Educação ambiental promovendo mudanças positivas nas psicoatitudes de moradores locais em relação ao uakari vermelho
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Programas de educação ambiental promovem
efetivamente mudanças nas percepções e
atitudes da comunidade em relação à
conservação da vida selvagem? Se sim, como?

Respondeu que acha uacari importante
2014:2013
2015:2013
2017:2013
feminino:masculino

OBJETIVOS

Idade

Avaliar mudanças nas percepções e atitudes em
relação ao macaco uakari (Cacajao calvus) após
participação em uma oficina de educação ambiental

Caça
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Respondeu que caça uakari
2014:2013

MATERIAL E MÉTODOS

2015:2013
2017:2013
feminino:masculino

Coleta de dados

Idade
Importância
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Período

2013

2014

% de entrevistas relacionadas
ao grupo foco

25,6%

30,9% 28,0% 19,0%

2) Por que?
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2017

workshop

1) Considera uakari
importante?

2015
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Caça uacari (%sim)

Considera uakari importante (%sim)

Por que você acha o uakari importante?

3) Caça uakari?
4) Ultima vez que caçou
uakari?

Análise de dados
GLMMs e GLM para examinar efeito do ano da entrevista, sexo e
idade do informante e caça/importância sobre as respostas das
perguntas 1 e 3
GLMs para examinar os motivos que os entrevistados justificam ser
importantes para conservar o uakari vermelho analisado (pergunta
2)
Regressão linear para testar diferença nas respostas das pessoas
sobre ultima vez que caçaou uacari nos diferentes anos (pergunta
4)

Não sabe
Subsistência
Ecoturismo

Importância ecológica
Sentimento pessoal

Proporção de entrevistados que caçaram uakari vermelho pela
última vez a mais de um ano diminuiu de 60,5% em 2013 para
23,0% em 2014 (p>0.001)
Nossos resultados indicam que os programas de
educação ambiental são úteis para encorajar
atitudes positivas em relação à conservação da
vida silvestre a curto prazo, mas as atividades de
educação ambiental contínuas podem ser
necessárias para ter efeitos positivos duradouros
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