É uma Unidade de 

Conservação da esfera federal e foi criada pelo foi criada pelo Decreto n°19/09/2005 com 

o objetivo de promover o manejo múltiplo sustentável dos recursos florestais nativo, 

sobretudo de Mata Atlântica, a manutenção de banco de germoplasma in situ 

(conservação de espécies em seu meio natural) de espécies florestais e da 

biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e a pesquisa científica (BRASIL, 

2005). 

Está situada na sub-bacia do rio Cotinguiba que compõe a bacia hidrográfica 

do rio Sergipe (Santos, 2001 apud Gomes, 2006). A vegetação é caracterizada por 

transição de mata atlântica com formação associada de manguezal, além de bosques de 

espécies exóticas (Eucalyptus citriodora), foi outrora, importante centro de lazer, 

principalmente de Aracaju e cidades circunvizinhas (figura 1.7). Deve ser ressaltada a 

importância desta área, enquanto manancial para captação d‘água no abastecimento da 

região metropolitana de Aracaju. Segundo Silva (2012), no seu subsolo encontra-se o 

manancial do Ibura, Aqüífero Sapucari. 

 
       Figura 1.7 – Pórtico da Floresta Nacional do Ibura 

       Fonte: Silva, 2012 

 

Atualmente, a FLONAI está servindo para abastecer 7% da população da 

Grande Aracaju, cerca de 60 mil habitantes. Também a Prefeitura Municipal de Nossa 

Senhora do Socorro mantém um poço cuja captação é destinada para abastecer a 
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comunidade do povoado Estivas (SILVA, 2012). Deste modo, nota-se a importância do 

uso indireto da biodiversidade, sobretudo quando considerada a proteção da cobertura 

vegetal para a manutenção dos mananciais. Outro aspecto importante refere-se aos usos 

que as populações do entorno fazem dessa área. Em levantamento, realizado no 

povoado Estiva, foi indicado que esta área possui uma forte interação dos moradores do 

entorno (Gomes, 2006). 

Silva (2012) cita Cajazeiras (2011) onde afirma que no entorno da FLONAI 

destacam-se que os impactos provocados pela indústria de cimento Nassau refletidos 

diretamente na comunidade que convive com fortes tremores e problemas de rachaduras 

nas paredes de seus domicílios além da poluição do ar em função da poeira e da fumaça 

emitida. Sua biodiversidade vem sendo ameaçada em função das pressões provocadas 

pelos usos do território do entorno, principalmente a extração inadequada de recursos 

naturais, a deposição de resíduos sólidos e efluentes domésticos. A conscientização da 

comunidade é um fator bastante relevante na manutenção dos atributos biofísicos, mas a 

autora observou em sua pesquisa que a comunidade não tem a cultura de cuidar de seu 

ambiente. 

1.5.8 – Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu 

Localizada na área urbana de Aracaju, limita-se ao Norte com o rio do Sal, ao 

Leste com o rio Sergipe, e ao Sul e Oeste com as áreas urbanas da zona Norte do 

município (Figura 1.8). Trata-se de região onde originalmente predominava a Mata 

Atlântica e seus ecossistemas associados, além de enclaves de Cerrado (MATOS, 

2010). 

Criada e regulamentada pelos Decretos nº 13.713, de 16.06.93, e nº 15.405, de 

14/07/1995, a área vem sofrendo pressão urbana e se descaracterizando cada vez mais. 

Segundo CHAGAS (2009) a APA Morro do Urubu foi criada na década de noventa 

pelo governo do estado, como ação para proteger as manchas de Mata Atlântica 

características da paisagem, ampliando o espaço já anteriormente protegido pelo Parque 

Urbano José Rollemberg Leite (Parque da Cidade). 

Para SILVA (2012) além da conservação ambiental a UC foi criada para conter 

a ocupação desordenada, nos Bairros Porto Dantas e Coqueiral, que ameaçava a 

diversidade biológica, mas as invasões continuaram. Segundo um levantamento feito 

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=11
http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/tinyd0/Decreto%2015.405
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por Santos (2009), os impactos ambientais na APA Morro do Urubu, a autora listou seis 

ações impactantes, a saber: 

1. Desmatamento (figura 1.8);  

2. Expansão imobiliária;  

3. Acúmulo de resíduos sólidos;  

4. Extração mineral;  

5. Torres de transmissão;  

6. Despejo de efluentes domésticos.  

 
             

             Figura 1.8 - Desmatamento na encosta do Morro do Urubu. Aracaju, SE.  

             Fonte: Santos, 2009. 

 

1.5.9 – APA da Foz do Rio Vaza-Barris – Ilha do Paraíso e da Paz 

Criada pela Lei Estadual nº 2.795 de 30 de março de 1990, compreende área 

situada na foz do rio Vaza-Barris. A ―Ilha do Paraíso‖ atualmente não mais se constitui 

em ilha uma vez que o depósito de sedimentos levaram a juntar a ilha ao continente, 

formando vasta planície de restinga onde predominam espécies singulares de vegetação.  

A área vem sofrendo forte pressão antrópica (Gomes, 2006).  

Destaca-se que as duas UCs criadas em 1990, a APA do Rio Sergipe e a da Foz 

Rio Vaza-Barris – Ilha do Paraíso e da Paz, encontram-se em processo de 

recategorização devido aos entraves apresentados em sua criação, como falta de 

memorial descritivo e de consulta pública, além das nomenclaturas que não se encaixam 

nas categorias do SNUC (Silva, 2012). 
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A autora ressalta que o processo de recategorização da APA da Foz do Rio 

Vaza-Barris – Ilha do Paraíso e da Paz encontra-se em fase de consulta pública, a qual 

será recategorizada no mesmo grupo, porém na categoria de Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, a primeira categoria dessa natureza sob gestão do 

governo estadual. 

 

1.5.10 – Área de Proteção Ambiental do Litoral Sul 

A APA do Litoral Sul é uma Unidade de Conservação estadual, criada pelo 

Decreto n° 13.468 de 22/01/1993, define a estrutura de ocupação da área compreendida 

entre a foz do Rio Vaza Barris e a desembocadura do Rio Real, com cerca de 55,5 km 

de costa e largura variável de 10 a 12 km, do litoral para o interior. Abrange os 

municípios de Itaporanga d‘Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba. 

Inserem-se nesta APA as praias mais habitadas do Estado, destacando-se a Caueira, 

Saco e Abais. Observam-se também as maiores áreas de Restingas arbóreas (figura 1.9), 

manguezais e manchas mais preservadas de Mata Atlântica. Dispõe de Plano de Manejo 

(Gomes, 2006). 

 

 
Figura 1.9 – Vegetação de restinga na APA Sul – Estância 

Fonte: Silva, 2012. 
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Segundo Silva (2012), a APA do Litoral Sul por dispor de belas paisagens 

naturais há interesses de atores ligados ao setor turístico e imobiliário pela apropriação e 

uso do território,  já foram percebidos estrangeiros especulando áreas para a construção 

de resorts numa visão mercadológica da natureza. 

 

1.5.11 – Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte 

É uma Área de Proteção Ambiental estadual criada pelo Decreto n° 22.995 de 

09/11/2004. Compreende os municípios de Pirambu, Japoatã, Pacatuba, Ilha das Flores, 

Brejo Grande e pertence ao bioma da Mata Atlântica. Gomes (2006) ressalta que essa 

APA se caracteriza-se por apresentar uma diversificação de ambientes: dunas, restingas, 

ilhas e manguezais de extrema importância para a região. Levando-se em consideração 

que ela está localizada numa área de pouco desenvolvimento e ocupação encontra-se em 

bom estado de preservação. 

Silva (2012) concorda com a afirmação de Gomes (2006) que esta APA dispõe 

de remanescentes de Mata Atlântica em bom estado de conservação, contudo ressalta 

que ela vem sendo bastante procurado para instalação de empreendimentos turísticos 

face ao seu potencial natural, como as praias, as lagoas e as dunas, além de outros usos 

que já vêm sendo realizados nesse território, como: atividades ligadas ao comércio, 

indústria, a aqüicultura, cultivo de coco, cana de açúcar, pastagem, dentre outros. Esta 

UC encontra-se no âmbito do Ministério do Meio Ambiente aguardando 

regulamentação. 

 

1.5.12 – Área de Proteção Ambiental do Rio Sergipe 

A APA do rio Sergipe foi criada pela Lei Estadual No 2.825, de julho de 1990, 

constitui-se como ―paisagem natural‖ em todo o trecho do rio Sergipe que serve de 

divisa entre os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros. Sofre pressão decorrente 

do desenvolvimento urbano. O Rio é ameaçado pelo lançamento de esgoto sanitário 

tanto de Aracaju quanto de Barra dos Coqueiros (Gomes, 2006). 

Segundo afirma Silva (2012) a SEMARH vem trabalhando desde 2008 para 

regulamentá-la a partir das diretrizes do SNUC para futuramente implementá-la. Assim, 
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para a recategorização dessa área foram elaborados processos, onde ocorreram oficinas 

com a comunidade local, visando definir as categorias mais adequadas, tendo como 

opção a Área de Relevante Interesse Ecológico. 

 

1.5.13 – RPPN Fonte da Bica 

Foi criada em 1999, com uma área de 13,27ha, localizada no Sítio Aviboa em 

Areia Branca, nas proximidades do Parque Nacional Serra de Itabaiana, pertence ao 

proprietário João Dias Barreto (Silva, 2012). 

 

1.5.14 – RPPN Marinheiro (Mata 01 e 02) e Pedra da Urça (Mata 03) 

As RPPNs, por serem áreas de domínio particular, pertencente a grandes 

latifundiários, como é o caso de Bom Jesus e Tapera e Marinheiro e Pedra da Urça os 

proprietários disponibilizaram parcela de suas terras para transformar em UC visando 

minimizar os conflitos pela posse da terra envolvendo o INCRA, proprietários, o MST e 

as comunidades tradicionais (Silva, 2012). 

Ainda de acordo com a autora essa UC foi criada em 2007, com 174,26ha, 

representada por três fragmentos separados um do outro (Mata 01, 02 e 03), na Fazenda 

Bonfim da Cachoeira, em Santa Luzia do Itanhy, pertencentes a Juliano César Faria 

Souto e Riane Mendonça Silveira Souto, a mesma família da RPPN Bom Jardim e 

Tapera. 

 

1.5.15 – RPPN Bom Jardim (Mata 01) e Tapera (Mata 02,03 e 04) 

Criada em 2006, com área de 297,05ha, representada por quatro fragmentos 

(Mata 01, 02, 03 e 04) na Fazenda Castelo, em Santa Luzia do Itanhy, pertencente a 

Raimundo Juliano Souto Santos (Silva, 2012). 

 

1.5.16 – RPPN de Lagoa Encantada do Morro da Lucrécia 

Criada pela Portaria ICMBio 2010, possui uma área de 10,75ha. Está 

localizada em Pirambú, na mesma propriedade anterior. Essas unidades têm predomínio 
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de Mata Atlântica e são gerenciadas pelos seus proprietários, que têm transformado 

parte de suas fazendas em UCs, principalmente como estratégias para evitarem 

possíveis invasões por sem terra (SILVA, (2012). 

 

1.5.17 – RPPN Dona Benta e Seu Caboclo 

Foi criada pela Portaria n° 71 do ICMBio de  27/08/2010, possui 23,60ha. 

Localizam-se na Fazenda Cordeiro de Jesus, em Pirambú, cujos proprietários são 

Manoel Elielson Cordeiro de Jesus e Jucélia Almeida Matos de Jesus.  

 

1.5.18 – RPPN do Caju 

Ela foi criada pelo Portaria n°4 do ICMBio de 17/01/2011com uma área de 

763,37ha, faz parte da Fazenda Caju, em Itaporanga D‘Ajuda, tendo como proprietário a 

EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, também conhecida como Campo Experimental de 

Itaporanga, às margens da Rodovia SE 100, km 03, que tem como perspectiva se tornar 

um centro de referência de Educação Ambiental (Silva, 2012). 
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2 – METODOLOGIA 

 

 

2.1 – Área de estudo – Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco 

A categoria de Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do 

Junco tem por objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente 

ou migratória (SNUC, 2000). Ainda, segundo a aludida lei, o desenvolvimento de 

atividades científicas, educação ambiental, ecoturismo e visitação pública no RVS 

devem obedecer às diretrizes propostas no plano de manejo. 

O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, localizado no município de 

Capela, a 67 km da capital sergipana, é um dos maiores remanescentes de Mata 

Atlântica do Estado, com uma área total aproximada de 894.76 ha (Figura 2.1). Parte 

dessa área localiza-se dentro do assentamento Santa Clara e o restante inserido na 

Fazenda Junco Novo e Cutia (INCRA, 2005 apud Santos, 2007). 

Criado através do Decreto 24.944 de 26 de dezembro de 2007, o RVS atende a 

necessidade de preservação do habitat do Macaco Guigó (Callicebus coimbrai), espécie 

ameaçada de extinção, e pela necessidade de se conservar importantes mananciais que 

abastecem o município de Capela (Sergipe, 2011). 

 
     Figura 2.1– Pórtico do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco 

     Fonte: pesquisa de campo, 2013. 

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=28
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De acordo com pesquisas científicas realizadas no RVS Mata do Junco 

registra-se a presença de uma das espécies de primatas mais ameaçadas de extinção do 

Brasil, o Callicebus coimbrai, conhecido como macaco Guigó, espécie de distribuição 

geográfica restrita a Sergipe e Norte da Bahia, e que vem sofrendo as consequências da 

fragmentação da floresta atlântica. Além do macaco Guigó, os pesquisadores revelaram 

outras riquezas no RVS Mata do Junco, entre elas 114 de plantas arbóreas, excluindo as 

gramíneas, bromélias e epífitas, 14 anfíbios, nove répteis, 19 outros mamíferos e 93 

espécies de aves, sendo duas delas classificadas como vulneráveis: o gavião-pombo 

(Leucopternis lacernulata) e o sabiá-pimenta (Carpornis melanocephalus) (SEMARH, 

2010). 

De acordo com pesquisas científicas realizadas no RVS Mata do Junco 

registra-se a presença de uma das espécies de primatas mais ameaçadas de extinção do 

Brasil, o Callicebus coimbrai, conhecido como macaco Guigó, espécie de distribuição 

geográfica restrita a Sergipe e Norte da Bahia, e que vem sofrendo as consequências da 

fragmentação da floresta atlântica. Além do macaco Guigó, os pesquisadores revelaram 

outras riquezas no RVS Mata do Junco, entre elas 114 de plantas arbóreas, excluindo as 

gramíneas, bromélias e epífitas, 14 anfíbios, nove répteis, 19 outros mamíferos e 93 

espécies de aves, sendo duas delas classificadas como vulneráveis: o gavião-pombo 

(Leucopternis lacernulata) e o sabiá-pimenta (Carpornis melanocephalus) (SEMARH, 

2010). 

Além da variedade de espécies da flora e fauna encontradas, foram localizadas 

no RVSMJ 14 nascentes, entre as quais, aquelas que formam o rio Lagartixo (figura 

2.2), afluente da bacia do rio Japaratuba, que abastece todo o município de Capela com 

água potável e áreas circunvizinhas, mostrando, portanto o uso social deste recurso. 
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     Figura 2.2 – Nascente do rio Lagartixo 

     Fonte: Souza, 2006, 2011. 

 

No entanto o RVS Mata do Junco lida com a pressão urbana exercida pelo 

município, sobretudo no seu entorno onde estão localizados povoados (Estreito, Boa 

Vista, Miranda e Lagoa Seca) e várias agrovilas (Boa Vista, Analiço Barros (Miranda), 

Santo Antonio, Campinhos e Chapada do Aparecido), que fazem parte do projeto de 

assentamento José Emídio dos Santos. 

Além disso, existem muitos conflitos gerados pela criação desta UC de 

Proteção Integral. As divergências existem voltadas ao uso dos seus recursos naturais na 

geração de renda ou dividendos econômicos, seja pelo uso da água do rio Lagartixo para 

abastecimento do município e a extração ilegal de madeira para consumo, uso 

doméstico ou industrial das olarias e fornos de padarias locais (Santos 2007). 

O autor ainda ressalta outro conflito gerado pela criação do RVS Mata do 

Junco com os moradores do entorno, que cultiva com a mesma uma relação de 

proximidade e dependência não apenas no consumo dos seus recursos de fauna e flora, 

mas de uma rede de representações e significados. 

Assim, o Plano de Manejo do RVS que já está sendo implementado, prevê que 

sejam divulgados conceitos e práticas de educação ambiental nas questões relativas à 

preservação da biodiversidade e recursos hídricos e a unidade de conservação nos 

povoados e agrovilas do entorno buscando a compreensão por parte da população da 

importância da conservação do RVS no contexto regional além de ser uma forma de 

minimizar os impactos negativos exercidos pela população na referida UC. 
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Para atingir os objetivos propostos neste estudo foram delineados os 

procedimentos descritos a seguir. 

 

2.2 - Procedimentos para coleta de dados 

2.2.1 – Procedimento para coleta de dados das entrevistas 

A coleta de deu através de entrevistas semiestruturadas com o coordenador 

técnico da UC e a comunidade. Sendo que foram elaborados dois roteiros de entrevistas 

semiestruturadas para cada grupo de entrevistados. Segundo Manzini (2004), a 

entrevista semiestruturada é um roteiro com perguntas principais que podem ser 

complementadas por outras informações fornecidas pelos participantes próprias às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer 

surgir informações de forma mais livre e as respostas não estão rigidamente 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Nos roteiros de entrevistas temos perguntas específicas para o Coordenador 

Técnico (apêndice A) e os usuários (apêndice B) e da UC. Para a coordenadora técnica 

da UC dentre as questões levantadas temos as suas atribuições e sua participação em 

relação às ações de EA na UC, qual o foco das ações, o público destinado, suas 

atividades e seus aspectos positivos e negativos. No roteiro de entrevista para os 

usuários da UC, são apresentadas questões com relação à frequência a UC, sua 

percepção da existência das ações de EA e seus benefícios para a comunidade. Ressalta-

se que no grupo dos usuários da UC foram entrevistadas 45 (quarenta e cinco) pessoas 

selecionadas de forma aleatória. 

 

2.3. Procedimento para análise dos dados 

2.3.1 – Procedimento para análise dos dados da entrevista com a coordenadora 

técnica 

O procedimento para a análise da entrevista com a Coordenação técnica do 

RVS Mata do Junco foi a Análise do Discurso, intercalando as informações fornecidas 

com as normas estabelecidas no Plano de Manejo da UC. 
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2.3.2 – Procedimento para análise dos dados das entrevistas com os visitantes 

Para as entrevistas com a comunidade foi utilizado a Análise de Conteúdo. Este 

método se mostra muito apropriado quando aplicado a discursos extremamente 

diversificados (BARDIN, 2004, p.7). Assim, a análise de conteúdo é um processo pelo 

qual se pode compreender a realidade, através da interpretação de textos ou discursos 

que tenham relação com essa mesma realidade. Esse tipo de análise extrai o conteúdo 

central de textos geralmente escritos ou em discursos (SANTOS, 2011). Para BARDIN 

a análise de conteúdo é entendida como. 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 41). 

 

Esta análise é bastante apropriada para os dados obtidos com as entrevistas. De 

modo que, os dados coletados nas entrevistas foram sistematizados em categorias de 

acordo com a similaridade de sentido. BARDIN (1977) afirma que a categorização 

comporta duas etapas: o inventário, que trata de isolar os elementos desse conteúdo e a 

classificação que consiste em repartir os elementos, e, portanto, procurar ou impor certa 

organização às mensagens. Em Campos, 

Podemos caracterizar as categorias como grandes enunciados que abarcam 

um número variável de temas, segundo seu grau de intimidade ou 

proximidade, e que possam através de sua análise, exprimirem significados e 

elaborações importantes que atendam aos objetivos de estudo e criem novos 

conhecimentos, proporcionando uma visão diferenciada sobre os temas 

propostos (Campos, 2004, p. 4). 

 

Para Bardin (2004), o tratamento dos resultados e interpretação dos mesmos 

devem ser significativos e válidos. Portanto, os dados obtidos serão tratados 

estatisticamente. Em seguida, foram realizadas inferências e as interpretações dos 

resultados obtidos na pesquisa. 

Assim, todo material coletado foi submetido à análise de conteúdo (BARDIN, 

2004), que está organizada em três momentos: organização dos dados coletados, análise 

dos dados coletados visando a sua categorização e, finalmente, a interpretação dos 

resultados obtidos (figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Procedimento adotado para análise de conteúdo das entrevistas com os visitantes da UC RVS 

Mata do Junco 

Para organizar os dados, os roteiros de entrevistas respondidos foram dispostos 

sequencialmente em tabelas e planilhas de modo a viabilizar a leitura das respostas de 

todos os participantes a cada uma das questões propostas.  

A seguir, cada questão aberta dos roteiros de entrevistas foram lidas várias 

vezes objetivando identificar conteúdo de significado semelhante. Tais conteúdos foram 

agrupados em categorias de acordo com a sua similaridade. No caso das entrevistas com 

os usuários do RVS Mata do Junco, tais categorias tiveram como temas centrais o 

conhecimento do usuário sobre Unidade de Conservação e Educação Ambiental, 

principalmente nos aspectos relacionados à sua percepção sobre as ações de EA que 

ocorrem no RVS Mata do Junco e seus benefícios. 

Após a categorização, foram calculadas as frequências e porcentagens de 

respostas obtidas em cada categoria. As respostas às questões fechadas foram tabuladas 

e sua frequência e percentagem calculadas. Os resultados obtidos foram organizados em 

gráficos, figuras e tabelas, passando-se à descrição desses resultados e a sua 

interpretação. 
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2.4. Classificação da Unidade de Conservação de acordo com a regularidade das 

Ações de EA desenvolvidas 

A partir da análise dos dados das entrevistas realizadas, classificou-se o RVS 

Mata do Junco segundo a regularidade das ações de educação ambiental. Para tanto, foi 

feita uma adaptação das classes taxionômicas definidas por Rocha (1999). Inicialmente, 

a classificação foi desenvolvida para empresas da indústria têxtil quanto à aplicabilidade 

da legislação ambiental para este setor, no entanto esta classificação foi adaptada às 

Unidades de Conservação. As classes taxonômicas são as seguintes. 

a) Pró-Ativas: Correspondem às Unidades de Conservação que já têm implantado 

efetivamente ações de Educação Ambiental. Essas Unidades também tem implantado 

seu plano de manejo e procura obedecer a Lei nº 9.985/2000. 

b) Ativas: São Unidades de Conservação que estão em processo de implementação de 

ações de Educação Ambiental. Essas UCs são muito parecidas com as pró-ativas, pois 

tem uma gestão ambiental baseada na supracitada lei. 

c) Reativas: São aquelas Unidades de Conservação que possuem ações de Educação 

Ambiental de forma esporádica. Essas UCs ainda estão implementando o plano de 

manejo e muitas ações em relação ao seu correto gerenciamento devem-se as exigências 

legais. 

d) Passivas: Unidades de Conservação nunca desenvolveram e que não possuem ações 

de Educação Ambiental, nem de maneira esporádica. Também essas UCs não obedecem 

de a legislação vigente. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

3.1 – Entrevista com a Coordenadora Técnica do Refúgio de Vida Silvestre Mata 

do Junco 

3.1.1 – Identificação e estrutura do RVS Mata do Junco 

A gestão do RVS Mata do Junco é uma das atividades finais da SEMARH-SE, 

sendo subordinada à Superintendência de Biodiversidade Florestas e Áreas Protegidas 

(SBF). Já o acompanhamento das atividades de comando e controle ambiental, 

especialmente de licenciamento ambiental está sob a responsabilidade da Administração 

Estadual do Meio Ambiente – ADEMA.  

O RVS possui infraestrutura física composta por: sede administrativa, 

laboratório e centro de vivência. Já na estrutura dos recursos humanos a entrevistada 

afirma que existem além da coordenação técnica, o RVS mantém um quadro fixo de 12 

funcionários contratados, formado basicamente por moradores da região, que atuam nas 

atividades de vigilância, limpeza, conservação e atendimento ao público. 

No entanto, o Plano de Manejo do RVS Mata do Junco prevê nas ações 

gerenciais que a administração deve garantir a funcionalidade da UC, fornecendo a 

estrutura e infraestrutura necessária. Segundo o Plano de manejo o RVS deve compor o 

seguinte quadro de servidores. 

 01 coordenador técnico; 

 02 porteiros para a guarita; 

 02 serventes para serviços de limpeza e manutenção; 

 04 guarda-parques; 

 02 agentes de educação ambiental; 

 03 monitores de visitação. 

O RVS ainda conta com a colaboração da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), que vem atuando desde os primeiros estudos para a criação da área. A 

cooperação SEMARH/UFS vem oferecendo uma rotina de pesquisa que envolve 

estudos da biodiversidade local, atraindo especialistas e grupos de outros estados. 
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Ainda ligada à estrutura do Refúgio de Vida Silvestre, a Lei nº 9.895/2000 no 

artigo 29 estabelece a existência do Conselho Consultivo. 

Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá de um 

Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração 

e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida 

Silvestre. (BRASIL, 2000) 

 

Desse modo, mesmo sendo uma UC recém-implantada, o RVS Mata do Junco 

conta com um sistema de gestão participativa, com a atuação de um conselho consultivo 

constituído em 2008, por 21 membros, representado por moradores da região, prefeitura 

local, poder público, comitê da Bacia do Rio Japaratuba, universidades e membros do 

setor produtivo (proprietários de usinas e outras atividades econômicas). 

Concernente a Educação Ambiental, a entrevistada afirma que a equipe do 

RVS desenvolve atividades regulares de educação ambiental e de monitoramento de 

estudos e pesquisas, sendo esta última em cooperação com a Universidade Federal de 

Sergipe. Ressalta-se que as ações de EA que são relatadas pela entrevistada e coletadas 

de fontes secundárias (as ações não são documentadas, mas estão disponíveis em sites 

da internet, sobretudo o da SEMARH-SE) se referem ao exercício de suas atividades 

nos anos de 2012 e 2013. 

 

3.1.2 – Atividades de Educação Ambiental no RVS Mata do Junco 

O propósito inicial desse trabalho era pesquisar os Projetos e/ou Programas de 

Educação Ambiental, mas percebeu-se em pesquisa campo que existem ações de EA no 

RVS Mata do Junco realizadas pela equipe do RVS e que algumas delas são ligadas a 

dias comemorativos, com o propósito de que tais ações possam ser efetivas e regulares e 

envolver a população nas atividades de EA, para daí consolidar os projetos/programas. 

A presença do Macaco Guigó no RVS fortalece as ações de conservação dos 

fragmentos de Mata Atlântica do território sergipano, criando um ambiente de 

pertencimento e de valorização das áreas protegidas, especialmente nas unidades de 

conservação da natureza. A comunidade passou a valorizá-lo à medida que passaram a 

conhecer a sua importância da conservação e manutenção, pois os que degradavam a 

UC com suas práticas cotidianas passaram a conservá-la. Portanto, é indispensável levar 
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o conhecimento sobre o RVS a visitantes, escolas, comunidade local etc., como um 

instrumento de aproximar as pessoas ao RVS e dessa forma adquirir novos hábitos que 

favoreçam o meio ambiente, pois não se pode cuidar e amar o que não se conhece. 

A coordenadora técnica é atuante em divulgar as ações de EA nos meios de 

comunicação, socializando informações e conhecimentos sobre as potencialidades 

naturais do RVS e sua importância para as comunidades locais e integrar a comunidade 

com a UC por participar em eventos comemorativos dos povoados do entorno do RVS e 

municípios circunvizinhos. Ainda a equipe faz visitas às escolas dos povoados do 

entorno, com o intuito de repassar informações acerca das questões ambientais e a UC 

para professores, coordenadores e alunos. 

Quando questionada sobre quais as ações de EA no RVS a entrevistada afirma 

que são realizadas visitas monitoradas e orientadas no RVS com objetivo de incentivar a 

participação dos visitantes no processo de preservação do meio em que vivemos, 

promovendo uma reflexão sobre a responsabilidade dos visitantes para com as nascentes 

da Mata do Junco e outros ecossistemas, através de atividades como trilha ecológica 

interpretativa, oficinas, palestras, exposições e apoio nas aulas de campo de cursos de 

pós-graduação. Para a entrevistada ―[...] além de prazerosas, as atividades são 

incentivadoras de práticas cotidianas ambientalmente corretas, fortalecendo os novos 

hábitos de preservação ambiental‖. 

Outra atividade é a divulgação do Plano de Manejo do RVS Mata do Junco, 

documento este que estabelece o zoneamento desta UC determinando as normas para 

uso da área e manejo dos recursos naturais. A coordenadora técnica ainda afirma que 

uma das formas de divulgação deste instrumento se ocorre a partir de visitas em escolas, 

associações e a comunidade do entorno do município de Capela. 

A Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios florestais tem contribuído nas 

ações de EA com o objetivo de prevenir incêndios e proteger os recursos ambientais do 

RVS Mata do Junco. 

No Plano de Manejo, a Educação Ambiental constitui-se em ação gerencial do 

Programa de Uso Público, pois o RVS Mata do Junco possui um grande potencial de 

visitação diversificada devido à possibilidade de utilização dos recursos naturais, 

ligados a fatores históricos e culturais regionais. Nesse programa buscou-se delinear 



65 

 

uma proposta que concretize os princípios do Refúgio como à satisfação dos envolvidos 

(órgão responsável, município, população residente, visitantes, pesquisadores). 

O principal objetivo deste Programa é a promoção da compreensão do meio 

ambiente e de suas interelações no Refúgio e no cotidiano da população, de modo a 

permitir mudanças em seus hábitos e costumes e proporcionar a visitação na Unidade 

(SERGIPE, 2011).  

O Programa de Uso Público é composto por um conjunto de subprogramas 

conforme figura 3.1, onde são apresentados elementos essenciais como seus objetivos 

específicos, público-alvo, principais ações e as normas baseadas nas Diretrizes para 

Visitação em Unidades de Conservação (IBAMA, 2006 apud Sergipe, 2011). 

 

 

Figura 3.1 – Estrutura do Programa Temático de Uso Público do RVS Mata do Junco 

Fonte: SERGIPE, 2011. 

 

Para este trabalho é de interesse o Subprograma de Educação Ambiental e 

Comunicação Ambiental, que delineia as ações educativas que devem ocorrer no RVS e 

cujos objetivos específicos são, 

1.  Articular a participação cidadã na gestão do meio ambiente, entendido 

como bem de uso comum dos brasileiros, essencial à sadia qualidade de 

vida da população, seguindo as diretrizes da SEMARH-SE para a 
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operacionalização do Programa Estadual de Educação Ambiental 

(PROEEA); 

2.  Desenvolver junto a comunidade local a conscientização ambiental 

como forma de difundir a importância do Refúgio e os benefícios diretos 

e indiretos advindos dele;  

3.  Promover a divulgação da imagem e das atividades desenvolvidas no 

Refúgio, no intuito de relacionar-se com a comunidade vizinha bem 

como a sociedade em geral. 

Este Subprograma tem como público alvo as escolas públicas (municipais e 

estaduais) e as privadas, a comunidade local, os visitantes e os funcionários da Unidade 

de Conservação. Para que as ações de EA atinjam esse público são propostas algumas 

atividades que podem ser visualizadas na tabela abaixo. 

Quadro 3.1 – Atividades de EA a serem realizadas com o público-alvo 

Estratégia de 

Programação 

Atividade Objetivo Atividades realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

Escola 

Visitas 

Programadas 

Promover aprendizado através da observação 

direta em relação ao ambiente, como fauna, 

flora e recursos hídricos, ente outros. 

 

Sim 

Escolha do 

Mascote 

Proporcionar uma identidade visual e lúdica 

para incutir a consciência da preservação 

ambiental. 

 

Sim 

 

Teatro 

Ecológico 

Incentivar as crianças a refletirem sobre a 

importância de se cuidar do meio ambiente e 

do mundo em que vivemos, investindo em 

mudanças de conceitos e atitudes conscientes. 

 

 

Carente 

Palestras Incrementar conhecimentos sobre resíduos 

sólidos e reciclagem, biodiversidade e 

preservação ambiental. 

 

Sim 

 

Comunidade 

Local 

Folders e 

Cartazes 

Ter a atenção constantemente voltada aos 

temas de educação ambiental. 

Carente 

Ações 

Comunitárias 

Promover ações de cunho ambiental com a 

comunidade. 

Sim 

 

 

 

Visitantes 

Trilhas 

Interpretativas 

Guiadas 

Promover aprendizado através da observação 

direta em relação ao ambiente, como fauna, 

flora e recursos hídricos, entre outros. 

 

Sim 

Folders e 

Cartazes 

Ter a atenção constantemente voltada aos 

temas de educação ambiental. 

Carente 

Centro de 

Vivência 

Propiciar ao visitante local para a reflexão dos 

aspectos relacionados ao meio ambiente. 

 

Sim 

 

 

Funcionários 

Capacitação Capacitar os funcionários para o adequado 

recebimento dos visitantes. 

Carente 

Palestras Incrementar conhecimentos sobre resíduos 

sólidos e reciclagem, biodiversidade e 

preservação ambiental. 

 

Sim 

Fonte: SERGIPE, 2011. 
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A entrevistada foi questionada sobre quais atividades de EA tem sido 

consolidadas para cada público específico, apresentado a seguir. 

 

3.1.2.1 – Escolas  

As visitas das escolas ao RVS Mata do Junco são autorizadas pela 

coordenadora técnica. O pedido é feito pelas escolas através de ofício, e-mail e pedido 

pessoal na sede do RVS, este ultimo para as pessoas que não têm como enviar ofício ou 

e-mail. 

Ao chegarem à UC, as escolas são comumente recepcionadas pela 

coordenadora técnica e um dos seus colaboradores são encaminhados ao Centro de 

Vivência onde recebem informações gerais sobre o RVS, como as nascentes que estão 

na sua área, importância de conservação e manutenção, o Macaco Guigó etc. 

Geralmente, quando as escolas fazem visitas, participam de trilhas ecológicas, 

que são oportunidades de transmitir informações para os educandos, despertando neles a 

sensibilidade frente os impactos ambientais e são oportunidades especiais de 

aprendizado e de ampliação dos seus conhecimentos. Uma escola da rede privada do 

município de Capela realizou uma dessas trilhas interpretativas recentemente, em agosto 

de 2013. A coordenadora técnica destacou que, apesar dessa atividade fazer parte da 

disciplina de Educação Física, os estudantes melhoram seu desempenho físico e passam 

a demonstrar o que aprenderam na escola para conhecer hábitos saudáveis (SEMARH, 

2013). 

Durante a trilha os estudantes participaram de uma palestra feita pela equipe da 

Brigada Voluntária de Incêndios Florestais do RVS do Junco, que contou com uma 

demonstração do equipamento utilizado em combate de incêndio e puderam conhecer 

algumas lendas e folclore da mata, contadas por Marcelo Guigó. Na segunda etapa da 

visita foi proferida uma segunda palestra, desta vez com coordenadora técnica, que 

ressaltou a importância do RVS para a preservação da Mata Atlântica, para a 

sobrevivência do macaco Guigó, e dos riachos que a mata abriga, principalmente o 

Riacho Lagartixo- responsável pelo abastecimento humano do município de Capela. 

O professor de educação física que coordena essa atividade com os alunos, 

afirma que os resultados são positivos. Pois, ―[...] conseguimos conscientizar muitos 
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alunos e perceber o seu entusiasmo, alegria e interesse na realização da trilha. Quanto 

mais vezes a atividade acontece, mais eles se interessam e nos perguntam: quando será a 

próxima?‖ (Professor da rede particular de ensino). 

As escolas de Capela e municípios vizinhos fazem visitas ao RVS onde 

participam dessas mesmas atividades. No entanto, destacam-se especialmente as escolas 

do entorno, pertencentes aos povoados, onde a coordenação técnica realiza visitas, no 

sentido de passar informações ambientais de forma lúdica às crianças, contando sempre 

com o apoio dos coordenadores e diretores dessas escolas. 

Os conhecimentos sobre as riquezas do RVS são disseminados para as escolas 

de outros municípios, como em Nossa Senhora das Dores em que foi promovida uma 

feira de ciências num colégio estadual, onde foram expostas as belezas do RVS. A 

equipe levou uma exposição que ilustrava as riquezas naturais da fauna e flora 

existentes na unidade de conservação, a exemplo da espécie (Callicebus coimbrai), 

conhecida como macaco guigó-de-Sergipe. Os alunos conheceram algumas espécies 

nativas típicas da Mata Atlântica como da zona de transição. No cenário verde, 

exposição de Pau-Brasil, Pau-Bombo, Angico, Angelim e Aractum (Figura 3.2). Houve 

até mesmo exposição de vídeos educativos (AGÊNCIA DE SERGIPE, 2013). 

 
Figura 3.2 – Exposição de espécies de plantas da Mata Atlântica 

Fonte: Arquivo pessoal de Barbosa, 2012. 

 

O uso de vídeo segundo Passini, ―[...] é um recurso importante para fixar 

melhor o conteúdo durante a aprendizagem dos alunos. As imagens ou cenas 
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apresentadas através do vídeo são importantes, principalmente para visualização da 

paisagem tanto rural como urbana‖ (2007, p. 56), possibilitando ao aluno um 

fortalecimento da aprendizagem dos conteúdos apresentados. Um professor de outra 

escola que havia levado seus alunos para a feira de ciências gostou bastante da 

exposição e comentou sobre o evento, ―[...] confesso que não conhecia esse trabalho 

feito pela unidade de conservação, é um papel tão bonito em prol da natureza‖ 

(Professor da rede pública – AGÊNCIA DE SERGIPE, 2013). 

O RVS também recebe alunos da Universidade Federal de Sergipe – UFS onde 

os professores realizam aulas de campo para cursos de graduação e pós-graduação. Uma 

dessas aulas foi divulgada no site da SEMARH-SE, onde alunos do curso de Ciências 

Biológicas fizeram uma trilha interpretativa visando a aproximação dos acadêmicos 

com o meio ambiente. Na trilha, acompanhada pela coordenadora técnica, os 

acadêmicos conheceram um pouco sobre a biodiversidade da UC e observaram a 

composição florística do refúgio. Um dos alunos se expressou sobre a atividade ao 

afirmar que ―[...] essa trilha foi excepcional, porque saímos um pouco do ambiente da 

sala de aula, um pouco da teoria, e vivenciamos outra realidade daquilo que nos é 

apresentado‖ (Aluno – SEMARH, 2013). 

Ainda numa parceria da gestão do RVS Mata do Junco com as escolas da 

região foi feita a escolha do mascote do RVS Mata do Junco, o macaco Guigó bem 

como a realização de teatro ecológico realizado pela SEMARH-SE, abordando temas 

como: mata atlântica, lixo, macaco Guigó dentre outros. 

3.1.2.2 - Comunidade local 

Como o refúgio está situado num entorno de atividades agrícolas e de 

assentamentos de reforma agrária, sofre impacto antrópico, com ameaças constantes de 

queimadas e incêndios florestais. Para envolver essa população na proteção da área, foi 

criada uma Brigada Voluntária de Incêndio que, segundo a coordenadora técnica do 

RVS vem atuando com atividades educativas e de combate aos focos de incêndios, 

cujas ocorrências, antes da criação da unidade, eram constantes e hoje são esporádicas. 

A brigada faz exposições itinerantes, demonstrando a importância da 

prevenção de incêndios florestais, formas de controle, valorizando a participação dos 

moradores nas atividades de conservação do RVS Mata do Junco. Sua ação envolve 
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diversos públicos: estudantes, pesquisadores, assentados, técnicos e lideranças 

comunitárias, conforme. 

No inicio de 2012 foi concretizado no RVS atividades proporcionadas pelo 

projeto ―Meio Ambiente com Diversão‖. Desenvolvido pela equipe de técnicos da 

Superintendência de Áreas Protegidas Biodiversidade e Florestas (SBF/SEMARH), que 

tem o objetivo de despertar e sensibilizar crianças e adolescentes da comunidade local 

para que pudessem conhecer um pouco mais sobre a Unidade de Conservação e a 

importância da preservação da natureza, para adoção de atitudes em favor da proteção e 

preservação do Meio Ambiente, onde participaram de trilhas ecológicas e palestras. 

Após essas atividades, houve algumas oficinas, a primeira com o tema 

―Serpentes: quebrando mitos, construindo novos conceitos‖, na qual foi destacada a 

importância das serpentes em uma cadeia alimentar, pois esse tipo de réptil são 

importantes controladores de roedores (SEMARH, 2013). Esta ação teve resultado 

positivo na mudança de visão dos participantes com relação a esse animal, de acordo 

com o depoimento de uma adolescente ―[...] a palestra foi bastante interessante, aprendi 

que as serpentes não matam as pessoas por que querem e sim para se defender dos 

predadores, e isso era algo que eu não sabia‖ (Adolescente de 12 anos). 

A outra oficina foi uma simulação de incêndio floresta. Na ocasião, foram 

abordadas as técnicas de prevenção, e demonstrou-se as ferramentas utilizadas no 

enfretamento ao fogo na mata, como se pode apreciar na figura a seguir. 

 
Figura 3.3 - Demonstração do equipamento utilizado em combate de incêndio  

Fonte: SEMARH, 2013. 
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Finalizando as atividades, a última oficina efetivada foi a de reciclagem com 

garrafas pets. Os participantes reutilizaram as garrafas em forma de caqueiros, e fizeram 

uma horta caseira de cebolinha e coentro. 

A coordenadora técnica e um colaborador fizeram visitas às comunidades do 

entorno para ajudá-los a entender a importância do RVS Mata do Junco, a maneira 

correta de manejar animais silvestres e os motivos pelo qual os moradores estão 

proibidos de apanharem lenha na área da UC. A comunidade é sempre lembrada desses 

aspectos já mencionados através de placas indicativas sobre o RVS, em vários pontos da 

UC e até ao longo da rodovia de acesso, como se pode contemplar na figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4 – Placa educativa sobre o RVS Mata do Junco ao longo da rodovia de acesso ao 

RVS Mata do Junco 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Ressalva-se que a sinalização através de placas é uma das normas do Plano de 

Manejo da UC, tendo como público alvo a comunidade local. No entanto, ela visa 

igualmente informar sobre a existência do Refúgio, seus atributos, projetos, plano de 

manejo e normas de manejo, de forma a estabelecer um canal de comunicação com a 

comunidade externa e contribuir para a proteção do patrimônio natural. 
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3.1.2.3 – Visitantes 

Para os visitantes é seguido praticamente o mesmo roteiro feito pelas escolas 

ao realizarem visitas ao RVS Mata do Junco. O pedido é feito através de ofício, e-mail 

ou pedido pessoal na sede do RVS, este último para as pessoas que não tem como 

enviar ofício ou e-mail e são autorizadas pela coordenadora técnica. 

Os visitantes geralmente são recepcionados pela coordenadora técnica ou um 

dos seus colaboradores e encaminhados ao Centro de Vivência onde recebem 

informações gerais sobre o RVS, como as nascentes, flora e fauna, a importância de 

conservação e manutenção, o macaco Guigó etc. Ainda no Centro de Vivência são 

realizadas palestras, oficinas, cursos, exposições e reuniões. 

Também são realizadas trilhas interpretativas guiadas pela coordenadora do 

RVS Mata do Junco e outros funcionários capacitados da SEMARH, em que de forma 

explicativas os visitantes conhecem na prática sobre a Mata Atlântica, sua 

biodiversidade e sua importância da preservação e conservação da fauna e flora 

existente. De acordo com a coordenação técnica, existe controle da quantidade de 

pessoas para a realização das trilhas e não são realizadas trilhas a noite. 

 

3.1.2.4 – Funcionários 

De acordo com a coordenação do RVS Mata do Junco, os funcionários 

recebem capacitação para o recebimento dos visitantes, bem como orientações e 

participam de palestras, cursos e oficinas relacionados ao meio ambiente para que 

possam participar das atividades de EA adequadamente. 

 

3.1.2.5 – Dias Comemorativos e a ações de Educação Ambiental 

O plano de manejo prevê que a gestão da UC deve buscar através de parcerias 

com entidades governamentais, promover campanhas educativas, como o plantio de 

árvores, oficinas de reciclagem, ações de coleta de lixos nas áreas naturais, que tenham 

como objetivo a manutenção e recuperação do meio ambiente, bem como campanhas 

educativas de redução do consumo de água e energia, separação e reutilização corretas 

de resíduos, entre outros.  
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No RVS Mata do Junco é colocado em prática tais ações nos dias 

comemorativos de cunho ambiental sugerido pelo plano de manejo, conforme a tabela 

3.1. 

 

Tabela 3.1 – Dias comemorativos propícios para trabalhar o tema ambiental 

Data Comemoração 

22 de março Dia da água 

05 de junho Dia do meio ambiente 

30 de junho Dia de São Pedro – Festa do Mastro 

21 de setembro Dia da árvore 

22 de setembro Dia mundial sem carro 

12 de outubro Dia da criança 

 

Nestas datas comemorativas as escolas são mobilizadas a irem com seus alunos 

para o RVS para conhecerem a UC, participarem de palestras e de trilhas ecológicas. O 

Plano de Manejo sugere alguns temas para palestras que podem ajudar os usuários a 

adquirirem uma sensibilidade ambiental. Os temas para tais palestras voltadas para o a 

UC são os seguintes. 

 Poluição do ar 

 Resíduos sólidos 

 Biodiversidade 

 Água 

 

Dia do meio ambiente 

Para comemorar o dia do meio ambiente foi promovido pela SEMARH uma 

manhã de aventura, emoção e bastante conhecimento a respeito do meio ambiente, para 

os alunos de uma escola municipal de Capela, com a realização de uma trilha ecológica 

no RVS Mata do Junco. 

A trilha faz parte do Projeto Trilhas Ecológicas - Descobrindo as 

Potencialidades Ecoturísticas de Sergipe, fazendo parte da agenda anual de atividades 

do Centro de Educação Ambiental da SEMARH. Os estudantes aprenderam noções de 

como manusear os equipamentos para combater queimadas e participaram de palestras. 
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Uma das colaboradoras no RVS ressaltou a importância dessa ação de educação 

ambiental (SEMARH, 2013). 

―Durante a execução dessa trilha, os alunos, além de terem um contato com a 

natureza descobrindo a importância da conservação do meio, poderão 

compartilhar todas as informações a respeito da temática ambiental, 

incentivando seus pais, amigos, e familiares a terem uma consciência sobre a 

preservação do meio ambiente‖ (Estagiária). 

 

Essa atividade de EA no, dia do meio ambiente, proporcionou que alunos e 

professores por meio do contato direto com a natureza pudessem, conhecer 

peculiaridades e potencialidades naturais encontradas no RVS. Atividades como esta 

sensibiliza quanto a necessidade de conservar suas riquezas naturais e impulsiona os 

envolvidos a partir para a ação, não somente com respeito a conservar o RVS mais 

adquirir novos hábitos no seu cotidiano. 

 

Dia da Água 

Em celebração ao dia Mundial da Água (22 de março), a Superintendência de 

Áreas Protegidas Biodiversidade e Florestas da SEMARH promoveu diversas atividades 

de sensibilização ambiental, relacionadas à importância da preservação das nascentes 

através do projeto ―Conheça a Vida que Brota da Nossa Terra‖. 

Esta ação de EA tem como o objetivo de incentivar a participação das crianças 

e adolescentes no processo da preservação do meio ambiente e contou com a 

participação de diversos estudantes das escolas da cidade de Capela. No evento 

ocorreram diversas atividades educativas, a exemplo de oficinas, exposições e 

caminhadas ecológicas até as nascentes dos riachos Brejo, Bica, Curralinho, Nascente 

do Colégio, Proveito, Nascente da Pia, Lagoa Seca e especialmente o Riacho Lagartixo, 

manancial responsável pelo abastecimento humano do município de Capela, onde é 

situada no RVS. 

O projeto desperta nos alunos o senso de responsabilidade e prevenção sobre as 

questões ambientais, pois, a importância da água para a manutenção da vida na Terra é 

algo inquestionável. A coordenadora ainda destaca ―[...] uma vez que devemos tomar 

atitudes para preservação das matas, nascentes e rios, reforçando assim atitudes 

preventivas para que não haja desmatamento, nem poluição dos nossos mananciais‖. 
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Festa do Mastro 

Para a Marcação do Mastro, que é a retirada de uma árvore dentro do RVS 

Mata do Junco para a Festa em comemoração ao Dia de São Pedro, devem ser 

cumpridas as normas do Plano de Manejo da UC de modo a haver o mínimo de impacto 

ambiental na área. Portanto, o Secretário de Cultura de Capela, Evânio Oliveira 

Andrade, apresentou como proposta aos gestores das escolas das redes pública e privada 

do município, que no dia da marcação do Mastro, em 30 de maio de 2013, houvesse 

uma caminhada ecológica com as escolas até a sede do Refúgio de Vida Silvestre Mata 

do Junco, onde foi realizado um plantio simbólico. 

A SEMARH apoiou a iniciativa da caminhada ecológica e confirmaram o 

apoio ao evento ressaltando que a UC, destacando a preparação uma exposição 

fotográfica da biodiversidade da unidade, principalmente do macaco-guigó, primata 

símbolo do Refúgio (SEMARH, 2013).  

Em cumprimento às normas estabelecidas no Plano de Manejo do RVS, no dia 

em que ocorre a retirada da árvore, devem ser plantadas 40 (quarenta) árvores. Procura-

se fazer campanhas sobre a importância desse plantio e envolver a comunidade e 

escolas nessa atividade. A entrevistada ressalta que em 2013, houve resultados positivos 

e satisfatórios na retirada do mastro, conforme comentário a seguir. 

―Tivemos aqui mais de mil (1000) pessoas dentre a comunidade e estudantes 

que participaram da retirada da árvore e principalmente do plantio das 

quarenta (40) mudas, isso nunca ocorreu aqui, revelando que o nosso trabalho 

tem seguido o caminho certo‖ (Coordenadora Técnica do RVS). 

 

A entrevistada mostrou certa preocupação em que trabalhos de EA a serem 

desenvolvidos no RVS Mata do Junco busquem seguir as recomendações do Plano de 

manejo da UC, pois há grande necessidade de realizar efetivamente os programas 

apresentados no Plano de Manejo da UC e aumentar a equipe técnica para o 

fortalecimento da Educação Ambiental no RVS Mata do Junco. 

Além desses dias, o RVS Mata do Junco tem promovido ações de EA no dia 

das mães, desfile cívico, São Pedro, Emancipação política do município. 
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3.2 – Entrevistas com os visitantes do RVS Mata do Junco 

3.2.1 – Caracterização dos visitantes 

Participaram da pesquisa 45 pessoas da comunidade do município de Capela, 

sendo 20 do sexo feminino representando 44% e 25 do sexo masculino representando 

56% dos entrevistados. Os entrevistados foi um grupo aleatório de pessoas que moram 

no entorno do RVS Mata do Junco, estudantes, professores etc. 

Quanto à idade dos entrevistados parte significativa deles estava na faixa etária 

dos 15 a 25 anos, representando 44,5 % do grupo e caracterizando-o como 

relativamente jovem (Figura 3.5). 

 
Figura 3.5 – Idade dos visitantes do RVS Mata do Junco entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao nível de escolaridade, a figura 3.6 mostra que 49% dos 

visitantes frequentaram o ensino fundamental, ressaltando-se que a maioria destes, são 

os que moram no entorno do RVS Mata do Junco. Os participantes que possuem ou 

estão no ensino médio são 38%, composto especialmente de estudantes e os 13% que 

possuem ensino superior é composto de professores.  

A escolaridade tem papel importante para que a população conheça assuntos 

relacionados ao meio ambiente. Quanto mais baixo o nível de instrução, menos 

conhecimento se tem a respeito da Educação Ambiental, sendo muito importantes as 

ações de EA nos durante todo processo educativo, das séries iniciais até a universidade. 
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3.6 – Escolaridade dos entrevistados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação à profissão dos participantes observa-se na figura 3.7 que 19 

pessoas são estudantes, correspondendo a 42,22% do grupo, isso se dá em vista que os 

professores que representam 8,9% promovem visitas ao RVS Mata do Junco como uma 

forma de apresentar aos alunos o que é uma Unidade de Conservação, a importância de 

conhecer e conservá-la. 

 

Figura 3.7 – Profissão dos visitantes do RVS Mata do Junco entrevistados 
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3.2.2 – Percepção dos visistantes sobre Unidades de Conservação 

Cada indivíduo enxerga e interpreta o meio ambiente de acordo com o seu 

próprio olhar, suas experiências prévias, expectativas e ansiedades. Ao considerar os 

níveis de percepção ambiental verifica-se que os grupos humanos possuem bagagens 

experienciais distintas devido a elementos como cultura, faixa etária, gênero, nível 

socioeconômico, entre outros, que revelam percepções sob diversas formas. 

Perguntou-se aos participantes o que entendiam sobre o que é uma Unidade de 

Conservação. A tabela 3.2 mostra que a categoria mais frequente está relacionada a 

percepção das pessoas sobre Unidade de Conservação, que para elas é um espaço que é 

usado para conservar a água, as plantas e os animais com 48,9% das respostas. Ressalta-

se que esse entendimento sobre o que é uma UC não são adquiridos naturalmente, mas 

pelo recebimento de orientações a respeito do RVS Mata do Junco.  

Tabela 3.2 – O que é uma UC na opinião dos visitantes entrevistados 

Categorias Números de respostas Percentagem 

Nunca ouviu falar 14 31,1% 

Não sabe 8 17,8% 

Conservação da natureza – Água, plantas e 

animais 

22 48,9% 

Tudo 1 2,2% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Exemplos de respostas que ilustram as categorias são apresentados a seguir: 

“Nunca ouvi falar” (Entrevistado C06). 

“É um espaço para os animais, plantas, para conservar a natureza” 

(Entrevistado C17). 

“Não sei” (Entrevistado C33). 

A maioria dos intrevistados (48,9%) demonstrou desconhecimento sobre o 

significado de uma Unidade de Conservação, juntas somaram um um percentual de dos 

participantes. O interessante é que vários que não souberam explicar moram no entorno 

do RVS Mata do Junco e possui nível baixo de escolaridade. Uma única resposta sendo 

2,2% do grupo, mas não menos importante se trata de um verdadeiro amor a essa UC, 

quando o participante ressalta que o RVS Mata do Junco para ele é “tudo”. 
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Entretanto, quando se perguntou aos participantes sobre a importância do RVS 

Mata do Junco, os participantes demonstraram ter orgulho por esta UC está localizada 

no município de Capela, principalmente porque a nascente do rio Lagartixo que 

abastece a cidade está na área da UC (tabela 3.3). 

 
Tabela 3.3 - Importância do RVS Mata do Junco para os visitantes entrevistados 

Categorias Números de respostas Percentagem 

Por causa da água de Capela, o 

Macaco Guigó e outros animais 

32 71,11% 

Educação 1 2,22% 

Não sabe 3 6,67% 

Tudo para Capela 4 8,89% 

O ar puro 2 4,44% 

Porque precisamos da lenha 3 6,67% 

Total 45 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os recursos naturais do RVS Mata do Junco são vistos como algo de enorme 

importância pelos Capelenses, pois 71,11% afirmaram que a importância desta UC está 

em ela possuir várias nascentes e animais em especial o Macaco Guigó. Mas percebeu-

se que a maior preocupação dos participantes é com a água do rio Lagartixo, refletindo 

as ações de Educação Ambiental feitas na referida UC, não somente pelo responsável 

técnico da UC, mais pelos esforços de professores da rede pública e particular em ajudar 

seus alunos a perceber o valor da Mata do Junco, sobretudo os recursos hídricos, 

inclusive 2,22% enxergam a UC como um lugar propício para promover a educação. 

Houve 6,67% dos participantes que não souberam responder, mas 8,89% 

consideram o RVS Mata do Junco como “tudo” para Capela, um meio de sobrevivência 

para muitas pessoas. 

Ainda 4,44% dos participantes atribuem ao RVS Mata do Junco a 

responsabilidade em manter o ar de Capela puro e 6,67% a consideram importante por 

causa da lenha que precisam. Nesse aspecto, cabe ressaltar a existência de conflitos por 

parte da população que precisa de lenha, pois por se tratar de uma Unidade de Proteção 

Integral, não é permitida a retirada de lenha. Tem-se feito campanhas educativas com a 

população do entorno relacionado a não retirada de tal recurso da UC, mas ainda é um 

caminho longo a percorrer. 
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Em seguida foi perguntado aos participantes com que frequência eles vão à 

UC. Pode-se visualizar na figura 3.8 que a esta frequencia está distribuida entre diária 

18%, semanal 22%, mensal 27% e anual 33%, respectivamente. No entanto a grande 

maioria respondeu que não se trata de um hábito as visitas a RVS Mata do Junco, mas a 

fazem por causa que precisam passar por dentro da mata para trabalhar, visita da escola 

e outros espontaneamente, para contemplar a natureza. 

 
Figura 3.8 – Frequência dos entrevistados à RVS Mata do Junco 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em seguida perguntou-se se os entrevistados já haviam participado de alguma 

ação e/ou atividade de Educação Ambiental e o motivo que os levaram a participar 

dessas ações. Na tabela 3.4 nota-se que apenas 4,44% dos participantes afirmaram 

nunca terem participado de ações de Educação Ambiental. No entanto 95,56% dos 

participantes asseguraram já terem participado de ações de Educação Ambiental no 

RVS Mata do Junco, mas por diversos motivos que serão destrinchados logo a seguir. 

Tabela 3.4 – Participação dos visitantes do RVS Mata do Junco em ações de EA 

Categorias Números de respostas Percentagem 

Nunca 2 4,44% 

Sim 5 11,11% 

Sim. Porque gosto para conservar a 

Mata 

23 51,11% 

Sim. Porque Marcelo Guigó orienta 3 6,67% 

Sim. Educação é importante para 

conservar o meio ambiente 

5 11,11% 

Sim. Programado pela escola 7 15,56% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A maioria 51,11% participaram de ações de EA por alegarem gostar e se 

interessarem pelo tema “meio ambiente” e porque acham tais ações necessárias para 

conservar a UC, que é considerada como um patrimônio para o município de Capela 

bem como a água e os animais.  

A gestão do RVS Mata do Junco conta com a colaboração do Sr. Marcelo, mais 

conhecido pela população como Marcelo Guigó, que orienta os visitantes sobre a 

conservação desse ambiente bem como a população do seu entorno, ele foi lembrado 

por 6,67% dos participantes como sendo o motivo para que participem de ações de EA 

relacionadas a UC, pois o mesmo se direigei até suas residências passar informações 

acerca desse assunto. 

Para 11,11% dos participantes, as ações de EA são fundamentais, pois a 

educação é indispensável para a conservação do meio ambiente, de modo que escolas do 

município tem programado visitas à RVS Mata do Junco como uma forma dos alunos 

conhecerem o ambiente natural e seus recursos naturais, tais visitas que infelizmente são 

anuais foi o que levou 15,56% dos entrevistados participarem de Ações de EA na UC 

supracitada. Exemplos de respostas que alguns deram acerca da educação. 

“Sim. Porque meio ambiente é vida e cuidar dele é prevenção da saúde, bom 

para educação e para a sobrevivência do ser humano” (Entrevistado C30). 

 

“Sim. Porque a educação é a parte mais importante para conservar o meio 

ambiente” (Entrevistado C31). 

 

Nesse aspecto, são necessários mais incentivos por parte dos órgãos 

competentes para que as escolas levem seus alunos a visitar as áreas naturais protegidas 

instituídas pelo governo, e com isso, disseminar as práticas e atividades de EA. 

 

3.2.3 – Percepção dos visitantes sobre as ações de Educação Ambiental no RVS 

Mata do Junco 

As ações de EA, mesmo que pequenas e pontuais são necessárias para uma 

UC, assim seus usuários devem perceber que essas ações existem e que é importante 

que consigam alcançar os objetivos a que se propõem. Com relação ao que os 

entrevistados acharam das ações de EA no RVS Mata do Junco, nas informações 

apresentadas na tabela 3.5 surge novamente o conflito entre a população que precisa de 
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lenha versus o RVS Mata do Junco, onde 6,67% dos entrevistados afirmam que essas 

ações de EA não são boas porque elas orientam da proibição de apanharem lenha dentro 

da área da UC. A seguir a expressão de uma participante da entrevista ―[...] Não acho 

boas não, porque eu preciso da lenha para viver‖ (Entrevistado C06). 

Tabela 3.5 – Opinião dos entrevistados sobre o que acharam das ações de EA no RVS Mata do Junco 

Categorias Números de respostas Percentagem 

Não são boas, por causa da lenha 3 6,67% 

Boas/ótimas 15 33,33% 

Boas para cuidar/preservar o 

meio ambiente 

17 37,78% 

Boas. Precisam ter mais 

frequência e efetivas 

5 11,11% 

Boas. Para conhecer a mata 5 11,11% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para 33,33% dos entrevistados as ações de EA no RVS Mata do Junco foi 

classificada como sendo boas/ótimas. Já para 37,78% as orientações recebidas ajudam a 

preservar e conservar o RVS Mata do Junco. Um intrevistado se expressou da seguinte 

forma ―[...] Acho ótimas! Pois antes as pessoas jogavam lixo e desmatavam e quem 

devastava a mata agora preserva‖ (Entrevistado C12). 

Mas para que essas ações tenham os resultados esperados que é atingir a várias 

pessoas e ter efeitos duradouros é importante manter certa frequência e ter ações 

efetivas, é isso que 11,11% dos intrevistados opinam sobre as ações de EA que ocorrem 

no RVS Mata do Junco, acham que são boas mas que poderiam ocorrer com maior 

regularidade e serem mais efetivas. 

Já para 11,11% dos intrevistados as ações de EA no RVS Mata do Junco, são 

boas porque foi uma oportunidade para que pudessem conhecer a Mata, por causa das 

trilhas ecológicas, onde ao longo dela receberam orientações e tiveram o primeiro 

contato com o ambiente natural.  

Na trilha podem-se observar as plantas, os animais, a paisagem, ouvir os sons 

dos pássaros, sentir o cheiro da terra e da mata, entre outras sensações, bem como 

participar das dinâmicas realizadas em grupo. Tais atividades práticas contribuem para 

uma percepção mais aperfeiçoada dos visitantes no que diz respeito tanto ao entorno 
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quanto a sua presença nesse ambiente. Uma entrevistada se expressou sobre as trilhas 

―[...] As trilhas são maravilhosas‖! (Entrevistado C10). 

Com relação ao recebimento de orientações e panfletos relacionados ao meio 

ambiente no RVS Mata do Junco, a figura 3.9 mostra que 91,11% afirmam que recebem 

tais orientações. Quanto aos panfletos ou folders como um meio de orientar as pessoas 

no RVS é algo previsto no Plano de Manejo, no entanto, 100% dos entrevistados apesar 

de receberem orientações afirmam nunca terem recebido panfletos/folders. 

 
3.9 – Recebimento de orientações sobre o meio ambiente no RVS Mata do Junco 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outros recursos eficientes são os cartazes e placas que chamem a atenção da 

população para a necessidade de proteger os animais, conservar a água, não jogar lixo 

dentre outros, pois as vezes os recursos visuais ficam mais fixados na mente das pessoas 

do que palavras. Logo, foi questionado aos intrevistados sobre se observaram placas e 

cartazes no RVS Mata do Junco, onde 27% dizem nunca terem observado placas e 

cartazes na UC, mas 73% dizem que sim, dos quais 9% sim, 18% viram placas e 

cartazes tanto na mata como na parte de fora dela e 46% viram somente na rodovia. 

Inclusive um dos intrevistados ressaltou que é uma necessidade a existência 

desses recursos para que a população se achegue mais ao RVS Mata do Junco. Nesse 

contexto, os intrevistados foram questionados sobre se a participação nessas ações de 

EA nesta UC promove mudanças no comportamento individual e na comunidade onde 

vive. As tabelas 3.6 e 3.7 mostram as categorias adotada nessa questão e o percentual de 

respostas de cunho individual e para a comunidade. 
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Tabela 3.6 – Mudanças de comportamento pelos entrevistados em relação ao meio ambiente por 

participar de Ações de EA 

Categorias Números de respostas Percentagem 

Não 2 4,44% 

Sim. Negativamente 3 6,67% 

Sim 25 55,56% 

Sim. A proteger a natureza 15 33,33% 

Total 45 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para alguns participantes das intrevistas, participar de ações de EA, receber 

orientações e observar placas/cartazes não resultarm em nenhuma mudança de 

comportamento com relação ao meio ambiente, representando 4,44% do grupo. Para 

6,67% tais ações provocaram mudanças negativas, pois agora para obter lenha eles 

precisam roubá-la da mata. Pode-se ver observar abaixo a resposta de um intrevistado. 

“Sim. Porque não é para pegar mais lenha, mas mesmo assim eu preciso da 

lenha e roubo” (Entrevistado C06) 

 

O plano de manejo ressalta que realmente ocorrem diversos sinais de presença 

humana clandestina no interior do RVS Mata do Junco, através do corte ou 

aproveitamento irregular de madeira (figura 3.10). 

 
Figura 3.10 – Seleção de lenha para uso humano no RVS Mata do Junco 

Fonte: Morato, 2009 apud Plano de Manejo (2011). 

Já para 55,56% dos intrevistados foi positiva a participação nas ações de EA no 

RVS Mata do Junco e para 33,33% despertou a necessidade de conservar a natureza, 
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proporcionou uma mudança na maneira de enxergarem o meio ambiente e na sua 

postura no sentido de inserirem práticas de conservação do meio no seu cotidiano. 

A opinião dos intrevistados com relação à comunidade, 6,67% responderam 

que não mudaram seu comportamento, 15,56% não souberam responder, 26,67% 

responderam somente que sim, 4,44% afirmaram que a comunidade mudou seu 

comportamento de maneira negativa, por causa da entrada clandestina da comunidade 

na Mata para pegar lenha. 

Tabela 3.7 – Mudanças de comportamento pela comunidade em relação ao meio ambiente por 

participar de Ações de EA 

Categorias Números de respostas Percentagem 

Não 10 22,23% 

Sim 12 26,67 

Sim. Negativamente 2 4,44% 

Aguns mudaram, outros não 11 24,44% 

Preservam a Mata do Junco 10 22,22% 

Total 45 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Mas segundo os entrevistados 24,44% observaram que alguns mudaram seus 

hábitos em relação ao meio ambiente, mas outros não, expressaram certa preocupação e 

descrença com concernente a eficiência dessas ações em atingir efetivamente o maior 

número de pessoas. Mas requer lembrar que ações pontuais tem seus frutos plantados 

para serem colhidos no futuro. 

Porém 22,22% dos entrevistados observam que a comunidade adquiriu novos 

hábitos e comportamentos em relação ao meio ambiente e procuram preservar/conservar 

o RVS Mata do Junco. Abaixo, alguns comentários dos intrevistados. 

“Sim. Para umas pessoas, pois antes devastavam e agora preservam” 

(Entrevistado C12). 

 

“Sim. A comunidade tem agido de forma adequada, não devastando a mata” 

(Entrevistado C31). 

 

“Sim. A comunidade tem orgulho de ter um Refúgio mesmo sendo uma 

minoria” (Entrevistado C32). 

 

Quando perguntados sobre os benefícios das ações de EA com relação à visão 

do entrevistado sobre o meio ambiente, 11,11% não observam nenhum benefício em 

participar das ações de EA, alguns que responderam dessa forma a fizeram por causa da 
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questão da lenha que para eles é uma questão de sobrevivência. Alguns entrevistados 

6,67%, afirmam que por Capela ter esta UC eles são beneficiados em respirar um ar 

puro, limpo (a tabela 3.8). 

Para 4,44% dos entrevistados o benefício que adquiriram em participar em 

ações de EA no RVS Mata do Junco é que devem conservar a Mata para o futuro. Já 

para 13,33% a participação nessas ações promove uma ampliação de seus 

conhecimentos acerca desta UC e de como conservá-la para que perdure. As ações de 

EA tem beneficiado os participantes até mesmo profissionalmente, como mostra os 

comentários a seguir. 

“Me dá subsídios técnicos para implementar as atividades desenvolvidas 

com os alunos” (Entrevistado C25). 

 

“Os benefícios são os conhecimentos específicos de espécies da fauna e flora 

que habitam no refúgio. Além de capacitação in loco sobre os aspectos 

geomorfológicos e biológicos da natureza” (Entrevistado C32). 

 

Tabela 3.8 – Benefícios da participação dos entrevistados na participação nas ações de EA  

Categorias Números de respostas Percentagem 

Nenhum benefícios 5 11,11% 

Ar limpo 3 6,67% 

Conservar para as futuras gerações 2 4,44% 

Ampliar conhecimentos 6 13,33% 

Proteger a mata – água, dos animais e 

não jogar lixo 

29 64,45% 

Total 45 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro benefício atribuído por 64,45% dos entrevistados à participação nas 

ações de EA no RVS Mata do Junco é a mudança de visão concernente a proteger a 

mata, pois antes se tinha uma visão de que seus recursos eram infinitos e se mesmo que 

acabassem não seriam de grande importância a sua ausência. Mas a partir do momento 

que a comunidade passou a conhecer a mata, o seu valor e, sobretudo como cada um 

pode contribuir para conservar os recursos naturais, a comunidade passou a mudar a 

visão e afirmaram que mudaram sua postura e comportamento no sentido de proteger a 

mata por não jogar resíduos sólidos e por cuidar da água, dos animais, plantas etc. 
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Esses dados apresentados demonstram que as ações de EA no RVS Mata do 

Junco aos poucos tem conseguido ajudar as pessoas a adquirir novos hábitos e mudar 

seu comportamento em relação ao meio ambiente, esse é o grande objetivo da Educação 

Ambiental 

 

3.3 – Classificação do RVS Mata do Junco de acordo com a regularidade das ações 

de Educação Ambiental 

Diante do que foi exposto o RVS Mata do Junco pode ser classificada como 

uma Unidade de Conservação com comportamento ativo, que são as Unidades de 

Conservação que estão em processo de implementação de ações de Educação Ambiental 

e possuem gestão ambiental baseada na Lei nº 9.985/2000, de acordo com a figura 

abaixo. 

 
Figura 3.11 – Perfil do comportamento ambiental ativo do RVS Mata do Junco em relação às ações de 

EA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O RVS Mata do Junco possui apenas 6 (seis) anos de existência e já possui o 

Plano de Manejo que segundo a Lei nº 9.895/2000 deverá ser elaborado num prazo de 5 

(cinco) anos. Observou-se também que em relação às ações de EA, o plano de manejo 
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procurou contemplar as orientações previstas na Política Nacional da Educação 

Ambiental – PNEA através da Lei nº 9.795/1999 e de um modo geral mesmo que de 

forma pontual, o RVS Mata do Junco mesmo com dificuldades tem sido ativa em suas 

atividades relacionadas à EA.  

Tais ações em EA têm contribuindo para que a comunidade local em sua 

maioria respeite os limites e valores da UC, ou seja, a UC tem procurado através das 

ações de EA legitimar seus objetivos perante a comunidade. 
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Educação Ambiental é um instrumento importante nas ações e estratégias de 

conservação do meio ambiente. Sendo que sem a EA é quase impossível viabilizar a 

proteção das UCs, uma vez que estas não estão situadas em um vazio demográfico e 

dependem da ―boa vontade‖ de seus moradores ou dos moradores de seu entorno para 

que se façam valer seus objetivos. 

No Brasil, são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelas UCs, dentre elas está 

a cultura do uso extrativista de seus recursos naturais, em especial pelos moradores 

locais. Tais dificuldades se fazem presentes na unidade de conservação RVS Mata do 

Junco em Sergipe. 

O RVS Mata do Junco destaca-se por abrigar vestígio de Mata Atlântica com 

algumas espécies ameaçadas, em especial o Macaco Guigó, bem como a nascente do rio 

Lagartixo que abastece Capela. Constitui-se, portanto, como uma área prioritária para a 

conservação. 

Apesar de sua recente implantação, apresenta plano de manejo elaborado e 

atuante, com algumas divergências entre seu projeto e as ações realizadas. Sendo 

provavelmente um dos principais fatores que resultam na legitimação de seus valores 

pela comunidade de seu entorno e consequentemente pelo respeito aos seus limites pela 

maioria dos entrevistados na presente pesquisa. 

Pelos dados apresentados, a coordenação técnica da UC executa atividades de 

acordo com suas atribuições junto a SEMARH-SE, sendo bem atuante em divulgar o 

RVS Mata do Junco no município de Capela, sobretudo nos povoados, municípios 

vizinhos, em eventos, dentre outros. Ademais, a coordenação técnica tem buscado 

promover ações de educação ambiental, principalmente nas escolas, nos povoados e 

agrovilas que estão localizadas no entorno da UC, para tanto, tem aproveitado dias 

comemorativos para realizar palestras, oficinas, trilhas etc. 

Apesar do plano de manejo do RVS Mata do Junco prevê que a UC deve 

possuir no seu quadro de servidores 2 (dois) agentes de educação ambiental, 
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infelizmente esses ainda não foram contratados. A existência desse profissional na UC 

iria minimizar os trabalhos da coordenação técnica, que muitas vezes é sobrecarregada 

com trabalhos burocráticos, além de cuidar de que as ações de EA se tornassem parte do 

cotidiano dos moradores e escolas do entorno e de todo município. 

Os resultados ainda mostram que a maior parte da comunidade é consciente da 

existência e importância do RVS Mata do Junco não somente para os Capelenses, mas 

para Sergipe e até mesmo para o Brasil, pela presença do macaco Guigó, mas 

principalmente pela nascente do rio Lagartixo que abastece o município de Capela com 

água potável. Essa sensibilização e consciência da população se dão como resultado das 

ações de EA na UC. 

Os moradores do entorno mantém uma relação muito dependente da UC, 

continuando com suas práticas sociais de subsistência para a geração de renda, na 

utilização direta dos recursos naturais da UC como a caça, retirada de plantas para 

remédios, retirada de lenha, entre outros. Essas práticas são proibidas numa Unidade de 

Proteção Integral como é o caso do RVS Mata do Junco, por isso a coordenação técnica, 

junto com seus colaboradores fazem campanhas educativas de sensibilização dessas 

comunidades para que não retirem esse material da UC. No entanto, cria-se assim um 

conflito, pois muitas pessoas dessas comunidades necessitam desses recursos para 

sobreviver, cabendo ao poder público oferecer alternativas de trabalho para essas 

comunidades. 

Ainda que identificados desrespeitos aos limites e valores do RVS por alguns 

dos entrevistados da comunidade local, estes correspondem à sua minoria. Tais 

resultados positivos no RVS Mata do Junco provavelmente são devido às ações de EA 

estabelecidos pela UC e seus colaboradores. 

Ressalta-se que a coordenadora técnica do RVS Mata do Junco conta com a 

contribuição de vários professores da rede pública municipal e estadual, bem como da 

rede particular que tem se engajado em divulgar as riquezas do RVS Mata do Junco aos 

seus alunos e os tem levado até a UC para conhecerem o espaço, isso tem os ajudado a 

enxergar a UC como um bem valioso e que precisa ser conservada. Também os alunos 

acabam disseminando essas sementes para outros colegas que se interessam em 

conhecer a UC.  
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Portanto, em vista que o RVS Mata do Junco tem mantido ações de educação 

ambiental ao longo de 2012 e 2013 direcionadas em especial às populações de seu 

entorno, possuir plano de manejo e procurar obedecer às leis nº 9.795/1999 e a nº 

9.985/2000, pode-se classificá-la como uma Unidade de Conservação com 

comportamento ativo. 

Diante dos resultados apresentados observa-se que o caminho para uma 

educação ambiental efetiva e que produza resultados satisfatórios envolve a criação de 

estratégias que promovam tais ações. Sabe-se que tais estratégias já estão bem 

delineadas no plano de manejo do RVS Mata do Junco, mas constatou-se ser necessário 

colocá-las em prática e um maior envolvimento e participação de outros segmentos da 

SEMARH-SE em promover ações de EA no RVS Mata do Junco de forma mais 

constante e não somente em dias comemorativos.  

Assim, em vista do conflito existente com a comunidade que necessita de 

recursos naturais existentes na UC, sugere-se uma recategorização do RVS Mata do 

junco para Floresta Nacional, pois essa categoria permite o uso sustentável dos recursos 

naturais e seria uma alternativa para mediar ou até resolver tal questão. 

De modo geral, a pesquisa atingiu os objetivos propostos e mostrou que mesmo 

de forma pontual, as ações de EA tem obtido resultados positivos e tais sementes que 

estão sendo plantadas hoje são fundamentais para que as futuras gerações possam 

usufruir das riquezas existentes no Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

AGÊNCIA DE SERGIPE, 2013. www.agenciadesergipe.com.br, acesso no dia 

13/09/2013. 

BARBOSA, Maria Augusta dos Anjos. Foto do arquivo pessoal, 2013. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BARDIN, L. 2004. Análise de conteúdo. 3ª Ed. Lisboa, Edições 70, 223p. 

BRASIL. Lei nº 9.795/99, 27 de abril. Estabelece a Política Nacional de Educação 

Ambiental. Departamento de Educação Ambiental. Brasília, 27 de abril de 1999. 

BRASIL. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, lei nº 

9.985, de 18 de jul. de 2000; decreto nº 4.340, de 22 de ago. de 2002. 5.ed.aum. 

Brasília: MMA/SBF, 56p, 2004. 

BRASIL, 2005. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Programa nacional de educação 

ambiental - ProNEA / Ministério do Meio Ambiente, Diretoria de Educação Ambiental; 

Ministério da Educação. Coordenação Geral de Educação Ambiental. - 3. ed - Brasília : 

Ministério do Meio Ambiente, 2005. 102p.: il. 21 cm. 

BRASIL, 2005. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Encontros e caminhos: 

formação de educadoras (es) ambientais e coletivos educadores. Brasilia, 2005. 

BRASIL, 2007. MEC – Ministério da Educação. Vamos cuidar do Brasil : conceitos e 

práticas em educação ambiental na escola /[Coordenação: Soraia Silva de Mello, Rachel 

Trajber]. – Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação 

Ambiental: Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : 

UNESCO, 2007. 

BRASIL, 2010. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Proposta de retificação e 

atualização dos limites da Reserva Biológica de Santa Isabel, no estado de Sergipe. – 

RELATÓRIO TÉCNICO, 2010. 

BRITO, M. C. W. Unidades de Conservação: intenções e resultados. Ed Anna Blume. 

São Paulo SP. 2000. 230p. 

BUSTOS, Myriam Ruth Lagos. A educação ambiental sob a ótica da gestão dos 

recursos hídricos/M.R.L.Bustos. –São Paulo, 2003. p 194. Tese (Doutorado)-Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia Hidráulica e 

Sanitária.  

CAMPOS, C. J. G. MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO: ferramenta para a 

análise de dados qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm, Brasília (DF) 2004 

set/out;57(5):611-4. 

CAPRA, Fritjjof. The turning point". Tradução: Álvaro Cabral. Consultoria: Newton 

Roberval Eichemberg, 1982. 

CHAGAS, Danielle Costa Oliveira Indicadores de qualidade ambiental como subsídio 

ao planejamento da Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu (Aracaju, SE) / 

Danielle Costa Oliveira. – São Cristóvão, 2009. Dissertação (Mestrado em Meio 



93 

 

Ambiente) – Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe. 

DALLE, S. P.; POTVIN, C. Conservation of useful plants: an evaluation of local 

priorities from two indigenous communities in eastern Panama. Economic Botany, v. 

58, n.1, p.38-57, 2004. 

DANTAS, T. V.; RIBEIRO, A.de S. Caracterização da vegetação do Parque Nacional 

Serra de Itabaiana, Sergipe – Brasil. Revista Biotemas, 23 (4), dezembro de 2010. 

DIAS, G F. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. 2ª edição. São Paulo: Gaia, 

1993. 

DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. Editora Hucitec. São Paulo SP. 

1996. 

FERRARI, S.F. 2005. Parque Nacional Serra de Itabaiana: O Futuro pp. 121-131. In: 

Parque Nacional Serra de Itabaiana – Levantamento da Biota (C.M. Carvalho & J.C. 

Vilar, Coord.). Aracaju, IBAMA, Biologia Geral e Experimental - UFS. 

FIORI, Andréia de. Ambiente e educação: abordagens metodológicas da percepção 

ambiental de uma unidade de conservação. Dissertação (Mestrado). São Carlos. 

UFSCar, 2002. 96 p. 

FREY, Klaus. A dimensão política-democrática nas teorias de desenvolvimento 

sustentável e suas aplicações para a gestão local. Ambiente & Sociedade. Ano IV, n.9, 2 

sem/2001. 

GOMES, Laura Jane et al. Unidades de Conservação no Estado de Sergipe. Revista da 

Fapese, v. 2, n. 1, p. 101-112, jan./jun. 2006. 

GUIMARÃES, Mauro. Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do 

Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental; Philippe Pomier Layrargues 

(coord.). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. p 25-34. 

IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Linha de Ação: 4.2 

Educação Ambiental na Gestão Participativa: fortalecimento do conselho consultivo do 

Parque Nacional da Tijuca – Projeto Água em Unidade de Conservação, projeto-piloto 

para a Mata Atlântica: Parque Nacional da Tijuca. 2006. 

LAMPIÃO ACESO, 2013. www.lampiaoaceso.blogspot.com. Acesso no dia 

13/09/2013. 

LICENCIAMENTO IBAMA, 2013. www.licenciamento.ibama.gov.br. Acesso no dia 

13/09/2013. 

LIMA, Gustavo Ferreira da. Identidades da educação ambiental brasileira / 

Ministério do Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental; Philippe Pomier 

Layrargues (coord.). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. p. 85-111. 

MANZINI, E. J. Entrevista semi-estruturada: análise de objetivos e de roteiros. In: 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE PESQUISA E ESTUDOS 

QUALITATIVOS, 2, 2004, Bauru. A pesquisa qualitativa em debate. Anais...Bauru: 

USC, 2004. CD-ROOM. ISBN: 85-98623-01-6. 10p. 

MARCÃO BIOLOGIA, 2013. www.marcaobiologia.blogspot.br. Acesso no dia 

13/09/2013. 

http://www.lampiaoaceso.blogspot.com/
http://www.licenciamento.ibama.gov.br/
http://www.marcaobiologia.blogspot.br/


94 

 

MAROTI, P. S. Educação e interpretação ambiental junto à comunidade do entorno de 

uma unidade de conservação. 2002. Tese de doutorado (PPG Ecologia e Recursos 

Naturais). Universidade Federal de São Carlos. São Carlos – SP. 

MORAN, Emilio. Meio Ambiente e Ciências Sociais. São Paulo: Editora Senac, 2011. 

Moreira, Paula Cristina. Educação Ambiental em uma perspectiva da Ecopedagogia: 

Análise De Projetos Desenvolvidos No Programa Agrinho Em Uma Cidade do DF. 

Universidade De Brasília – UnB (2010). Faculdade De Educação Programa De Pós-

Graduação Em Educação. 

MUNHOZ, Déborah. Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do 

Meio Ambiente. Diretoria de Educação Ambiental; Philippe Pomier Layrargues 

(coord.). – Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004. p 141-155. 

NOEBAUER, Daniel André. Instrumento para Avaliação de Pesquisas e Programas de 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação. Estudo de caso do Parque Natural 

Municipal das Nascentes do Garcia, Blumenau – SC. Universidade Regional de 

Blumenau. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Dissertação 

(Mestrado). 2004. 114 p. 

PARIZOTTO, K.M.Z. Pensar agenda 21: exercício de cidadania numa ciranda de 

percepções. MMA/FNMA/UNOESC: Xanxerê-SC, 2006. 

PHILIPPI JR, A. PELICONE, M. C F.Educação Ambiental: Desenvolvimento de 

Cursos e Projetos. São Paulo: Signus Editora, 2002. 

PRIGOGINE, I. (2000). Cartas para as Futuras Gerações. Disponível em: 

www.humanas.unisinos.br/info/lauricio/Carta.doc. Acesso em: 07 de novembro de 

2012. 

PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

REIGOTA, M. Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo: Cortez, 1995. 

REIGOTA, M. Meio ambiente e representações sociais. São Paulo: Cortez, 2002. 87 p. 

ROCHA, D. ―Estratégia Empresarial e Gestão Ambiental: Diagnóstico da Indústria 

Têxtil do Estado do Rio de Janeiro‖.  1999. Dissertação de Mestrado, Instituto Alberto 

Liz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Orientador: Nelson Francisco 

Favilla Ebecken. 

SANTOS, Felipe Alan Souza. Educação ambiental: um caminho possível / Felipe Alan 

Souza, Maria Benedita Lima Pardo. – Porto Alegre: Redes Editora, 2011. 

SANTOS, L. I. da C. Identificação dos impactos ambientais na Área de Proteção 

Ambiental Morro do Urubu, Aracaju-SE. Universidade Federal De Sergipe – UFS. 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – Monografia, 56 p, 2009. 

Santos, Mário Jorge Silva. Mata do Junco (Capela-SE): identidade territorial e gestão de 

conflitos ambientais / Mário Jorge Silva Santos-São Cristóvão, 2007. Dissertação 

(Mestrado em Meio Ambiente) – Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe. 



95 

 

SCHETTINO, Sofia Cerqueira. A Criação do Parque Nacional da Serra de Itabaiana e a 

Sustentabilidade nos Povoados – Subprojeto Povoado Mundes. Relatório parcial de 

atividades do bolsista, 2007. 

SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe. Acesso ao 

site www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/module 14/09/2010. 

SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe. Acesso ao 

site www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/module 24/11/2013. 

SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe. Acesso ao 

site www.semarh.se.gov.br/noticias acesso 24/11/2013. 

SERGIPE, 2011. Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco. 

SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sergipe/Secretaria de 

biodiversidade e Florestas, 2011. 

SILVA, L. B. Proposta de um modelo de avaliação multidimensional para programas de 

educação ambiental em áreas naturais protegidas. Universidade Federal do Paraná. 

Dissertação (Mestrado). 2009. 

SILVA, Maria do Socorro Ferreira da Territórios da conservação: uma análise do 

potencial fitogeográfico das UC‘s de uso sustentável em Sergipe / Maria do Socorro 

Ferreira da Silva ; orientadora Rosemeri Melo e Souza. – São Cristóvão, 2012. 291 f. : 

il. Tese (Doutorado em Geografia). 

SOBRAL, I. S. et al. Avaliação dos impactos ambientais no parque nacional serra de 

Itabaiana – SE. Caminhos de Geografia Uberlândia v. 8, n. 24 DEZ/2007 p. 102 – 110. 

Souza, Heloísa Thaís Rodrigues de Zoneamento geoambiental da Unidade de 

Conservação Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco (Capela – SE) / Heloísa Thaís 

Rodrigues de Souza. – São Cristóvão, 2011. 

TAMAR, 2013. www.tamar.org.br. Acesso no dia 13/09/2013. 

TORRES, Denise de Freitas; Oliveira, Eduardo Silva de. Percepção Ambiental: 

Instrumento para Educação Ambiental em Unidades De Conservação Rev. eletrônica 

Mestrado em Educação Ambiental. ISSN 1517-1256, v. 21, julho a dezembro de 2008. 

TRIBUNA DA PRAIA, 2013. www.tribunadapraiaonline.com.br. Acesso no dia 

12/03/2013. 

Vicente, A., A.S. Ribeiro, E.A. Santos & C.R.P. Franco 2005. Levantamento Botânico 

pp. 15-37. In: Parque Nacional Serra de Itabaiana - Levantamento da Biota (C.M. 

Carvalho & J.C. Vilar, Coord.). Aracaju, IBAMA, Biologia Geral e Experimental – 

UFS. 

WWF-Brasil. Unidades de Conservação: Conservando a vida, os bens e os serviços 

ambientais, 2008. 

ZIMMERMANN, Andrea. Visitação nos parques nacionais brasileiros: um estudo à luz 

das experiências do Equador e da Argentina. 259p., 297 mm, (UnB-CDS, Mestre, 

Política e Gestão Ambiental, 2006). Dissertação de Mestrado–Universidade de Brasília. 

Centro de Desenvolvimento Sustentável. 

 

http://www.semarh.se.gov.br/biodiversidade/module%2014/09/2010
http://www.tamar.org.br/
http://www.tribunadapraiaonline.com.br/


96 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O COORDENADOR 

TÉCNICO DO RVS MATA DO JUNCO 

 

I – Identificação 

 

1) Nome do entrevistado.  

______________________________________________________________________ 

 

2) Idade do entrevistado ___________________ 

 

3) Escolaridade e formação profissional. 

______________________________________________________________________ 

 

II – Gestão da Unidade de Conservação 

 

3) Há quanto tempo ocupa o cargo de Gestor dessa Unidade de Conservação? 

______________________________________________________________________ 

 

4) Quais são suas atribuições? E quanto a Educação Ambiental?  

______________________________________________________________________ 

 

II – Atividades de Educação Ambiental 

 

5) Você conhece alguma atividade de educação ambiental que está acontecendo nessa 

Unidade de Conservação? Se sim, quais? 

______________________________________________________________________ 

 

6) Você poderia falar sobre suas funções em relação a essas atividades de EA? 

______________________________________________________________________ 

 

7) Quais os recursos com os quais conta para apoiar as atividades de EA? Quais são os 

entraves que dificultam esse apoio? 

______________________________________________________________________ 

 

8) Você poderia disponibilizar o nome dos responsáveis (coordenadores) dessas 

atividades? 

______________________________________________________________________ 

 

9) Qual a recomendação dada para futuros trabalhos de Educação Ambiental a serem 

desenvolvidos nessa Unidade de Conservação? 

______________________________________________________________________ 

 

10) Com relação a Educação Ambiental, qual a maior necessidade da Unidade de 

Conservação da qual você é o gestor? 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA OS USUÁRIOS DO RVS 

MATA DO JUNCO 

 

 

 

 

I – Identificação 

1) Sexo_____________ 

 

2) Idade do entrevistado ______________ 

 

3) Escolaridade e formação profissional. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

II – Unidade de Conservação 

 

4) O que é uma Unidade de Conservação? 

______________________________________________________________________ 

 

5)Qual a importância das Unidades de Conservação? 

______________________________________________________________________ 

 

6) Com que frequência vem a este local? 

Diária ( ) 

Semanal ( ) 

Mensal ( ) 

Anual ( ) 

 

7) Você já participou de alguma ação de educação ambiental nesta UC? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

III – Ações de Educação Ambiental 

 

8) O que você achou das ações de educação ambiental implantado nessa UC? 

______________________________________________________________________ 

 

9) Recebeu orientações ou panfletos em relação ao meio ambiente? 

______________________________________________________________________ 

 

10) Observou placas, cartazes indicativos que trata do meio ambiente? 

______________________________________________________________________ 
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11) Receber tais orientações, observar placas e/ou participar de Ações de EA 

proporciona mudanças em seu comportamento em relação ao meio ambiente? E para a 

comunidade onde vive? 

______________________________________________________________________ 

 

12) A participação nessas ações proporciona quais benefícios em relação a sua visão o 

meio ambiente? 

______________________________________________________________________ 

 

13) As Ações de EA trazem algum benefício para seu cotidiano? Se sim, quais? E para a 

comunidade onde vive? 

______________________________________________________________________ 

 


