
Pá
gi

na
 1

1

V 
Si

m
pó

si
o 

de
 P

es
qu

is
a 

em
 M

at
a 

At
lâ

nt
ic

a 
- 2

01
9

Resumo Apresentado no V Simpósio de Pesquisa em Mata Atlântica - 20 e 21 de setembro de 2019
Este resumo também está disponível em http://simposio.izma.org.br - Copyright©2019, IZMA

INTRODUÇÃO

Embora o Brasil seja um dos 17 países mais 
diversos do mundo (MITTERMEIER et al., 
1997), vem sofrendo com a constante degradação 
de seus recursos naturais. A Lei 9.985/2000 
implementou o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) com o intuito de preservar 
e restaurar a biodiversidade de ecossistemas que 
sofrem devastação. O Parque Nacional da Tijuca 
(PNT) é uma Unidade de Conservação (UC) de 
Proteção Integral que possui uma intensa dinâmica 
de visitação. Em 2017, foi a UC mais visitada 
(BRASIL, 2017) e, em 2018, o campeão de 
movimentação continuou sendo o PNT (BRASIL, 
2018). O presente estudo teve o objetivo de 
reconhecer a percepção dos visitantes sobre a 
gestão do PNT, a relação destas pessoas com a 
UC, identificar a existência de impactos (ruídos, 
vandalismo, pisoteio e compactação do solo, 
alimentar os animais) provenientes da visitação e 
a importância de alguns aspectos (lixeiras, placas 
informativas, fiscalização, segurança) para a 
conservação do Parque.

MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Nacional da Tijuca está localizado no 
município do Rio de Janeiro, tendo acesso pelas 
Zonas Norte, Sul e Oeste, possui 3.953 hectares 
e abriga a maior floresta urbana replantada do 
mundo, pertencente ao bioma Mata Atlântica. 
É dividido em quatro setores: Floresta, Serra da 
Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e Pretos 
Forros/Covanca (ICMBio, 2019), possuindo assim 
diversos tipos de atrações para os visitantes. A 
aplicação de questionários foi realizada, nos dias 
23/02/2019 e 30/03/2019, no Setor Floresta do 
PNT. Os visitantes responderam aos questionários 
na entrada do Parque, no estacionamento e no 

centro de visitantes. Ao todo, foram respondidos 
65 questionários, contendo sete perguntas abertas 
e 19 questões fechadas utilizando a Escala 
Likert. Com o intuito de expressar, numérica e 
visualmente, os resultados das questões fechadas 
foram elaborados gráficos em Excel. E, para a 
análise das respostas abertas será utilizada a análise 
de conteúdo (BARDIN, 2011). Vale ressaltar que 
os dados qualitativos da pesquisa estão em fase 
de análise, desta forma será apresentada apenas a 
análise de uma resposta aberta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados quantitativos demonstrou 
que 56,92% dos respondentes pertenciam ao 
sexo masculino, 35,94% tinham 40 anos ou mais 
e 37,29% possuíam o ensino médio completo 
(menor nível de escolaridade encontrado). Além 
disso, constatou-se que 81,54% dos entrevistados 
já tinham conhecimento de que o PNT é 
uma Unidade de Conservação e 63 pessoas o 
consideraram importante. Quanto a destinação 
incorreta de resíduos no Parque, observou-se 
que 66,67% dos respondentes identificaram 
algum impacto decorrente deste ato e 71,88% 
consideraram esta atividade como de alto impacto 
negativo para o Setor Floresta. Ainda sobre as 
atividades humanas com potencial de impacto 
ao ecossistema local, notou-se que 41,54% e 
38,46% admitiram, respectivamente, que os 
ruídos e o pisoteio e compactação do solo têm um 
alto impacto. Constatou-se também que 66,15% 
e 47,69% julgaram, nesta ordem, o vandalismo 
e o ato de alimentar os animais como práticas 
de alto impacto. No tocante à infraestrutura do 
local, os usuários consideraram a inserção de 
lixeiras (68,25%), placas informativas (67,19%), 
uma maior fiscalização (70,31%) e o acréscimo 
de seguranças (76,56%) como aspectos muito 
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importantes para a conservação do PNT. Em relação 
à implementação de estabelecimentos comerciais 
na área do Parque, a maioria dos respondentes 
declarou concordar com a instalação de quiosques 
(37,10%), restaurantes (37,10%) e cafeteria 
(46,77%). Por fim, sobre a gestão do Parque 
Nacional da Tijuca, 58,73% dos respondentes a 
consideraram boa; o equivalente a 37 pessoas. 
Para a análise qualitativa, as respostas dos 
visitantes foram numeradas de um à 65 e divididas 
em categorias não excludentes, ou seja, uma 
mesma resposta poderia pertencer a mais de uma 
categoria simultaneamente. Como comprovação 
de que as respostas se enquadravam nas categorias 
definidas, foram destacadas as unidades de registo 
(palavras ou expressões que são a chave para 
reconhecer a visão do usuário e estabelecer sua(s) 
categoria(s)) e as unidades de contexto (frase 
que demonstra o contexto em que as unidades de 
registro foram empregadas). Dentre as perguntas 
abertas realizadas pode-se destacar: “o que é 
uma Unidade de Conservação (UC) para você?” 
e, para ela, a partir das respostas dos visitantes 
foram criadas sete categorias: preservação/
conservação, biodiversidade, lazer, limpeza, 
ameaçado(a), não sei e não responderam. Sendo 
exemplos de unidades de registro e contexto do 
grupo preservação/conservação, respectivamente, 
“proteção” e “são áreas destinadas à proteção 
considerando sua importância biológica com 
relação à biodiversidade e recursos naturais”. 
Entretanto, esta resposta do visitante nº 16 está 
na intersecção de dois conjuntos, ou seja, além 
pertencer à categoria citada faz parte também 
do agrupamento denominado biodiversidade, 
conforme pode-se perceber através de sua unidade 
de contexto. Portanto, com base nestas etapas 
de análise será possível interpretar as demais 
explicações dos visitantes.

CONCLUSÃO

Estudos na área ambiental são de suma 
importância tendo em vista a proteção de áreas 
com relevante interesse ecológico, a manutenção 
da biodiversidade e dos recursos naturais. A 
partir dos resultados até aqui analisados, foi 
possível reconhecer o nível de entendimento dos 
participantes sobre possíveis impactos causados 
no PNT decorrentes das visitações, identificar 
suas percepções quanto a gestão do Parque. 

Além disso, identificou-se a importância de 
determinados elementos, por exemplo, instalação 
de lixeiras, implementação de mais segurança, 
inserção de placas informativas e fiscalização, 
para a conservação do Parque.
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