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Educação Ambiental - Percepção e Conhecimento dos Peixes de Riachos da 

Mata Atlântica Dentro da APA Serra do Guararu, Guarujá, SP. 

 

1. Resumo 

O presente estudo visa verificar se folders explicativos sobre espécies 

nativas e exóticas surte algum efeito na população para que haja uma 

minimização das ações antropogênicas visando à preservação da ictiofauna 

aquática. Esses folders foram deixados com os moradores da comunidade da 

APA Serra do Guararu, Guarujá em São Paulo localizada em meio à Mata 

Atlântica, cuja hidrografia é composta por diversos riachos. Foi aplicado um 

questionário focado e com perguntas semi-abertas. Após a aplicação desse 

questionário foi entregue um folder com informações sobre os peixes de 

riachos e algumas questões ambientais. Até o presente momento foi aplicado 

53 questionários e a percepção atual é que os moradores tem pouco 

conhecimento sobre a ictiofauna dos riachos que estão dentro desta 

importante Unidade de Conservação. 

 

2. Introdução 

As principais causas para a extinção de espécie é a destruição de seu 

ambiente causada por ações antropogênicas, acarretando assim uma grande 

necessidade de conservação da biodiversidade. Para que haja está 

conservação é preciso proteger e delimitar reservas naturais já existentes 

(Galindo-Leal et al., 2005). 

A educação ambiental constitui-se de processos em que o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes 

e competências voltadas para a conservação do meio ambiente (MMA, 1999). 

A conservação de ecossistemas aquáticos ainda é precária quando se 

fala em reservas protegidas, já que esses ecossistemas não têm a devida 

importância, porém existe legislação de proteção da mata ciliar. (Sarmento-

Soares & Martins-Pinheiro, 2007). 

Os peixes são mais que a metade dos vertebrados existentes 

atualmente, porém quando se fala em conservação esses organismos não 

recebem a devida importância (Rosa & Menezes, 1996).  



Os riachos da mata Atlântica têm uma enorme diversidade estimada 

em 269 espécies, sendo então uma área de extrema importância na área da 

ictiofauna dulcícola decorrente ao grande endemismo de suas características 

naturais (Oyakawa et al., 2006). 

Sendo assim os riachos da Mata Atlântica especificamente os 

localizados dentro do da Serra do Guararu possuem um ecossistema com 

grande diversidade de organismos da ictiofauna, e estão correndo grandes 

riscos com ações antrópicas devido ao alto grau de endemismo. 

 

3. Objetivo 

Esse trabalho tem como objetivo a educação ambientalaplicada com 

moradores de uma APA Municipal Serra do Guararu, utilizando a ictiofauna 

deriachos encontrados em meio a Mata Atlântica, através de folder’s 

explicativossobre peixes, espécies nativas e exóticas. Objetivando saber o 

conhecimento que a população tem sobre esta importante diversidade e 

também ampliar o conhecimento da mesma. 

 

4. Metodologia 

A área de estudo localiza-se na Serra do Guararu, município de 

Guarujá, São Paulo. Em 2012 esta área tornou-se uma Área de Proteção 

Ambiental (APA) principalmente por ser a única área preservada da Serra do 

Guararu que dá o nome a esta Unidade de Conservação. 

 

5. Desenvolvimento 

Até o presente momento aplicou-se questionários para 53 moradores e 

entregamos folders contendo informações referentes às problemáticas de 

espécies nativas e exóticas de peixes de riachos. Após um mês 

(aproximadamente) será aplicado novamente o mesmo questionário para 

saber se o folder causou alguma mudança no conhecimento em relação à 

ictiofauna, espécies nativas e exóticas. 

 

6. Resultados Preliminares 

Até momento, quanto ao conhecimento dos moradores sobre a 

conservação ambiental, o baixo conhecimento da população estudada ficou 

evidente (Tabela 1 e Figura 1). É esperado que após a leitura do folder 



explicativo este conhecimento seja ampliado e assim, acreditamos aumentar 

o conhecimento destas pessoas que moram dentro dessa Unidade de 

Conservação e tenhamos nestas pessoas “agentes ambientais” que auxiliem 

na conservação deste local que é um importante remanesceste de Mata 

Atlântica, um dos hotspots para a preservação da biodiversidade. 

Tabela - 1 - Resultados referentes às quatro perguntas feitas para os moradores da APA Serra do Guararu. 

Perguntas Sim Não 
Mal 

informado 
Pouco 

informado 
Intermediário 

Bem 
informado 

Muito 
informado 

Conhecimento sobre peixes (%) - - 30,19 3,77 18,86 3,77 43,41 

Conhecimentos sobre espécies nativas (%) 43,40 56,60 - - - - - 

Conhecimento sobre espécies exóticas (%) 16,98 83,02 - - - - - 

Conhecimento sobre problemas na 
introdução de espécies exóticas (%) 

11,33 88,67 - - - - - 

 

 

Figura - 1 -  Resultados referentes às duas perguntas feitas para os moradores da APA Serra do Guararu. 
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