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RESUMO
Percepção ambiental é o modo como cada indivíduo sente o ambiente ao seu redor.
Também pode ser entendida como uma tomada de consciência pelo homem, de forma que
este, percebendo o ambiente em que está inserido, aprenda a protegê-lo e cuidá-lo da melhor
forma possível. O presente estudo teve como objetivo investigar a percepção ambiental, dos
frequentadores de um parque urbano, localizado no município de Cuiabá-MT. Por meio da
aplicação de questionários. Com base nos resultados pode-se concluir que os entrevistados
acreditam nos benefícios proporcionados pelas áreas verdes urbanas.
Palavras Chave: Percepção ambiental; Parque urbano; Questionário.
INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como objetivo traçar o perfil dos frequentadores do Parque Mãe
Bonifácia, que é um parque urbano situado no município de Cuiabá-MT. O parque teve a sua
inauguração em dezembro de 2000, após a construção do parque houve a valoração ambiental
na região o que acarretou um acréscimo no valor dos imóveis, logo situasse em uma região
nobre da cidade.
Os parques urbanos são áreas verdes de suma importância para a população, pois
trazem diversos benefícios para os frequentadores tais como: melhoria na qualidade de vida
da população, pois proporciona contato com a natureza, ameniza significativamente a
qualidade do ar na região, possibilita a melhoria da saúde física e mental dos frequentadores,
além de desempenhar o papel paisagístico.
O levantamento das características dos frequentadores do parque é imprescindível,
pois permite traçar um perfil entre os usuários com a finalidade de compreender o nível de
percepção ambiental entre os usuários, já que diferentes pessoas têm diferentes percepção
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sobre um determinado ambiente, entre os objetivos incluem verificar se os usuários
reconhecem a importância dos parques urbanos na melhoria da qualidade de vida.
METODOLOGIA
O presente trabalho utilizou como modalidade de pesquisa, o estudo de caso. O estudo
de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisa que
coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um
relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente. (CHIZZOTTI,
1998).
Segundo Candiani et al. (2004), esta metodologia é um procedimento na qual a
informação é coletada de forma sistemática e direta através de entrevistas e/ou questionários.
Esta técnica é utilizada para a identificação de fatores que predispõe as motivações de um
grupo, impulsionando ou restringindo suas atitudes.
O presente estudo foi realizado Parque Mãe Bonifácia, situado no município de
Cuiabá – MT. Para avaliar o conhecimento e percepção ambiental entre os frequentadores do
parque, foram aplicados questionários no mês de julho de 2017. Os dados dos questionários
foram contabilizados de forma manual.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A população se caracterizou por homens 50% e mulheres 50%. Com prevalência da
faixa etária de 35-40 anos 70%.
Quanto a origem, 90% dos frequentadores moram nas proximidades do parque, e
80% deles frequentam de 2 a 5 vezes por semana, maioria dos usuários 80%, costumam
utilizar o parque para praticar algum tipo de esporte ou descansar, os dias mais frequentados
pelos os usuários são, segunda, terça, quarta e domingo.
Os dados sobre escolaridade mostraram que dos entrevistados, 50% possuem
graduação completo e 40% possuem o 1°grau completo.
Quando questionados sobre onde dispõem do lixo produzido no parque, 80% dos
usuários disseram que procuram uma lixeira e 20% guardam no bolso, isso nos permite
avaliar que os frequentadores se preocupam em deixar o ambiente limpo.
No que diz respeito arborização do parque, os usuários disseram que a principal
função das arvores em ambiente urbano é o controle da umidade climática, além disso, ambos
conseguem sentir a diferença de temperatura no parque em relação a outros lugares da cidade.
Buscando compreender o nível de percepção ambiental dos participantes, 60%
mostraram possuir conhecimento sobre o que é Sustentabilidade, ademais 50% se apresentou
muito interessado em assuntos relacionados com o meio ambiente, por outro lado 40%)são
razoavelmente interessados e 10% não possui nenhum interesse.
Visando analisar se no seu dia a dia tomavam alguma iniciativa para ajudar a
proteger o meio ambiente, ambos disseram que economizam água, energia elétrica e papel,
compram produtos orgânicos e separam o lixo para reciclagem, essas iniciativas são
fundamentais para a conservação do meio ambiente e economia do país.
O questionário de percepção ambiental forneceu diversas informações importantes
para traçar o perfil dos entrevistados. Em ambas as áreas houve predomínio das concepções

sobre o meio ambiente. Pode-se concluir também que os entrevistados acreditam nos
benefícios proporcionados pelas áreas verdes urbanas e frequentam esses locais
principalmente por lazer, para estar em contato com a natureza e praticar algum tipo de
esporte.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho consistia em analisa o grau de percepção ambiental entre os
frequentadores do parque mãe bonifácia, através da aplicação de questionários, e tivemos
nosso objetivo alcançado pois através dos questionários podemos perceber que os
frequentadores possuem um grau elevado de percepção ambiental e se preocupam em manter
o ambiente limpo.
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