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RESUMO
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa investigativa sobre a percepção ambiental de usuários do Parque do
Ingá em Maringá, Paraná. O objetivo principal do estudo foi investigar a percepção ambiental dos frequentadores do
Parque,  a  fim  de  identificar  como  os  usuários  concebem  o  Parque  do  ingá.  A  aplicação  de  um  questionário
semiestruturado a frequentadores do Parque do Ingá constituiu-se no principal instrumento investigativo. Os resultados
apontaram que o Parque  do Ingá  é uma importante  área de lazer  para a  população de Maringá,  assim como da
necessidade de manutenção em sua infraestrutura e de melhoria em serviços.  

PALAVRAS-CHAVE: Áreas públicas; Gestão pública; Meio ambiente. 

1 INTRODUÇÃO

O crescimento  desordenado nos grandes centros  urbanos ocasionam diversos efeitos  no
ambiente, principalmente pela redução de áreas com espaços verdes, comprometendo por sua vez
a biodiversidade local.  Os espaços verdes nas cidades,  como os parques,  assumem um papel
importante  na  qualidade  do  meio  ambiente  e,  consequentemente,  na  qualidade  de  vida  da
população, uma vez que nestas áreas verdes geralmente têm-se a oferta de espaços destinados ao
lazer e recreação (VELHO, 1975; TAUIL, 2001; RIBEIRO, 2009). 

As áreas verdes nas cidades, de acordo com Gomes (2014) são muito importantes, pois são
estas que permitem a preservação de uma parte da paisagem natural garantindo a manutenção do
valor estético, como também facilitam o contato direto entre indivíduos e o meio ambiente natural.
Neste sentido, segundo Costa e Colesanti (2011), os parques somente atingem sua função se a
população se apropriar do espaço de forma efetiva, pois segundo os autores, sem o envolvimento da
população estes espaços tendem a ser desprezados e acabam marginalizados.

A  percepção  ambiental  tem sido  objeto  de  estudo  em diversas  áreas  do  conhecimento,
buscando entender os fatores e processos que levam as pessoas a terem determinadas opiniões
sobre o meio no qual estão inseridas (MELAZO, 2009). 

O termo percepção, derivado do latim  perception, é definido na maioria dos dicionários da
língua  portuguesa  como  o  ato  ou  efeito  de  perceber.  É  a  combinação  dos  sentidos  no
reconhecimento de um objeto (FERREIRA, 2004). 

Segundo Durkheim (2009),  a  percepção é interpretada como um modo de representação
social. A percepção são traduções e reconstruções cerebrais, que são captados e codificados pelos
sentidos (MORIN, 2000). Já para Tuan (1980), percepção ambiental, é de forma geral, a resposta
dos sentidos aos estímulos externos. O que é visto guarda relação com o contexto sócio cultural do
indivíduo. Por meio dessas associações, o indivíduo passa a atribuir valores positivos ou negativos
ao local. 

A  percepção  ambiental  compreende  um  processo  envolvendo  organismo  e  ambiente,
influenciado pelos órgãos dos sentidos (sensação ou cognição). Desta forma as percepções são
sempre subjetivas, podendo variar de individuo para indivíduo. As representações coletivas de lugar
e de território criadas por cada grupo revelam o modo em que vive e se planeja o espaço (MARIN,
2003; VASCO & ZAKRZEVSKI, 2010; DEL RIO & OLIVEIRA, 1996; WHYTE, 1977). 
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Os estudos de percepção são definidos como um meio para a tomada de consciência do
ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido. A complexidade
se dá na medida em que se lida com “diferentes subjetividades e as diversas dimensões dessa
percepção fará compreender melhor os indivíduos e sua relação com o meio ambiente” (VESTENA,
2011). Desta forma, Pedrini et al. (2010) afirmam que a partir das percepções internalizadas em
cada  indivíduo  pode-se  buscar  a  mudança  de  atitudes,  que  é  um  dos  objetivos  principais  da
Educação Ambiental para uma sociedade sustentável. 

No  Brasil  os  estudos  sobre  a  percepção  ambiental  ganham corpo  nos  anos  70,  quando
surgem mais trabalhos pertinentes  a essa área do conhecimento.  Outra grande contribuição foi
denotada nos estudos de Fernandes et al. (2004) onde salienta à criação no ano de 2002 do Núcleo
de Estudos em Percepção Ambiental – NEPA, que passou a desenvolver pesquisas nesta temática. 

Não obstante, outros autores também fizeram importantes reflexões sobre o conceito e a
aplicação da percepção ambiental, tratando da relação do ser humano com o meio em que vive e
verificando as diferentes possibilidades de conceber o espaço frequentado (PEDRINI et al. 2010;
RODRIGUES et al. 2012; GOMES, 2014; VESTENA et al. 2014; DORIGO & FERREIRA, 2015).

Com base no exposto, compreende-se que as questões urbanas e ambientais necessitam de
serem tratadas com certa  proximidade,  devido  à  importância que as áreas verdes possuem no
contexto urbano. 

A  percepção  da  população  sobre  as  áreas  verdes  é  um elemento  indispensável  para  a
melhoria da qualidade do ambiente urbano. O uso da análise da percepção ambiental se justifica por
permitir  a  obtenção  de  informações  importantes  à  gestão  pública.  A  percepção  dos  usuários
possibilita identificar infraestruturas deficitárias, ações e procedimentos de manejo que melhorariam
o local e a função social das áreas verdes e parques (COSTA & COLESANTI, 2011).

O presente estudo teve por objetivo identificar a percepção ambiental de usuários do Parque
do  Ingá,  de  modo  a  investigar  como  esses  usuários  concebem  o  Parque  do  Ingá,  suas
potencialidades e limitações, e como os usuários se relacionam com o lugar. Assim como levantar o
perfil dos usuários e seus anseios de mudanças no local. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  o  desenvolvimento  do  presente  trabalho  além  das  conceituações  teóricas,  foram
desenvolvidos procedimentos práticos em campo, com objetivo de coletar dados e informações de
usuários do Parque do Ingá.  A pesquisa foi de caráter exploratório, com análise quanti-qualitativa.

O Parque do Ingá foi escolhido como área de estudo por ser uma das principais áreas verdes
da cidade de Maringá e localizar-se em sua região central  da cidade,  sendo um dos principais
pontos de encontro da população que busca espaços para lazer. 

O Parque do Ingá está situado ao lado da área central da cidade nas coordenas UTM 22K
404958.44 - 7409305.22, e, 405123.44 - 7408322.36, em meio a umas das áreas economicamente
mais valorizada de Maringá (Figura 1). A cidade de Maringá localiza-se no sul do Brasil,  região
noroeste do Paraná. Segundo o IBGE (2016), possui uma população estimada em aproximadamente
400 mil habitantes, considerado a terceira cidade do Estado com maior população.
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Figura 1: Localização do Parque do Ingá na cidade de Maringá, Paraná.
Fonte: André Jesus Periçato (2016).

O Parque do Ingá foi inaugurado em outubro de 1971. Ele se constitui em um grande espaço
público com mata nativa (Figura 2), com área aproximada de 47,3 hectares, dispondo de um lago
artificial, resultado do represamento da nascente do Córrego Moscados. Em relação à infraestrutura,
o  parque  possui um  jardim  imperial  japonês,  a  gruta  Nossa  Senhora  Aparecida,  pistas  de
caminhadas, lanchonete, pedalinho e instalações para uso de uma tirolesa (PARANÁ, 2016). Os
equipamentos comunitários implantados no entorno do parque para atividades físicas e recreativas à
população contempla o relacionamento humano com o meio natural.
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Figura 2: Parque do Ingá - Maringá, Paraná. 
Fonte: Google Earth, (2016).

 Na parte  externa,  o  parque ainda  conta com pista  de  caminhada e  uma área com ATI
(Academia da Terceira Idade) e outros equipamentos de ginástica (Figura 3).

(a)                                                                                       (b)
Figura 3:  Entrada do Parque do Ingá (a) e entorno do Parque do Ingá, academia ao ar livre,

Academia da Terceira Idade (ATI) (b).
Fonte: André Jesus Periçato (2016).

Como instrumento investigativo, elaborou-se e aplicou-se um questionário semiestruturado,
para coleta de dados padronizados. O questionário continha tópicos que, inicialmente, procuraram
traçar o  perfil  dos usuários e adiante foi  estruturado com perguntas cujo objetivo era realizar  a
análise qualitativa da relação frequentador - parque.

As questões contidas no questionário foram: 1. Idade: a) Menos de 20 anos, b) 21 a 30 anos,
c) 31 a 40 anos, d) 41 a 50 anos, e) 51 ou mais; 2. Sexo: a) Feminino, b) Masculino; 3. Onde reside:
a) Centro da cidade de Maringá, b) Bairros da cidade de Maringá. Qual?, c) Outro município. Qual?;
4. Escolaridade: a) Fundamental incompleto, b) Fundamental, c) Médio, d) Superior; 5. Com que
frequência  faz  uso  desse  espaço:  a)  Diariamente,  b)  Semanalmente,  c)  Uma vez  ou  outra,  d)
Raramente; 6. Que dia(s) da semana frequenta o Parque do Ingá: a) Segunda-feira, b) Terça-feira,
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c) Quarta-feira, d) Quinta-feira, e) Sexta-feira, f) Sábado, g) Domingo; 6. Horário que frequenta o
Parque do Ingá: a) Antes das 8 da manhã, b) A partir das 9 horas, c) Horário de almoço, d) Das 13
às 17 horas, e) A partir das 18 horas; 7) Que tipo de uso faz desse espaço (Parque do Ingá): a)
Lazer com a família, b) Exercícios físicos, c) Caminhada, d) De passagem, e) Outros. Qual/Quais?;
8.  Você traz  seu animal  de  estimação  para  o  parque a)  Sim,  b)  Não;  9.  Você  percebe  algum
problema no parque do Ingá? a) Não, b) Sim. Qual/Quais?; 10. Sugeriria melhoras a esse espaço
(Parque do Ingá)? a) Sim, b) Não; 11. Em caso afirmativo da questão anterior. Que melhoras você
sugere: a) Segurança, b) Infraestrutura, c) Serviços, d) Acessibilidade, e) Outra(s). Quais?; 12. Se
você tivesse que indicar o parque para um turista ou vizinho, o que você destacaria como algo mais
interessante no Parque do Ingá.

Na elaboração do questionário, foram observadas as recomendações de Minayo (2011) para
a não utilização de perguntas longas ou com sentido duplo, permitindo maior clareza e objetividade
quanto à compreensão das perguntas realizadas. 

Para  determinar  o  tamanho  da  população  (N)  foi  realizada  a  contagem dos  usuários  no
período de 08/05/2016 a 13/05/2016, nos períodos matutino e vespertino, onde a média aritmética
simples resultou em 601 (N). A amostragem foi aleatória simples, onde cada indivíduo do parque
tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra. 

Para o calculo do tamanho da amostra foi utilizado às equações estabelecidas em estudos
por Soares (1991), Milone e Angeline (1993), Barbetta (1999) e Silva e Gazola (2001) e o número de
usuários que frequentam o Parque segundo dados do Plano de Manejo do parque. Desta forma, foi
possível estabelecer o nível de confiança e precisão desejada. Assim, a confiança foi determinada
com 95% e, o erro de 7% (Equação 1).

n0=
1
4
∙(
Z∝/2

e0
) 2
❑

Quando o tamanho da população N é finito, ou seja, inferior a 10.000, deve-se usar o fator de
correção (Equação 2).

n=
N ∙n0

N+n0−1

Após os cálculos estatísticos chegou-se ao número de 191 (n) pessoas. Os questionários
foram aplicados nos dias 17/12 e 18/12/2016, aleatoriamente no parque após o aceite dos usuários
em participar da pesquisa e a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TECLE).
Os questionários foram aplicados no sábado e domingo, por corresponderem aos dias em que há
um maior número de frequentadores no Parque do Ingá. Aos domingos as avenidas que margeiam o
Parque ficam interditadas, possibilitando aos usuários usufruírem também da avenida para correr,
pedalar,  entre outras atividades, conforme previsto em Lei  Municipal  nº.  9.560/2013 (MARINGÁ,
2013).

Os dados obtidos foram tabulados e analisados por meio de gráficos e da análise do discurso
dos usuários, visando reconhecer o perfil de usuários, bem como suas impressões e concepções
sobre o Parque do Ingá.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Os resultados do estudo podem subsidiar na elaboração de projetos de melhorias do Parque
do Ingá e também no planejamento de outros parques urbanos. O planejamento destaca-se como
um fator  fundamental  no  desenvolvimento  e  na gestão desses espaços,  contribuindo para  uma
melhor qualidade de vida da população.

A  amostra  pesquisada  constitui-se  de  pessoas  do  sexo  masculino  e  feminino,  com  um
pequeno predomínio as de sexo masculino (aproximadamente 61%). Mais da metade dos usuários
declararam possuir  ensino  superior  completo  (56%).  Em relação  à  procedência  geográfica  dos
usuários,  notou-se que a maior parte deles reside na porção norte da cidade (34%), seguido por
moradores que residem na porção central da cidade (26%) (Quadro I). Os usuários do Parque do
Ingá questionados provenientes das regiões sul, leste e oeste da cidade foram inferiores. Esses
percentuais se justificam devido à localização do Parque do Ingá, no centro da cidade, e ao maior
número de moradores (população) na porção norte da cidade de Maringá.

Quadro I: Procedência geográfica dos usuários do parque do Ingá

A pesquisa de campo foi  realizada em um sábado e domingo,  devido ao maior  fluxo de
usuários nos finais de semana. A prefeitura em parceria com o Parque e o órgão de fiscalização de
trânsito (SETRANS) interditam as vias marginais do Parque, permitindo o uso das vias para a prática
de  lazer.  Na  figura  4  pode-se  observar  que  aproximadamente  60% dos  usuários  entrevistados
frequentam o Parque preferencialmente aos finais de semana. Cerca de 30% dos usuários disseram
que visitam diariamente o Parque. Quanto aos horários em que os usuários frequentam o Parque,
mais de 50% vão no período entre 13 e 17 horas e 23% após as 18 horas. Desta forma, nota-se que
os usuários frequentam o Parque, preferencialmente, no período da tarde e após as 18 horas.

9,09% 2,27%

9,09%

11,36%

9,09%

27,27%

31,82%

Segunda- 
feira
Terça- feira
Quata-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Figura 4: Dia da semana em que os usuários frequentam o Parque do Ingá.
Elaboração: Os autores (2016).
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Norte 34

Sul 11

Leste 19

Oeste 5

Centro 26

Outros Municípios 5



Quando questionados sobre os motivos e qual uso eles fazem desse espaço, as respostas
mais recorrentes foram exercícios físicos e lazer com a família, correspondendo a aproximadamente
85% do total da amostra (Figura 5).

38,46%

46,15%

15,38%

Lazer com a 
família
Exercícios fsicos 
Caminahda
De passagem 

Figura 5: Tipo de uso que os usuários fazem do Parque do Ingá.
Elaboração: Os autores (2016).

Dorigo  &  Ferreira  (2015),  em estudo  sobre  as  contribuições  da  percepção  ambiental  de
frequentadores de Praças e Parques no Brasil  no período de 2009 a 2013,  destacaram que as
práticas mais realizadas nesses espaços são, em primeiro lugar, atividades físicas/esporte, seguido,
em menor proporção, por lazer e contato com a natureza. 

Neste  contexto,  os  resultados  obtidos  com  usuários  entrevistados  do  Parque  do  Ingá
corroboram com as conclusões de Dorigo e Ferreira (2015), uma vez que os usuários utilizam o
espaço do Parque do Ingá para prática de exercícios físicos, como: caminhada, corrida a pé e de
bicicleta, musculação nos equipamentos disponíveis - Academia da Terceira Idade; e para atividade
de lazer com a família, como piquenique, brincadeiras com os filhos, encontro entre amigos, entre
outros.  Outra prática observada no Parque foi à presença de animais domésticos, principalmente,
cães. Aproximadamente 20% dos usuários afirmaram que utilizam o espaço externo do parque para
passear  com seus  animais  de  estimação.  Desta  forma,  as  áreas  verdes,  praças  e  parques  se
constituem como importantes espaços de convivência e de lazer, tornando lugares agradáveis para
passear com a família e amigos. 

Os espaços,  segundo Tuan (1983),  transformam-se em lugar  à  medida que este adquire
definição e significado. Neste sentido, enfatiza-se a importância em se preservar os espaços verdes
presentes nos centros urbanos, conscientizando a população de sua importância social. 

A Educação Ambiental  pode atuar como um importante mecanismo para conscientização,
gerando  o  estabelecimento  de  relações  conscientes  e  harmônicas  entre  o  homem  e  o  meio
ambiente.  Rezende  et  al.  (2012)  defendem  a  inserção  de  diferentes  usos  no  espaço  urbano,
defendendo a criação de áreas verdes pela cidade. Segundo os autores, a atual configuração dos
centros urbanos provoca sérios danos ambientais quando não há de fato essa variação nos tipos de
uso do solo.

Em relação aos problemas, aproximadamente 80% dos usuários apontaram algum problema.
Este percentual revela que os usuários se sentem desconfortáveis em espaços do Parque do Ingá e
que poderiam ocorrer melhorias. As respostas mais recorrentes foram sobre a falta de manutenção
nos aparelhos de exercícios, a falta de segurança, a iluminação precária em certos pontos, a pouca
opção de atratividade do Parque, a falta de uma ciclo-faixa ou ciclovia para o uso de bicicletas, a
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falta de um espaço específico para brincadeiras – atividades de criança e a reduzida quantidade de
banheiros. 

Desta  forma,  pouco mais  de  85% dos usuários  sugeririam melhorias  a  esse espaço.  As
principais sugestões apontadas são de melhorias na infraestrutura (52%), segurança (22%), serviços
(15%) e acessibilidade (4%) (Figura 6). 

22,22%

51,85%

14,81%
3,70%

7,41%

Segurança
Infraestrutur
a 
Serviços
Acessibilidad
e

Figura 6: Sugestões de melhorias para o Parque do Ingá.
Elaboração: Os autores (2016).

Outros  problemas apresentados pelos  usuários  (7%) foram sobre  a  ausência  de  animais
silvestres no Parque, o não funcionamento do Parque no período da noite, a pequena largura das
faixas para a caminhada (necessidade de ampliação da largura das faixas), as condições da gruta
(necessidade de revitalização da gruta) e da qualidade da água da lagoa (necessidade de melhorar
a qualidade da água da lagoa) do Parque do Ingá.

Com relação à percepção ambiental de usuários em Parques Urbanos também apresentaram
resultados semelhantes, destacando que a percepção dos usuários se comporta de forma parecida
quando se refere às sugestões de melhorias nos espaços. Os problemas são em geral sobre a
deficiência na infraestrutura e da manutenção dos espaços, como de calçadas irregulares, poluição
e iluminação (VIANA, 2014). 

Pesquisas como essas podem servir  de  subsídio  para  ações por  parte  do  poder  público
buscando melhorias nesses espaços, pois a pesquisa reflete a opinião e o modo como os usuários
percebem o Parque.  De  forma geral,  verificou-se  grande satisfação por  parte  dos  usuários  em
relação ao Parque do Ingá. Os principais problemas apresentados pelos usuários, entretanto, não
diminuem a satisfação em usufruir da área como uma opção de lazer. 

Enfatizaram essa satisfação na resposta da última questão do questionário: “Se você tivesse
que indicar o parque para um turista ou vizinho, o que você destacaria como algo mais interessante
no Parque do Ingá?” Os usuários responderam em geral que destacariam como interessante o lago
no  interior  do  Parque,  bem  como  a  paisagem  em  geral,  por  apresentar  grande  quantidade  e
diversidade de árvores. 

Embora boa parte utilize o parque para a prática de esporte, quando questionado sobre o que
destacaria de mais interessante no parque, as respostas eram sobre elementos ligados a natureza e
não a infraestrutura. Desta forma, reforça-se que os usuários entrevistados do Parque o frequentam
em busca não só da infraestrutura, mas também para o contato com a natureza como um lugar
agradável para se frequentar.
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4 CONCLUSÃO

O Parque do Ingá é frequentado por usuários de diversas localidades da cidade de Maringá,
bem como por moradores de outros municípios. Em geral, o Parque é utilizado para a prática de
exercícios físicos e para lazer como a família. Verificou-se também, grande satisfação por parte dos
usuários  pela  natureza  que  o  Parque  apresenta,  sendo  destacada  a  presença  do  lago  e  da
arborização.  Contatou-se ainda, que o Parque do Ingá apresenta limitações ligadas principalmente
à infraestrutura para seus usuários. 

O presente estudo, por sua vez, torna-se uma importante ferramenta de subsídio para que o
poder público possa realizar melhorias no Parque do Ingá. As sugestões apontadas pelos usuários
são de fundamental importância e carecem da atenção dos administradores e órgãos competentes.
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