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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS FREQUENTADORES DE ÁREAS VERDES DE 

UMA CIDADE DO INTERIOR DA REGIÃO SUL DO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE 

PARQUES URBANOS 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo buscou compreender a percepção dos maringaenses em relação às reservas e 

parques urbanos da cidade, visto que estes espaços, muitas vezes, não apresentam ferramentas 

eficazes que permitam cumprir as suas missões: diminuir os impactos ambientais das 

aglomerações urbanas e manter o vínculo do homem com sua essência biológica, sua natureza 

física e subjetiva. Os parques selecionados para este estudo foram: O Parque do Ingá e o 

Parque Municipal Alfredo Werner Nyffeler. Na elaboração do trabalho foi empregada 

metodologia de pesquisa de campo exploratória por amostragem, por meio de aplicação de 

questionário semi-estruturado para levantamento de dados. Com o objetivo de quantificar e 

definir as funções físicas e psicológicas dos Parques, que são percebidos por meio de 

sensações transmitidas aos seus usuários, realizou-se a aplicação de 212 questionários, tendo 

como público-alvo os frequentadores dos Parques em estudo. A presente pesquisa, além de 

investigar o perfil dos usuários constatou que, entre os entrevistados, há um moderado 

equilíbrio de gênero. Observou-se ainda que a faixa etária predominante dos frequentadores é 

composta por adultos com idade entre 25 e 44 anos e que poucos jovens e idosos frequentam 

os parques nos fins de semana. Um dos resultados mais interessantes deste estudo é que o 

sentimento de bem-estar, assim como os benefícios relacionados à saúde física e mental e ao 

contato com a natureza emergiram consensualmente como atributos altamente valorizados 

pelos usuários de ambos os parques. Os resultados desta pesquisa, apontam que as áreas 

verdes urbanas são espaços amplamente valorizados pelo público que frequenta estas áreas. 

Além de promover entre os seus usuários um maior contato com a natureza, estes espaços são 

amplamente utilizados para a prática de atividades físicas, para o descanso e para o lazer. A 

busca por estas atividades em locais considerados verdes e livres reafirma a ideia do parque 

como elemento que contribui para a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Parques Urbanos, Percepção Ambiental, Áreas Verdes. 
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ENVIRONMENTAL PERCEPTION OF THE GREEN AREA FREQUENTERS OF A 

CITY OF THE INTERIOR OF THE SOUTH OF BRAZIL REGION: A STUDY OF 

URBAN PARKS 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to comprehend the perception of people who are from Maringá 

city in relation to the city nature reserves and parks, whereas many times these spaces do not 

present an effective structure that allow them to fulfil their missions: decrease environmental 

impacts which come from urban agglomeration and keep the connection between the human 

being and his biological essence, his physical and subjective nature. The parks selected for 

this study were “Parque do Ingá” and “Parque Municipal Alfredo Werner Nyffeler”. For this 

research, the methodology was field survey by sampling by means of applying a semi-

structured questionnaire to collect data. With the objective of quantify and define 

psychological and phisical functions of these Parks, that are realized by the means of the 

sensation they transmit to their users, it was applied 212 questionnaires and the target 

audience was the users of the parks under study. In addition to investigate the profile of park 

users, it was possible to verify among people interviewed that there is a moderate balance 

with regard to gender. Besides, it was possible to observe that the predominant group age that 

frequent these parks is 25-44 year old people. Few teenagers and old people go there on 

weekends. One of the most interesting results of this research was that the feeling of well-

being as well as the mental and health benefits and the contact with the nature emerge as   

greatly valuable attributes among the park users. The results of this resarch show that urban 

green areas are widely valued spaces by the people that frequent these areas. Besides 

promoting a larger contact with nature among park users, these spaces are widely used for 

practice of phisical activities, leasure and relax. The search for these kind of activities in 

places considered green and free reinforces the idea of the park as the element that contributes 

for the improvement in the population's quality of  life. 

 

KEY WORDS: Urban Parks, Environmental Perception, Green Areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Através dos tempos, o homem tem buscado ampliar o seu desenvolvimento intelectual 

e científico, associado a busca de mais conforto e produtividade, o que resultou na 

transformação do ambiente natural em urbano e rural. É neste contexto que o ambiente urbano 

apresenta inúmeros problemas determinados pelo seu crescimento, como a carência de 

infraestrutura básica, a poluição do ar e das águas, a ausência de áreas verdes, que 

consequentemente causam a diminuição da qualidade de vida de seus habitantes. Assim, 

crescem com as cidades os problemas socioeconômicos e o desequilíbrio ambiental. As 

mudanças ambientais que ocorrem em áreas urbanizadas constituem um dos marcos da ação 

do homem sobre a natureza. É neste sentido que a preservação, recuperação e criação de áreas 

verdes urbanas têm sido uma das grandes preocupações de estudiosos e planejadores urbanos, 

já que apresentam grande importância para a qualidade de vida da população, que utiliza esses 

espaços para passeio, descanso, momentos de lazer e para atividades físicas em um ambiente 

que possibilita um contato mais próximo com a natureza. 

Desde a sua fundação (1947), a cidade de Maringá obedeceu a um plano urbanístico 

em que ruas, avenidas, praças, parques e reservas florestais foram antecipadamente projetados 

e demarcados, revelando uma preocupação ambiental. O projeto original e o processo de 

planejamento da cidade de Maringá, idealizado por Jorge de Macedo Vieira (1958-1972), 

preocuparam-se com o meio ambiente, com a conservação e a preservação das áreas de 

nascentes e fundo de vale, considerando aspectos ambientais na construção da paisagem 

urbana, contribuindo para a qualidade espacial ao moldá-la com base nos valores que 

atualmente denominamos sustentabilidade urbana (VASCONCELOS, 2013). Em seu 

trabalho, o urbanista conservou três importantes áreas verdes. O Parque do Ingá e o Parque 

Florestal dos Pioneiros foram projetados em forma de pulmões, com o objetivo de mostrar às 

futuras gerações a vegetação primitiva da região e evitar problemas de poluição (GARCIA, 

2006). 

Planejada, inicialmente, para ser ocupada por 200.000 habitantes no espaço de 52 

anos, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Maringá 

ultrapassou sua expectativa inicial de crescimento, acarretando alguns problemas urbanísticos 

e ambientais. Por outro lado, por ter sido planejada, a chamada Cidade Verde possui a 

imagem de ambientalmente correta. Porém, pouco se sabe sobre a percepção dos 
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maringaenses em relação a esse codinome e sobre esse título de cidade ecologicamente 

correta.  

Diante do exposto, este estudo pretende compreender a percepção dos maringaenses 

em relação aos aspectos ambientais que envolvem a relação dos cidadãos com as reservas 

verdes do município. 

Neste sentido, questiona-se: de que forma as áreas verdes de Maringá, especialmente, 

os parques urbanos, têm servido aos cidadãos? Qual a percepção que os maringaenses têm 

efetivamente do município chamado de Cidade Verde? O que a estrutura dos parques urbanos 

de Maringá vem oferecendo para a população da cidade? Quais as expectativas dos moradores 

sobre a estrutura atualmente disponível nestas áreas? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As áreas verdes urbanas são importantes para regulação do clima e a mitigação dos 

efeitos da poluição nas cidades, possibilitando melhor saúde do cidadão, gerando condições à 

biodiversidade diminui os riscos de erosão e inundação na malha urbana, além de influenciar 

no aspecto paisagístico, de lazer e recreativos das cidades (VASCONCELOS, 2013).   

Além disso, o próprio direito ambiental preconiza a organização de áreas verdes nos 

aglomerados urbanos como forma de colaborar para a saúde física e mental e atender às 

necessidades  de recreação dos cidadãos (FERREIRA, 2005), isto é, reforça a importância 

destas áreas para a saúde, não só do corpo, mas a saúde social e psicológica do cidadão. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Compreender a percepção dos maringaenses em relação aos aspectos ambientais que 

envolvem a relação dos cidadãos com as reservas verdes do município. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Aprofundar a compreensão do conceito de percepção ambiental; 

- Mensurar em que nível as áreas verdes de Maringá, especialmente, o Parque do Ingá e o 

Parque Alfredo Werner Nyfeller, têm servido como espaços de convivência para seus 

cidadãos; 

- Traçar um perfil sociocultural dos frequentadores dos parques urbanos; 

- Investigar a percepção ambiental que os maringaenses têm efetivamente sobre o codinome 

Cidade Verde; 

- Aferir as expectativas dos moradores sobre a estrutura dos parques urbanos como ferramenta 

urbana para a melhoria da qualidade de vida. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Os estudos de percepção ambiental surgiram em 1879, com o psicólogo Wilhelm 

Wundt e, a partir de então, passaram a chamar a atenção de pesquisadores em diversas áreas 

como a educação e a geografia (FERREIRA, 2005).  

Com o passar do tempo, estes estudos se mostraram um importante instrumento para 

auxiliar na compreensão da maneira como o ser humano vê e sente determinado espaço o que 

pode explicar as suas ações em relação a ele (COSTA & COLESANTI, 2011). 

Segundo Chauí (2001), existem três correntes de pensamento que estudam a percepção 

ambiental: a empirista, em que a percepção depende do estímulo externo e se consolida por 

meio da repetição e da frequência destes estímulos; a intelectualista, na qual a percepção 

depende do sujeito que a percebe e acontece quando esse sujeito analisa o objeto e o 

decompõe em suas qualidades simples; e a fenomenológica, em que não há distinção entre 

sensação e percepção e estas sensações provocadas pelo ambiente são dotadas de sentido e 

significado. 

De acordo com Del Rio & Oliveira (1999), mesmo fazendo parte de uma mesma 

cidade ou bairro podemos perceber o ambiente em nossa volta de forma diferente. Na visão de 

Tuan (2012), esta percepção não é constante, pode variar com passar do tempo, já que o 

ambiente onde moramos pode sofrer alterações e estas experiências podem mudar nosso 

modo de pensar e agir.  

Em seu estudo, Liynch (1960) observou que a relação de um morador de uma cidade 

pode ser influenciada pelas inúmeras percepções acumuladas pelo mesmo ao longo de sua 

relação com este ambiente.  

Para Costa & Colesanti (2011), os estudos de percepção ambiental ajudam a 

compreender quais as expectativas da população de uma determinada região têm em relação 

às áreas verdes de sua localidade e o que fazer para melhorar essa relação. 

Um dos principais programas que vêm incentivando o uso de estudos de percepção 

ambiental em gestão de áreas verdes é o Man and Biosphere (MAB). Um programa 
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intergovernamental com o objetivo de melhorar o relacionamento entre o homem e o meio 

ambiente de forma a promover o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2016). Dos 14 

projetos que compõem o programa o projeto décimo terceiro trata justamente de estudos de 

percepção da qualidade ambiental.  

Atualmente o MAB está presente em mais de 100 países, tendo sido implantado em 

grandes cidades como Roma e a Cidade do México, cidades de grande urbanização. Em seus 

projetos, o MAB busca contrapor a opinião dos três principais atores relacionados ao meio 

ambiente que são: especialistas na área, tomadores de decisão e frequentadores, sendo estes 

últimos o principal alvo dos estudos de percepção ambiental. 

Para Jim e Chen (2006), a análise da percepção ambiental também permite ao gestor 

saber como as políticas e projetos implementados estão sendo sentidas e avaliadas pela 

população local, o que ajuda a nortear as ações para um resultado mais próximo do que se 

espera alcançar.  

Diante do exposto, o desafio do planejador é, justamente, captar e compreender os 

valores subjetivos que compõem a percepção ambiental da população e conseguir aplicá-los 

aos projetos de gestão de áreas verdes urbanas (COSTA & COLESANTI, 2011).  

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS PARQUES URBANOS 

 

Atualmente, as cidades enfrentam diversos problemas ambientais, entre os quais 

destacamos a falta de áreas de lazer público, situação que leva à diminuição da qualidade de 

vida urbana, tornando necessária uma mudança de atitudes em relação ao ambiente urbano.  

De acordo com Carneiro & Mesquita (2000), os parques urbanos são espaços livres 

públicos com a função predominante de lazer e recreação, ocupando uma área em grau de 

equivalência superior a uma quadra típica urbana que apresentam componentes da paisagem 

natural, vegetação, topografia, elemento aquático, como também edificações destinadas a 

atividades recreativas e culturais. 

É possível afirmar, ainda, que no espaço urbano, os parques têm como uma de suas 

atribuições minimizar a deterioração da qualidade de vida bem como os processos de 

degradação ambiental, através da manutenção de condições favoráveis ao conforto térmico, à 
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saúde e ao bem-estar do ser humano, além de oferecer práticas de lazer a população (BOVO, 

2009). 

De acordo com Vasconcelos (2013), os parques urbanos são reguladores bioclimáticos 

e provedores de qualidade ambiental, são áreas projetadas como lugares de lazer, e na visão 

deste autor isso traz harmonia não apenas ambiental, mas também social.  

É neste contexto que os espaços livres ocupam importantes funções em uma cidade, 

como a função estética, a social e a ecológica. Neste sentido, a criação e manutenção dos 

parques urbanos vêm ao encontro da tentativa de resolver os problemas urbanos, pois as áreas 

verdes contribuem para melhorar a qualidade de vida no ambiente da cidade, adquirindo valor 

ecológico e humanístico ampliando a representação do lugar da natureza na cidade (BOVO, 

2009). 

 

2.3 A FORMAÇÃO HISTÓRICA DE MARINGÁ E O PLANEJAMENTO URBANO DA 

CIDADE JARDIM 

 

A proposta de Maringá como cidade-jardim inicia-se na década de 1940, através da 

Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP), que traçou um projeto arquitetônico 

arrojado e integrado com a natureza, inspirado no modelo de Ebenezer Howard. De acordo 

com Howard (2002), não há dualidades entre a cidade e o campo, mas sim, a combinação 

entre os atrativos da cidade e a exuberância do campo. Em seu planejamento, as cidades 

seriam organizadas e interligadas por um sistema de transporte público eficiente e constituídas 

por estabelecimentos industriais e cinturões agrícolas. 

Segundo Bovo (2009), a visão ideológica de Howard foi uma tentativa de resolver os 

problemas de insalubridade, pobreza e poluição nas cidades. Ele almejava a combinação 

perfeita entre o campo e a cidade, unindo todas as vantagens de uma vida urbana repleta de 

oportunidades e os prazeres do campo. Por meio dessa união, a migração de pessoas de 

cidades congestionadas se daria naturalmente para uma cidade próxima da natureza, 

considerada como fonte de riqueza, vida e felicidade. Neste sentido, a concepção da ideia da 

cidade jardim de Howard tinha como objetivo proporcionar ao ser humano mais liberdade 

através da vida em comunidade, contrariando os interesses dos empreendedores, que pensam 

somente em rendimentos.  
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Essas ideias se disseminaram por vários países, entre eles os Estados Unidos, França, 

Canadá e o Brasil, mas a concretização de uma cidade jardim se constituiu somente no início 

do século XX (1902), em território inglês, em Letchowoth, a 56 quilômetros de Londres. Essa 

cidade foi projetada para abrigar 30.000 habitantes, com a mesma proposta de Howard, com 

traçados simples, com ruas no sentido leste-oeste, seguindo a ferrovia que ligava Londres a 

Cambridge, cortadas por duas grandes avenidas em direção norte-sul, sendo constituída de 

grandes espaços públicos, áreas verdes em parques, praças e jardins, áreas agrícolas 

circundantes, habitação, comércio e indústrias separados em setores (HALL, 2000). 

  Na época do surgimento de Maringá, construir cidades significava derrubar florestas. 

Preservar a natureza e ter uma visão ambiental não era considerado, muito menos praticado. 

No entanto, desde a sua fundação (1947), a cidade de Maringá obedeceu a um plano 

urbanístico no qual ruas, avenidas, praças, parques e reservas florestais foram 

antecipadamente projetados e demarcados (BOVO, 2009).  

De acordo com Garcia (2006), a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná foi a 

responsável por elaborar o projeto da cidade de Maringá, trabalho atribuído ao urbanista Jorge 

Macedo Vieira, que em seu labor conservou três importantes áreas verdes. Para o urbanista, 

tanto o Parque do Ingá como o Parque Florestal dos Pioneiros foram projetados em forma de 

pulmões, com os objetivos de mostrar às futuras gerações a vegetação primitiva da região e 

evitar que a mesma jamais sofresse problemas de poluição.  

Segundo Meneguetti  (2007), o projeto de Jorge de Macedo Vieira para Maringá teve 

inspiração no modelo de cidade jardim, pois previu em sua estruturação espacial a divisão da 

cidade em zonas funcionais: residencial, comercial, industrial, médico-hospitalar e 

administrativa. Estas foram previamente estabelecidas entre si seccionadas por amplas 

avenidas com várias rotatórias para a redução do tráfego, ruas com largos passeios e quatro 

amplos bosques no espaço urbano: Parque do Ingá, Parque Florestal dos Pioneiros, Parque das 

Grevíleas e Horto Florestal.  

Ao projetar a cidade, o urbanista tinha consigo o ideal preservacionista, ou seja, uma 

preocupação com a qualidade do ambiente urbano, livre de poluições, e também uma 

preocupação em preservar essas áreas para as gerações futuras, ideia muito semelhante ao 

modelo urbanístico de Howard, e é assim que surge Maringá com seus parques e praças 

(BOVO, 2009). 
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Segundo Garcia (2006), tanto o projeto original quanto o processo de planejamento da 

cidade, idealizado por Jorge de Macedo Vieira (1958-1972) preocuparam-se com a 

conservação e a preservação dos seus recursos naturais moldando a paisagem urbana com 

base nos valores que atualmente denominamos sustentabilidade urbana.  

Inicialmente planejada, com o passar do tempo, a cidade de Maringá ultrapassou 

rapidamente sua expectativa inicial de crescimento, ocasionando alguns problemas ambientais 

e urbanísticos. Diante deste crescimento populacional inesperado, muitos loteamentos foram 

implantados de maneira a atender às exigências do mercado, deixando excluídas as 

preocupações ambientais iniciais, ocasionando diversos problemas ambientais, tais como 

desmatamento, elevação da temperatura, e a ausência de parques e reservas florestais.  

Em relação ao processo urbano, Lefebvre (2004) argumenta que espaço construído, ser 

humano e natureza são inseparáveis. Todavia, não existe nada puramente natural na cidade. A 

natureza entrou para a prática urbana em favor dos lazeres e tornou-se apenas “guetos do 

lazer”. 

Diante deste crescimento desigual da malha urbana, alguns princípios ecológicos 

podem ser considerados como uma importante ferramenta de desenho e estruturação urbana, 

que condicione uma interligação entre o físico-espacial, o natural e o homem de forma mais 

equilibrada, como os parques urbanos. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste estudo foi realizada uma revisão sistemática de bibliografia 

sobre percepção ambiental e a importância dos parques urbanos, em nível nacional e 

internacional. 

Considerável parte desta pesquisa foi de caráter exploratório, por meio do 

desenvolvimento de um instrumento de pesquisa baseado no trabalho de Ferreira (2005). A 

aplicação do questionário aos usuários dos parques foi realizada no dia 23 de outubro de 

2016, no início da primavera, durante a luz do dia (das 9h às 13h), em um dia ensolarado, 

sendo aplicados 106 questionários em cada um dos parques, somando um total de 212 

questionários.  

De acordo com Martins (2004), a escolha de uma abordagem em uma pesquisa 

depende muito do tipo de problema colocado e de seus objetivos. Sendo assim, por ser mais 

rápido optou-se pela amostragem por conveniência não-probabilística destituída de qualquer 

rigor estatístico em que o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que 

estes possam representar um universo (LEVY & LEMESHOW, 1980; LWANGA & 

LEMESHOW, 1991).  

Para Marconi & Lakatos (1996), a amostragem não-probabilística: tem como 

característica principal não fazer uso de formas aleatórias de seleção, uma vez que se torna 

impossível a aplicação de formas estatísticas para cálculo da mesma. É usada quando não se 

conhecem o tamanho do universo e os indivíduos são selecionados através de critérios 

subjetivos do pesquisador.  

Segundo Oliveira (2001), a amostragem por conveniência é adequada e 

frequentemente utilizada para geração de ideias principalmente em pesquisas exploratórias.  

Na amostragem de conveniência utiliza-se um grupo de indivíduos que esteja 

disponível. Trata-se de um estudo exploratório cujos resultados obviamente não podem ser 

generalizados à população à qual pertence o grupo de conveniência, mas do qual se poderão 

obter informações preciosas, embora não as utilizando sem as devidas cautelas e reservas 

(CARMO & FERREIRA, 2008).  
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 3.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

Para a realização desta pesquisa foram adotados como objeto de estudo dois Parques 

Urbanos do município de Maringá: O Parque Municipal do Ingá e o Parque Alfredo Werner 

Nyffeler.  

O Parque Municipal do Ingá (Figura 1), com altitude de 557 metros, apresentando uma 

área de 474.300 m2, situado nas coordenadas geográficas 23º 25` S de latitude sul e 51º 55` 

W, localizado na região central de Maringá, é uma área verde urbana de domínio de Floresta 

Estacional Semidecidual, predominando as espécies nativas e apresentando algumas espécies 

exóticas próximas as trilhas (BOVO, 2009).  

Essa área Verde urbana de recreação e uso intensivo oferece todas as oportunidades e 

serviços recreativos, tais como caminhos para o passeio em contato com a natureza, a 

paisagem agradável, playground, lago, entre outras atrações.   

 

Figura 1: Vista parcial do Parque do Ingá 

http://www.maringa.com  (Acesso em 04/03/2016). 

O Parque Alfredo Werner Nyffeler (Figura 2), com altitude de 520 metros, situado nas 

coordenadas geográficas 23°24`S, e 51°55´W, localizado na periferia de Maringá, foi criado 

em 1988, para revitalizar uma antiga área degradada da nascente do córrego morangueiro, que 

recebia de toda a cidade significativa quantidade de resíduos sólidos que ali eram depositados. 

Após um amplo investimento da Prefeitura Municipal de Maringá deu-se a revitalização da 

área. O local onde existia um “lixão” tornou-se um parque com um lago na parte central. Na 

http://www.maringa.com/
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época ocorreu o plantio de várias espécies de árvores nativas e exóticas na área (SOUZA & 

HAUASHI, 2013). 

Este parque possui uma área de 104.867,82m², onde é permitida a pesca nos finais de 

semana. Possui ainda espaço com churrasqueiras e arborização, dois campos de futebol suíço, 

parque infantil, mirante e pista de cooper com 1.005 metros. Atualmente, é muito frequentado 

nos finais de semana e é popularmente chamado de "Buracão" pelos maringaenses (BOVO, 

2009). 

 

Figura 2: Vista parcial do Parque Alfredo Werner Nyffeler 

http://www.maringa.com  (Acesso em 04/03/2016). 

 

3.2. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

A elaboração do questionário, bem como a aplicação da presente pesquisa teve como 

base, um recente levantamento realizado no Parque do Ingá, em uma ação denominada 

Ambiente & Saúde, promovido por estudantes dos cursos de graduação em Comunicação 

Social e pelos mestrandos em Promoção da Saúde e Tecnologias Limpas do Centro 

Universitário de Maringá-Unicesumar.  

As perguntas contidas nos questionários abordaram questões que, inicialmente, 

procuraram traçar um perfil dos usuários envolvendo dados sobre grupos de idade, sexo, grau 

http://www.maringa.com/
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de escolaridade, classe social de renda familiar e procedência residencial. A seguir, 

estruturou-se um conjunto de perguntas com o objetivo de realizar a análise quantitativa e 

qualitativa da relação do usuário com o parque. O instrumento de pesquisa continha perguntas 

fechadas  e teve como foco: I) compreender a percepção dos maringaenses em relação aos 

aspectos ambientais que envolvem a relação dos cidadãos com as reservas verdes do 

município; II) mensurar em que nível as áreas verdes de Maringá, especialmente, o Parque do 

Ingá e o Parque Alfredo Werner Nyffeler, têm servido como espaços de convivência para seus 

cidadãos; III) aferir as expectativas dos moradores sobre a estrutura dos parques urbanos 

como ferramenta urbana para a melhoria da qualidade de vida. 

Para análises quantitativas e qualitativas foi utilizado o software Sphinx (inferências, 

cruzamentos etc.) e Sphinx Lexia, respectivamente.  
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4. APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 

 

Esta dissertação é composta de um artigo que é resultado de uma pesquisa exploratória 

por amostragem em dois parques urbanos da cidade de Maringá-PR. O resultado desta 

pesquisa será submetido à revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, da UFPR. 

O artigo, de título Percepção Ambiental dos Frequentadores de Áreas Verdes de uma 

Cidade do Interior da Região Sul do Brasil: um estudo sobre parques urbanos, aborda a 

percepção dos maringaenses em relação aos aspectos ambientais que envolvem a relação dos 

cidadãos com as reservas verdes do município. 

O artigo está em consonância com as regras do Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologias Limpas, do Centro Universitário de Maringá, como obtenção do título de mestre. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS FREQUENTADORES DE ÁREAS VERDES DE UMA CIDADE 

DO INTERIOR DA REGIÃO SUL DO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE PARQUES URBANOS 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION OF THE GREEN AREA FREQUENTERS OF A CITY OF 

THE INTERIOR OF THE SOUTH OF BRAZIL REGION: A STUDY OF URBAN PARKS 

 

RESUMO 

O presente trabalho buscou identificar a relação que os cidadãos estabelecem com os parques 

urbanos na cidade de Maringá-PR, entendendo suas percepções sobre às funções destes 

espaços públicos, bem como o seu uso, participação e anseios. Os parques selecionados para 

este estudo foram: O Parque do Ingá e o Parque Municipal Alfredo Werner Nyffeler 

amplamente frequentados nos fins de semana. Na elaboração do trabalho foi empregada 

metodologia de pesquisa de campo exploratória, por meio de aplicação de 212 questionários 

para levantamento de dados. Para análises quantitativas e qualitativas desses dados foi 

utilizado o software Sphinx. Esta pesquisa constatou que, há um moderado equilíbrio de 

gênero em relação à frequência dos parques estudados. Observou-se ainda que a faixa etária 

predominante dos frequentadores é composta por adultos com idade entre 25 e 44 anos e que 

poucos jovens e idosos frequentam os parques nos fins de semana. Um dos resultados mais 

interessantes deste estudo é que o consequente sentimento de bem-estar, assim como os 

benefícios relacionados à saúde física e mental e o contato com a natureza emergiram como 

atributos altamente valorizados pelos usuários dos parques. Pode-se constatar que estas áreas 

verdes exercem um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida do público 

pesquisado. O verde dos parques além de tornarem o ambiente urbano mais agradável, 

possibilitam contato com a natureza, reforçam as relações sociais e geram um sentimento de 

bem-estar aos seus visitantes.  

Palavras-chave: Percepção Ambiental, parques urbanos, áreas verdes. 

ABSTRACT 

The aim of this research was to identify the connection between the citizens of Maringá City, 

state of Paraná and the its parks, understanding their perceptions in relation to the function of 

theses public spaces, as well as their utilization, participation and yearnings. The selected 

parks for this study were “Parque do Ingá” and “Parque Municipal Alfredo Werner Nyffeler”, 

widely frequented on weekends. Exploratory field research methodology was used in the 

elaboration of this work through the application of 212 questionnaires for data survey. It was 

used Sphinx software for qualitative and quantitative analysis. For this research, the 

methodology was field survey by sampling by means of applying a semi-structured 

questionnaire to collect data, which were analyzed through statistic software. Besides, it was 

possible to observe that the predominant group age that frequent these parks is 25-44 year old 

people. Few teenagers and old people go there on weekends. One of the most interesting 

results of this research was that the feeling of well-being as well as the mental and health 

benefits and the contact with the nature emerge as greatly valuable attributes among the park 

users. This study verified that green areas play a fundamental role in improving the quality of 

life of the target audience for this research. Besides becoming the environment more pleasant, 

the green of the parks enable the contact with the nature, reinforce the social relationships and 

generates a feeling of welfare to park visitors. 

KEYWORDS: Urban Parks, Environmental Perception, Green Áreas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estimativas da Organização das Nações Unidas indicam um aumento da população 

mundial em até dois terços, em 2045. Este processo ocasionará um crescimento vertiginoso 

das cidades, aumentando a pressão já existente sobre os espaços verdes existentes em áreas 

urbanas (JAMES et al., 2009).  

Este grande avanço das áreas urbanas se intensificou a partir da implantação do 

sistema capitalista, principalmente, após a Revolução Industrial, que submeteu o meio 

ambiente a uma contínua devastação, colocando em risco o equilíbrio dos ecossistemas e 

afetando a vida de toda a humanidade (SOUZA & HAUASHI, 2013).  

Em decorrência do crescimento da população e da intensificação do processo de 

urbanização, a interferência humana nos meios naturais passou a ocorrer num ritmo acelerado. 

As necessidades básicas de sobrevivência somadas à ausência de um eficiente planejamento 

urbano provocaram significativos impactos ambientais relacionados à devastação de áreas 

verdes (SILVA & VARGAS, 2010).  

Diante desta realidade, os parques públicos começaram a ser observados como 

elementos que poderiam contribuir para um maior equilíbrio ambiental das cidades. No século 

XX, as discussões sobre a importância dos parques nas cidades se intensificaram, uma vez 

que esses espaços destinados ao convívio tornavam-se cada vez mais necessários à população 

(BOVO, 2009). 

A Agenda 21 brasileira (2000) e o Documento Cidades Sustentáveis deixa claro a 

importância dos parques urbanos para atingir as metas de sustentabilidade, quando propõe, na 

Estratégia 1, a melhoria da qualidade ambiental das cidades através de ações preventivas, 

elaboração de planos e projetos urbanísticos relacionados as áreas verdes públicas das cidades 

e a conservação do patrimônio ambiental urbano, tanto o construído como o natural e 

paisagístico. 

Estudos indicam (KONIJNENDIJK et al. 2013) que a presença de áreas verdes no 

espaço urbano desempenha um papel estratégico para as cidades, pois suas funções são 

importantes para o desenvolvimento sustentável. Diante da atual demanda por 

desenvolvimento e crescimento urbano, é imperativo investigar a importância dos parques 

urbanos para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas (SANG et al., 2016).  
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Em termos de serviços de ecossistemas urbanos, a relevância dos espaços verdes para 

a qualidade de vida e o bem-estar humano já é reconhecida em diversos estudos (HAASE et 

al., 2014, VAN DEN BERG et al., 2014). Todavia, a percepção ambiental, bem como a 

relação existente entre os serviços ecossistêmicos culturais envolvendo benefícios 

recreacionais, educacionais, estéticos, espirituais e o bem-estar humano, ainda não foram 

totalmente abordados. De acordo com Chan et al. (2012), mais pesquisas são necessárias 

sobre os serviços ecossistêmicos culturais, especialmente, estudos que envolvem as conexões 

existentes entre os resultados dos ecossistemas biológicos em relação a saúde e ao bem-estar 

(SANDIFER et al., 2015). 

De acordo com Schipperijn et al. (2010), diversos estudos focaram apenas o uso e a 

percepção de espaços verdes dentro de uma cidade. Um número limitado de pesquisas vem 

sendo direcionadas no uso, percepção e bem-estar em espaços verdes localizados em bairros, 

o que permite explorar, especificamente, a contribuição dos diferentes tipos de espaço verde 

existentes para os serviços de ecossistemas urbanos culturais. 

Para Melazo (2005), os parques urbanos compõem um ambiente ideal para que sejam 

propostas ações vinculadas ao desenvolvimento da percepção e educação ambiental, 

auxiliando na mudança de atitudes e no desenvolvimento da consciência em relação ao 

ambiente. 

Diante do exposto, é de extrema importância a criação do pensamento e a 

compreensão da percepção ambiental, uma vez que diversas pessoas realizam atividades de 

lazer em ambientes naturais e não percebem o ecossistema e suas características. O resultado 

é a ausência de reconhecimento ambiental ou a falta de respeito ao meio ambiente. Segundo 

Tuan (2012), a forma que o indivíduo percebe o ambiente ao seu redor determina como ele 

interage com o mesmo e o quê este ambiente tem para esta pessoa. 

A partir deste contexto, este estudo buscou compreender a percepção dos 

maringaenses em relação aos aspectos ambientais que envolvem a relação dos cidadãos com 

as reservas verdes do município.  

Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa exploratória por amostragem 

em dois parques urbanos localizados, na cidade de Maringá-PR, utilizando uma abordagem 

direta junto aos seus frequentadores.  
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

2.1 DE CIDADE JARDIM AO CODINOME CIDADE VERDE 

 

Ao longo do século XIX, intensificou-se o crescimento industrial, provocando um 

desenvolvimento acelerado e desordenado das cidades europeias. Sem planejamento 

adequado, essas cidades se tornaram espaços insalubres, principalmente nos bairros operários 

contribuindo para a diminuição da qualidade de vida de seus moradores. 

Visando conter ou amenizar os problemas urbanos ocasionados pelo intenso processo 

de industrialização, Ebenezer Howard (2002) fez sua proposta para construir “cidades-jardins’ 

e equilibrar o crescimento urbano com as necessidades da natureza.  

As ideias de Howard (2002) foram publicadas, primeiramente, em1898, apresentando 

uma descrição detalhada de sua futura cidade-jardim, incluindo diagramas da cidade em seu 

entorno, observando que estes diagramas deveriam resultar em um projeto específico a cada 

sítio. Em seu esquema para a cidade-jardim, adotava uma grande avenida que circundaria toda 

a cidade central, prioritariamente residencial, formando um cinturão verde de 4,8 Km de 

comprimento. Estes cinturões verdes, seriam responsáveis pelo crescimento horizontal das 

cidades e pela ligação entre campo e cidade (MENEGUETTI, 2007). 

Posteriormente, as ideias de Howard foram adaptadas no planejamento de cidades na 

Inglaterra, sendo concretizadas em Letchworth, através dos arquitetos Raymond Unwin e 

Barry Parker, que definiram em seu projeto o desenho da cidade, com ruas sinuosas, jardins 

privados e parques, demonstrando a preocupação com a continuidade do espaço aberto 

(MENEGUETTI, 2007).  

São características da cidade de Maringá a farta arborização de suas vias e a existência 

de diversas áreas verdes no perímetro central urbano, resultado de um projeto paisagístico 

com forte intenção estética e de conforto ambiental, que se integrou ao projeto urbano da 

cidade.  

A exuberante flora existente na cidade está relacionada ao processo de colonização, 

implementado pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), que delegou ao 

engenheiro Jorge de Macedo Vieira a elaboração do projeto da cidade. Influenciado pela “arte 

inglesa de projetar cidades”, seguindo o raciocínio do desenho da primeira cidade-jardim, 
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Vieira traçou o desenho da cidade de Maringá com forte influência dos aspectos formais, 

praticados na cidade de Letchworth (MENEGUETTI, 2007).  

De acordo com Bovo (2009), o conceito de cidade-jardim de Howard foi seguido de 

forma detalhada por Jorge Macedo Vieira no traçado de Maringá, uma vez que o urbanista  

organizou e adequou o espaço urbano de acordo com as características da paisagem local, 

garantindo a presença de extensos parques e lugares públicos amplos e abertos, buscando o 

respeito às imposições topográficas do local e a proteção dos mananciais.  

Em seu labor, o urbanista conservou importantes áreas verdes na cidade, destacando 

em seu projeto o Parque do Ingá e o Parque Florestal dos Pioneiros conhecido como Bosque 

Dois, ambos projetados em forma de pulmões, com os objetivos de mostrar às futuras 

gerações a vegetação primitiva da região e evitar que as mesmas jamais sofressem problemas 

de poluição (GARCIA, 2006).  

Idealizada nos moldes da concepção de “cidade jardim”, a cidade de Maringá, desde a 

sua formação (1949), produziu um imaginário ecológico de Cidade Verde, agradável e com 

serviços disponíveis. Isso tudo devido às ações da companhia colonizadora e dos agentes 

imobiliários de época, que, através de uma forte propaganda, elaborada com um viés 

publicitário, divulgava a imagem da nova cidade que surgia no Paraná, com o objetivo de 

atrair novos moradores (BOVO, 2009). 

Bovo (2009) ainda destaca que esse ideário ecológico de cidade verde ressurgiu na 

década de 1980, graças ao poder público municipal que, além de incluir em seu programa de 

governo projetos relacionados com paisagismo e urbanismo, realizou campanhas publicitárias 

contundentes e dominadoras que transmitiam aos maringaenses a ideia de uma cidade 

planejada e sem problemas. 

Porém, é na década de 1990 que se obtém um salto de qualidade na política ambiental 

da cidade, com a elaboração de inúmeras leis, decretos e propostas, graças à Eco-92 – 

Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, que atribuiu aos 

municípios a responsabilidade de preservação do meio ambiente local. 

Para Mostani & Mansani (2016), o uso e a ocupação do espaço urbano do município 

são mais sistematicamente atravessados pelos discursos publicitários do ideal verde do que 

por práticas ambientais planejadas, difundidas e efetivadas.  



26 

 

 

 

Pode-se dizer que a disseminação do ideal verde, em Maringá foi realizada de forma 

estrategicamente operacional para atingir tanto a população da cidade quanto ampliar sua 

visibilidade no estado e no país. Com o passar das décadas, ela foi sendo readequada, 

ampliada e sofisticada, sempre pensando na construção do ideário verde a ser reconhecido e 

assumido pela população (MOSTANI & MANSANI, 2016). 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DOS PARQUES URBANOS 

 

Segundo Vasconcelos (2013), um parque urbano com vegetação original preservada 

incorpora significados sociais e valores culturais. Neste sentido, os parques urbanos exercem 

uma influência decisiva na qualidade de vida da população, uma vez que se faz presente na 

urbe, sendo um elemento importante na construção e estruturação da paisagem. 

De acordo com Bovo (2009), os parques urbanos brasileiros representam, na dinâmica 

da cidade, um “espaço verde” fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico 

e urbano. Eles constituem um espaço destinado ao lazer, ao contato com a natureza e 

contribuem com a qualidade de vida da população, despertando novos valores sociais, 

humanos e ambientais.  

A presença de áreas verdes urbanas aumenta a qualidade estética de uma comunidade 

e podem reforçar os sentimentos afetivos da comunidade com seu lugar, aumentando a 

autoestima e a relação das pessoas com seu bairro ou sua cidade. Sendo assim, os parques 

urbanos agem diretamente sobre a saúde pública, garantindo uma cidade mais saudável 

(MENEGUETTI, et al 2009). 

Segundo Vasconcelos (2013), as áreas verdes urbanas têm um papel de destaque no 

centro urbano, uma vez que proporcionam qualidade ambiental e são consideradas como 

elementos-chave para que a população possa desfrutar de um meio ambiente saudável 

promotor de qualidade de vida. 

Este mesmo autor ainda afirma que a vegetação urbana, localizada em espaços livres, 

como ruas, praças e parques, desempenha importante papel para a composição da paisagem, 

além de contribuir para o equilíbrio térmico da urbe. Para o pesquisador a vegetação urbana é 

um preceito ambiental importante, pois além de caracterizar, integra e orienta visualmente a 

paisagem da cidade. 
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2.3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Desde os primórdios, a humanidade, no intuito de sanar sua necessidade de 

sobrevivência e os seus desejos, vem alterando o meio ambiente, sem se preocupar com as 

consequências dessas ações. A partir desse pressuposto inúmeros estudos têm buscado 

identificar as percepções de grupos ou indivíduos sobre o espaço em que vivem com o 

objetivo de apresentar propostas que tenham como meta a conservação do meio ambiente. 

De acordo com Costa & Colesanti (2011), os estudos de percepção ambiental se 

mostraram um importante instrumento para auxiliar na maneira como o ser humano visualiza 

e sente o espaço em que vive e pode explicar as suas ações em relação ao mesmo. 

Para Del Rio & Oliveira (1999), os estudos de percepção ambiental visam 

compreender as atitudes do indivíduo em relação a determinados ambientes com base na 

forma como ele entende estes espaços, bem como as impressões que ele tem sobre o mesmo. 

Na visão de Tuan (2012), estas impressões são formuladas a partir dos estímulos que o 

ambiente provoca no indivíduo, vivenciados a partir dos seus sentidos, levando em 

consideração a sua personalidade e a sua cultura.  

Cada indivíduo, inserido em seu espaço de vivência, percebe, reage e toma atitudes de 

forma diferente sobre o meio ambiente. Estas manifestações e atitudes de acordo com Braga 

& Marcomim (2008) resultam das percepções, análises e expectativas individuais. Na visão 

de Tuan (2012) esta percepção não é constante, pode variar com passar do tempo, já que o 

ambiente pode sofrer alterações e as experiências vividas por aquela pessoa podem mudar seu 

modo de pensar e agir.  

Diante do exposto, os estudos de percepção ambiental podem ajudar a compreender 

melhor quais são as expectativas que a população tem em relação à área verde que 

frequentam, bem como contribuir nas decisões que devem ser tomadas para melhorar essa 

relação (COSTA & COLENSANTI, 2011). Para Castello (2001), a percepção da relação do 

ser humano-ambiente pode ser considerada um importante indicador de qualidade ambiental. 

Neste sentido, o estudo da percepção ambiental nas relações entre ser humano-ambiente pode 

contribuir na elaboração e execução de projetos que possam favorecer o uso sustentável dos 

recursos naturais. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Segundo o IBGE (2010), Maringá, objeto deste estudo, é a terceira maior cidade do 

Estado do Paraná, e a sétima da região sul do país, possui população estimada de 357.077 

habitantes, sendo que 350.653 residem na zona urbana e 6.424 habitantes na zona rural. 

Apresenta um Índice de Crescimento Populacional (ICP) estimado em 1,86% e Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.841, ocupando a 67ª posição no país.  

Esta cidade é considerada planejada e com altíssima qualidade ambiental. Mesmo 

possuindo uma vegetação exuberante em toda extensão do perímetro urbano, não foge à regra 

de outros grandes centros urbanos, pois, se forem comparadas as áreas florestais de algumas 

décadas atrás com a atual, constatar-se-á uma redução significativa dos espaços verdes 

(SOUZA & HAUASHI, 2013). 

Inserida no bioma da Mata Atlântica, a vegetação local sofreu e ainda sofre diversos 

impactos ambientais devido à urbanização, ao êxodo rural e à política dos governos de 

“colonizar” o interior do país de modo não sustentável. Poucas áreas da Mata Atlântica 

incluídas na paisagem urbana foram preservadas, sendo as principais o Parque do Ingá, o 

Horto Florestal Dr. Luiz Teixeira Mendes e o Parque Florestal dos Pioneiros, conhecido como 

Bosque II, sendo que as mesmas possuem obras de urbanização no seu interior (BORSATO & 

MARTONI, 2004). 

Nesta pesquisa foram estudados dois parques, o Parque do Ingá e o Parque Municipal 

Alfredo Werner Nyffeler. De acordo com Bovo (2009), estes parques urbanos recebem um 

número significativo de pessoas nos fins de semana, o que justifica a escolha destas duas 

áreas verdes para realização deste estudo.  

a) Parque do Ingá 

Localizado no perímetro urbano de Maringá, entre as Avenidas São Paulo, Laguna, 

Juscelino Kubitschek e Anchieta entre as coordenadas geográficas 23°25´S, e 51°55´W, com 

altitude de 557 metros, o Parque do Ingá possui em uma área de 4,73 ha (hectares) ou 474.300 

m2.  
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Projetado pelo urbanista Jorge Macedo Vieira para ser um dos “pulmões” da cidade, 

inspirado no modelo de cidade jardim, esse parque, na sua fase inicial, foi conhecido como 

Bosque I. O nome oficial, Parque do Ingá, só surgiu em 1971, através da Lei Municipal n° 

880, devido à grande quantidade de árvores do gênero “ingá” (ingá marginata) existente em 

seu interior (BOVO, 2009). Se tornou uma área de preservação permanente anos depois, 

através da Lei Orgânica do Município de 17/04/1990. 

De acordo com o Plano de Manejo (2007), elaborado pela Prefeitura Municipal e pela 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), o parque possui exuberante vegetação, 

remanescente da Floresta Estacional Semidecidual do noroeste do estado do Paraná, 

apresentando alto valor de importância representativa no bioma Mata Atlântica, 

predominando as espécies nativas e algumas espécies exóticas.  

b) Parque Municipal Alfredo Werner Nyffeler 

O Parque Municipal Alfredo Werner Nyfffeler está situado na Rua Bogotá, nas 

coordenadas geográficas 23°24`S, e 51°55´W, com uma altitude de 520 metros e área de 

104.967,82 m2, sendo reconhecido pela Lei Municipal n° 0162/88. 

Implantado em 1988, esse parque municipal, também conhecido como “Parque 

Buracão”, é resultante da recuperação de um terreno com grande declividade, em processo 

intensivo de degradação e erosão. Na época recebia de toda a cidade significativa quantidade 

de resíduos sólidos que ali eram depositados em uma área da nascente do córrego 

Morangueiro. Após um amplo investimento da Prefeitura Municipal de Maringá, deu-se a 

revitalização da área. O local onde existia um “lixão” tornou-se um parque com um lago na 

parte central (SOUZA & HAUASHI, 2013). 

Segundo Bovo (2009), o Parque Municipal Alfredo Werner Nyffeler apresenta uma 

estrutura física de boa qualidade, se comparado com os demais parques maringaenses: 

equipamentos públicos como iluminação, lixeiras, parque infantil, academia de terceira idade, 

pista de corrida e equipamentos para exercícios físicos. Quanto à vegetação, encontram-se no 

parque espécies nativas e exóticas, sendo 30% formadas pelo estrato arbóreo e 20% pelo 

estrato arbustivo. Quanto a cobertura do solo, o gramado reveste 80% da área e apenas 20% 

possuem calçamento.  

c) Coleta de dados 
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Com o objetivo de quantificar e definir as funções físicas e psicológicas dos Parques, 

que são percebidos por meio de sensações transmitidas aos seus usuários, realizou-se a 

aplicação de 212 questionários, tendo como público-alvo os frequentadores dos Parques em 

estudo. 

Os objetivos traçados foram: a quantificação dos usuários que frequentam o parque 

nos fins de semana; o perfil dos usuários; a importância atribuída ao parque; a frequência de 

visitas; a facilidade e o modo de deslocamento; a relação do usuário com o parque; 

destacando a sua importância para a melhoria da qualidade de vida, bem como a avaliação da 

qualidade dos serviços oferecidos (ANEXO 1). 

A aplicação do questionário aos usuários dos parques foi realizada no dia 23 de 

outubro de 2016, no início da estação da primavera, durante a luz do dia (das 9h às 13h), em 

um dia ensolarado. Em cada um dos parques foram aplicados 106 questionários, envolvendo 

as pessoas que estavam praticando alguma atividade no momento da entrevista. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa realizou-se a integração dos métodos 

qualitativos e quantitativos. De acordo com Minayo & Sanches (1993), embora as duas 

abordagens tenham natureza diferente e não sejam contínuas, tampouco contraditórias, as 

vantagens de um método podem compensar as limitações do outro.  

Para Steckler et al. (1992), os métodos qualitativos são utilizados para ajudar a 

interpretar e explicar resultados quantitativos; enquanto que os resultados quantitativos são 

utilizados para ajudar a interpretar achados predominantemente qualitativos; ambos os 

métodos são utilizados em paralelo, e os resultados de cada abordagem são utilizados para 

validar os resultados do estudo. 

Devido à dificuldade de se determinar o tamanho da amostra optou-se por realizar uma 

pesquisa exploratória por amostragem com base em um recente levantamento realizado no 

Parque do Ingá, em uma ação denominada Ambiente & Saúde, promovida por estudantes dos 

cursos de graduação em Comunicação Social e pelos mestrandos em Promoção da Saúde e 

Tecnologias Limpas, do Centro Universitário de Maringá-Unicesumar. 

De acordo com Carmo & Ferreira (2008), na amostragem de conveniência, utiliza-se 

um grupo de indivíduos que esteja disponível no momento da coleta. Trata-se de um estudo 

exploratório cujos resultados obviamente não podem ser generalizados à população a qual 

pertence o grupo de conveniência, mas do qual se poderão obter informações preciosas.  
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4. RESULTADOS 

 

I-PERFIL DO USUÁRIO 

Entre todos os entrevistados, constatou-se uma maior frequência (Figura 3) masculina 

(52%) do que a feminina (48%). No entanto, no Parque do Ingá, a frequência feminina (56%) 

foi maior que a masculina (44%), ocorrendo o inverso no Parque Municipal Alfredo Nyffeler, 

que apresentou frequência masculina superior (60%) a feminina (40%). 

 

Figura 3 – Percentual por Gênero do público entrevistado nos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As faixas etárias (Figura 4) de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos são as que mais visitam 

os parques, representando 54% dos entrevistados. Os respondentes pertencentes à faixa etária 

menor que 16 anos, representam apenas 1% do público entrevistado; os usuários entre 16 anos 

e 24 anos totalizaram13% de frequência; a faixa etária correspondente ao público entre 45 

anos e 54 anos representam 26% desta pesquisa; os respondentes acima de 65 anos somaram 

apenas 5% de frequência neste estudo. 

 

Figura 4 -  Grupos de idade - Público entrevistado nos Parques.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação ao grau de escolaridade (Figura 5), os dados indicam que, em ambos os 

parques, 32% dos entrevistados são concluintes do ensino médio, 6% não concluíram esta 
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etapa de estudo; 27% do público abordado possuem ensino superior completo, 8% ainda não 

completaram a graduação; 11% são concluintes do ensino fundamental, e 11% ainda não 

terminaram os estudos nesta fase de aprendizagem; 5% possuem pós-graduação, dentre os 

mesmos apenas 1% cursaram mestrado. A pesquisa ainda, indicou que a maioria do público 

entrevistado no Parque do Ingá (41%) possui ensino superior completo. Quanto aos usuários 

entrevistados no Parque Municipal Alfredo Nifeller, a maioria (34 %) dos respondentes são 

concluintes do ensino médio.  

 

Figura 5 - Grau de escolaridade do público entrevistado nos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto ao local de residência dos usuários (Figura 6) do Parque do Ingá, 43% são 

moradores locais pertencentes a Zona Central e Zona Central e Zona Norte; 57% dos 

respondentes são de outras regiões da cidade, destes 28% pertencem a Zona Norte, 14% 

moram na Zona Leste, 9% residem na zona sul, 4% são oriundos da Zona Oeste, e apenas 2% 

são moradores do Distrito de Iguatemi. Em relação ao Parque Municipal Alfredo Nyffeler, a 

maioria de seus frequentadores (78%) pertence à Zona Norte, região onde o parque está 

localizado.    

 

Figura 6 -  Local de residência do público entrevistado nos Parques. 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao observar os dados de renda familiar do público participante desta pesquisa (Figura 

7), constatou-se que a maioria dos frequentadores dos parques pertencem às classes D (28%) e 
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C (27%), seguida da classe E (16%), classe B (7%) e Classe A (4%). Na pesquisa, 10% do 

público entrevistado omitiu a renda, 7% não souberam responder à pergunta, e 1% estão 

desempregados. No Parque do Ingá, os dados revelaram que entre os seus respondentes 

predomina a Classe C (36%) enquanto que, no Parque Municipal Alfredo Nyffeler, a Classe D 

(36%) apresenta maior frequência.  

 

Figura 7 – Classes de renda familiar - Público entrevistado nos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto à finalidade de uso do Parque (Figura 8), 35% dos frequentadores abordados 

no Parque do Ingá recorrem à área para desenvolver atividades físicas; 23% para relaxar; 16% 

em atividades combinadas; e 13% para brincar com os filhos. Em relação ao Parque 

Municipal Alfredo Nyfeller, observou-se que 32% dos frequentadores buscam o parque para 

relaxar, 29% para brincar com os filhos, 17% para praticar exercícios e 12% em atividades 

combinadas. E no total, juntando todos os entrevistados 28% dos usuários buscam o parque 

para relaxar; 26% em atividades físicas; 21% para brincar com os filhos; 14 % em atividades 

combinadas; 6% para respirar ar puro e 5% para contemplar a natureza. 

 

Figura 8 – Finalidade de uso dos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com a pesquisa, em ambos os parques, os dados de frequência (Figura 9) 

indicam que 37% do público entrevistado visitam estas áreas nos fins de semana; 33% 

raramente frequentam estes espaços; 13% visitam os parques uma vez por semana; e apenas 
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8% dos usuários vão ao parque todos os dias. Quanto ao Parque Municipal Alfredo Nifeller, 

41% dos respondentes frequentam a área nos finais de semana; 34% raramente vão ao parque; 

14% frequentam o ambiente uma vez por semana e apenas 10% responderam que vão ao 

parque todos os dias. Em relação ao Parque do Ingá observou-se que 34% dos usuários 

entrevistados frequentam o parque apenas nos fins de semana; 32% raramente vão ao parque; 

11% visitam o parque uma vez por semana e apenas 6% frequentam o parque todos os dias. 

 

Figura 9 – Frequência de ida aos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Em relação ao tempo de permanência nas áreas verdes (Figura 10), no total, 36% dos 

usuários abordados permanecem no parque por duas horas, 32% por uma hora, 15% por 3 

horas, 12% mais de três horas e 6% por menos de uma hora. No Parque do Ingá 43% dos 

entrevistados permanecem no parque por 1 hora; 40% por 2 horas; 9% por 3 horas; 5% por 

mais de 3 horas e apenas 1% por menos de 1 hora. Em relação ao Parque Municipal Alfredo 

Nifeller, 43% dos respondentes permanecem no mesmo por 1 hora; 40% por 2 horas; 9% por 

3 horas; 5% por mais de 3 horas e apenas 3% por menos de 1 hora.  

 

Figura 10 – Tempo de permanência no Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto aos fatores que determinam as limitações de maior frequência (Figura 11) em 

ambos os parques, 57 % dos entrevistados responderam que a falta de tempo representa a 

maior barreira;14% alegaram a distância; 11% responderam o cansaço físico como principal 

motivo; e 6% manifestaram não possuir nenhuma limitação de frequência. No Parque Alfredo 

Nifeller 62% dos entrevistados responderam que a falta de tempo é o maior empecilho. Em 
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relação ao Parque do Ingá 55% do público abordado nesta pesquisa responderam que a 

principal limitação é a sua falta de tempo.  

 

Figura 11 – Fatores que limitam maior frequência dos usuários dos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com relação à forma como os usuários se deslocam em ambos os parques (Figura 12), 

63% dos entrevistados utilizam veículo próprio; enquanto que 27% se deslocam a pé; 6% se 

locomovem de bicicleta; 4% utilizam transporte público e apenas 1% se deslocam através de 

carona. No Parque do Ingá, 59% se deslocam com veículo próprio; 29% vão a pé; 6% se 

locomovem de bicicleta; 4% utilizam transporte público e apenas 2% deslocam-se através de 

carona. Em relação ao Parque Alfredo Nifeller, 63% dos entrevistados se deslocam utilizando 

veículo próprio; 27% andam a pé; 6% se locomovem de bicicleta; 4% utilizam transporte 

público; e apenas 1% pegam carona para irem até o parque. 

 

Figura 12 – Forma como os usuários se deslocam até os Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto à avaliação do acesso aos parques (Figura 13), no total, 76% dos usuários 

entrevistados consideraram o acesso as áreas verdes fácil; 16% acharam muito fácil; 7% 

responderam mais ou menos e apenas 1% consideraram muito difícil o acesso nestas áreas. 

No Parque Nifeller, 78% do público abordado responderam ser fácil o seu acesso, 15% 

consideraram muito fácil; 6% responderam mais ou menos e apenas 1% consideraram difícil o 

acesso. Em relação ao Parque do Ingá, 74% consideraram ser de fácil acesso; 17% acharam 
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muito fácil; 8% responderam mais ou menos; e apenas 1% consideraram o acesso muito 

difícil. 

 

Figura 13 – Avaliação do acesso aos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

II- PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Os resultados revelam que o fator gerador de maior efeito positivo em todos os 

sentidos para todas as pessoas entrevistadas (Figura 14) é o sentimento de bem-estar (51%), 

seguido pelo sentimento de paz (32%) e sentimento de conforto (15%). No parque do Ingá, 

50% dos entrevistados responderam que o sentimento de bem-estar é o fator mais 

significativo; 30% o sentimento de paz; 16% o sentimento de conforto; 3% o sentimento de 

medo; e apenas 1% não souberam responder a pergunta. Quanto aos entrevistados no Parque 

Municipal Alfredo Nifeller, 50% destacaram o sentimento de bem-estar como maior efeito 

positivo; 35% o sentimento de paz; 16% o sentimento de conforto; e 3% responderam o 

sentimento de medo. 

 

Figura 14 – Valor da natureza que compõe os parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em relação aos benefícios dos parques para o cidadão (Figura 15), entre todos os 

entrevistados, 35% consideraram importante a contribuição destas áreas para a melhoria da 

saúde física e ambiental; 31% como principal meio de contato com a natureza; 23% como 
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opção de lazer; e, por último,11% responderam que o conforto térmico é o benefício mais 

importante. No Parque do Ingá, 32% destacaram a saúde física e mental como principal fator 

determinante; 31% o contato com a natureza; 23% o lazer; e 14% o conforto térmico. Quanto 

ao Parque Municipal Alfredo Nifeller, 39% do público entrevistado responderam que a saúde 

física e mental é o principal benefício; 32% o contato com a natureza; 24% o lazer; e apenas 

6% destacaram o conforto térmico como o benefício mais relevante.  

 

Figura 15 –Benefícios que os Parques oferecem para o cidadão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os usuários, ao serem entrevistados e perguntados sobre os benefícios que os parques 

desempenham para a cidade (Figura 16), responderam que a função ecológica, assim como as 

funções sociais, estéticas e de lazer ao ar livre são as mais importantes, uma vez que 38% dos 

entrevistados consideraram todas as opções de respostas válidas; 26% responderam que o 

parque melhora a qualidade do ar; 15% alegaram que as áreas verdes são essenciais para a 

saúde; 14% consideram que os parques são importantes no controle da temperatura do meio 

ambiente; 2% responderam a segurança como principal motivo; 2% apontaram o escoamento 

pluviométrico; 2% apresentaram outros motivos; e, apenas 1% consideraram nenhuma das 

respostas anteriores validas. Dentre os entrevistados do Parque do Ingá, 39% consideram 

todas as respostas válidas; 29% a melhora da qualidade do ar; 16% o controle da temperatura; 

10% a saúde; 2% o escoamento pluviométrico; 2% optaram por nenhuma das respostas 

anteriores; 2% apresentaram outros motivos; e, apenas 1% responderam que a segurança é o 

principal benefício a ser considerado. Em relação aos usuários abordados no Parque 

Municipal Alfredo Nifeller, 37% consideraram todas as respostas; 22% a qualidade do ar; 

20% a saúde; 11% o controle da temperatura do ambiente; 4% a segurança; 2% o escoamento 

pluviométrico; 2% consideraram nenhuma das respostas anteriores válidas; e, 2% consideram 

outros benefícios. 
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Figura 16 – Benefícios que os Parques desempenham para a cidade. 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando os dados referentes à restrição do acesso às áreas verdes e aos hábitos de 

cultivo de plantas ornamentais nos locais de residência (Figura17), observa-se que: 44% das 

pessoas entrevistadas possuem jardim em suas casas; 8% cultivam plantas em seus 

apartamentos; 16% buscam as áreas rurais a procura de verde. Porém, 32% têm contato com o 

verde somente através do parque que frequentam. No Parque do Ingá, 37% dos usuários 

abordados responderam que só possuem acesso às áreas verdes através do parque; 36% 

possuem jardim em casa; 15% frequentam as áreas rurais na busca de verde; e, 12% cultivam 

plantas em seu apartamento. Quanto aos entrevistados no Parque Municipal Alfredo Nifeller, 

52% cultivam jardim em casa; 26% têm acesso às áreas verdes somente através do parque; 

17% frequentam a zona rural em busca de verde; e, apenas 5% cultivam plantas no 

apartamento onde moram. 

 

Figura 17 – Hábitos de cultivo de plantas ornamentais / Restrição do acesso às áreas verdes. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quanto à avaliação da qualidade dos parques (Figura 18), de acordo com os resultados 

obtidos, no total, 52% dos entrevistados consideram boa, 26% razoável, 12% muito boa, 6% 

ruim e 3% não souberam responder a pergunta. No Parque do Ingá, 49% dos respondentes 

1%
10%

16%
2%

29%

1%

39%

2%4%

20%
11%

2%

22%

2%

37%

2%2%
15% 14%

2%

26%

1%

38%

2%

0%

50%

Segurança Saúde Controla a
temperatura do

ambiente

Escoamento
Pluviométrico

Melhora a
qualidade do Ar

Nenhuma das
respostas anteriores

Todas as respostas
anteriores

Outros

Benefícios que os Parques desempenham para a cidade

Parque do Ingá Parque Niffeler Total Observado

12%

36%

15%

37%

5%

52%

17%
26%

8%

44%

16%

32%

0%

20%

40%

60%

Cultivo plantas no apartamento Tenho jardim em casa Frequento a zona rural em busca
de verde

Só venho ao parque

Hábitos de cultivo de plantas ornamentais e restrição de acesso às Áreas Verdes

Parque do Ingá Parque Niffeler Total Observado



39 

 

 

 

consideram boa a avaliação da qualidade do parque; 27% responderam ser razoável; 11% 

ruim; 8% muito boa; e, 5% não souberam responder a pergunta. Em relação aos usuários 

abordados no Parque Municipal Alfredo Nifeller, 56% consideram boa a avaliação da 

qualidade do parque; 25% opinaram como razoável; 17% responderam que é muito boa; 1% 

manifestaram que é ruim; e, 1% não souberam responder a pergunta. 

 

Figura 18 – Avaliação da qualidade dos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analisando os dados sobre o uso da estrutura dos parques (Figura 19), observa-se que 

dentre todos os entrevistados, 86% dos usuários utilizam toda a estrutura dos parques, com 

destaque para o uso dos bebedouros (24%), seguido pelo uso das lixeiras (23%), banheiro 

(20%), equipamentos de exercícios físicos (14%). No Parque do Ingá, 25% dos respondentes 

utilizam a lixeira; 23% os bebedouros ou pontos de água; 20% o banheiro; 14% os 

equipamentos de exercícios físicos; 3% usam toda a estrutura; 5% se alimentam no parque; e 

6% responderam que não utilizam nada da estrutura que o parque oferece. Quanto aos 

entrevistados do Parque Municipal Alfredo Nifeller, 26% responderam que utilizam os 

bebedouros e os pontos de água; 21% as lixeiras; 20% os banheiros; 13% os equipamentos de 

exercícios físicos; 10% não usam nada da estrutura oferecida; 6% se alimentam no parque; e, 

apenas, 1% responderam que utilizam toda a estrutura que a área verde oferece.  

 

Figura 19 – Uso da estrutura dos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em relação aos principais problemas existentes nos parques em estudo (Figura 20), no 

geral, 24% consideram a falta de segurança interna o maior problema;23 % destacaram a falta 

de manutenção; 21% acreditam que os parques não possuem nenhum problema; 12% 

demostraram descontentamento pela presença de lixo no ambiente; 7% se queixaram de 

outros problemas; 6% demostraram insatisfação em relação aos animais e insetos; e, apenas 

4% não souberam responder a pergunta. No Parque do Ingá, o descontentamento com a falta 

de manutenção é maior (30%), seguido pela falta de segurança (25%). Quanto ao público 

respondente do Parque Nyffeler, 29% observam nenhum problema, no entanto,  23% se 

queixaram da falta de segurança interna e 18% manifestaram descontentamento com a falta de 

manutenção no parque. 

 

Figura 20 – Problemas encontrados nos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quanto à presença de agentes de segurança nos parques estudados (Figura 21), de 

acordo com os resultados da pesquisa, 22% dos entrevistados observaram a presença destes 

agentes por algumas vezes; 21% frequentemente; 20% quase nunca; 19% nunca observou; e 

18% afirmaram que sempre observam esta força no parque. No Parque do Ingá, 36% dos 

entrevistados nunca observaram a presença de agentes de segurança no parque. Em relação ao 

Parque Municipal Alfredo Nyfeller, 33% dos respondentes destacaram que frequentemente 

observam a presença desta força no parque.  

 

Figura 21 – Presença de agentes de segurança nos Parques. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Este estudo, baseado em uma amostra de conveniência, constatou que, no geral, há um 

moderado equilíbrio de gênero em relação à frequência dos parques estudados. No entanto, 

isoladamente, os resultados da pesquisa revelaram que, no Parque do Ingá, o público feminino 

é maior que o masculino. No Parque Municipal Alfredo Nyfeller a pesquisa apresentou uma 

situação inversa, em que o público masculino superou o feminino. 

Em um estudo realizado em oito parques públicos em Los Angeles, Cohen et al. 

(2007) relataram diferenças de gênero nas percepções e uso destes espaços, descobriram que a 

frequência das mulheres era inferior à dos homens nos parques urbanos. Em Odense, 

Dinamarca, Schipperijn et al. (2010) encontraram uma ligação entre gênero e idade, com o 

aumento da idade, os homens eram muito mais propensos a visitar espaços verdes pelo menos 

algumas vezes por semana.  

A faixa etária predominante dentre os frequentadores de ambos os parques é composta 

por adultos com idade entre 25 anos e 44 anos. Observou-se, ainda que poucos jovens  e 

idosos  frequentam os parques nos fins de semana. Kaczynski et al. (2009) mostraram em um 

estudo no Canadá que havia uma relação mais forte entre os níveis de atividade física e a 

vivência perto dos parques urbanos em grupos mais jovens, entre 18 e 34 anos e grupos mais 

velhos, acima de 55 anos, do que em outros grupos etários, ocorrendo o contrário nas áreas 

verdes pesquisadas em Maringá, uma vez que os dados da pesquisa indicaram baixa 

frequência de jovens e idosos. Payne et al. (2002) em um estudo realizado por entrevista 

telefônica assistida por computador, que abordou 800 pessoas residentes dentro de um raio de 

sete milhas de Cleveland Metroparks, em Ohio & Erie Canal Rerevation, descobriram que a 

idade era um forte indicador das preferências e do comportamento nos parques urbanos, sendo 

as pessoas idosas menos propensas a visitar estes espaços, como a pesquisa nos parques de 

Maringá. Com a idade, é provável que haja restrições diferentes que limitam as visitas aos 

espaços verdes urbanos, tais como a dificuldade de mobilidade urbana, deslocamento, 

acessibilidade, cansaço e limitações físicas, o que não pode ser verificado nos dados da 

pesquisa. 

O que também chama atenção neste estudo é que a maioria dos usuários entrevistados 

se desloca até o parque utilizando veículo próprio, permanecem lá por no máximo duas horas 
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e frequentam a área, principalmente, nos fins de semana.  Dentre os principais motivos que 

impossibilitam os usuários dos parques a permanecerem por mais tempo nestas áreas, de 

acordo com os dados apresentados, são: a falta de tempo e o cansaço físico. A pesquisa 

também identificou que o Parque do Ingá recebe visita de moradores de outras regiões da 

cidade, quase a metade dos seus usuários são moradores locais. No Parque Municipal Alfredo 

Nyfeller, a grande maioria dos entrevistados pertencem à região onde a área verde está 

localizada, o que demonstra a importância da presença deste espaço para os seus moradores, 

indicando que a proximidade, é o componente mais forte da construção do hábito de 

frequentar os parques.  

Esses resultados reforçam um estudo realizado por Nicholls (2001), em Bryan, no 

Texas, que apontou a distância como um dos principais motivos que impedem uma frequência 

maior de uso dos parques urbanos. As áreas verdes que são facilmente acessadas a uma curta 

distância são mais utilizadas pelas comunidades locais em comparação com grandes parques 

regionais, que são acessíveis apenas por carros, especialmente para aqueles que não possuem 

condições de se locomover em grandes distâncias (GILES-CORTI et al., 2005). 

Quanto à avaliação do acesso ao parque, a maioria dos usuários entrevistados 

consideram o seu acesso fácil, demostrando que, do ponto de vista estrutural, os parques em 

estudo atendem aos requisitos básicos de acessibilidade. Em um estudo baseado em um 

inquérito postal de moradores que vivem na proximidade de seis diferentes espaços verdes na 

cidade de Gotemburgo, na Suécia, Sang et al. (2016) identificaram que o acesso aos parques 

urbanos é um fator primordial para que a população possa aproveitar seus benefícios 

psicológicos e fisiológicos. O acesso a estes espaços, muitas vezes, varia entre os grupos de 

usuários, e está conectado à oportunidade, motivação e facilidade de uso (LACHOWYCZ & 

JONES, 2013). 

Um dos resultados mais interessantes deste estudo é que existem alguns benefícios do 

espaço verde que são avaliados de forma semelhante entre os usuários dos parques estudados. 

Sentimento de bem-estar, assim como os benefícios relacionados à saúde física e mental e ao 

contato com a natureza, que emergem consensualmente como atributos altamente valorizados, 

confirmando a valorização de funções que estão diretamente relacionadas aos interesses 

individuais e familiares. Quanto aos benefícios que os parques desempenham para a cidade, 

este estudo também identificou que os usuários de ambas as áreas verdes responderam que a 

função ecológica, assim como as funções sociais, estéticas e de lazer ao ar livre são cumpridas 
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pelos parques, uma vez que a maioria dos entrevistados consideraram que o parque melhora a 

qualidade do ar urbano, que as áreas verdes são essenciais para a saúde das pessoas, e que, a 

presença destes espaços ajudam a controlar a temperatura do ambiente proporcionando um 

maior conforto térmico na urbe.  

A alta prioridade dada a estas funções coincide com um estudo realizado em 

Helsinque, capital da Finlândia (TYRVAINEN et al, 2007), que investigou os efeitos 

psicológicos (percepção de restauração, vitalidade subjetiva, humor, criatividade) e 

fisiológicos (concentração de cortisol salivar) de visitas de curta duração em áreas verdes 

urbanas. Este estudo envolvendo setenta e sete pessoas que visitaram três tipos diferentes de 

áreas urbanas, (um centro urbano construído, um parque urbano e um bosque urbano) 

identificou que a contribuição para a saúde e o bem-estar e o contato com a natureza foram 

considerados essenciais para melhorar a qualidade de vida urbana aliviando o estresse 

existente nos espaços construídos.  

De acordo com Ferreira (2005), a sensação de bem-estar experimentada pelos usuários 

favorece a obtenção de outros benefícios, como o lazer, o contato com a natureza e o 

favorecimento da saúde física e mental. Dzhambov & Dimitrova (2014), em um estudo 

realizado com 97 visitantes idosos do Parque "Tzar Simeon Garden", em Plovdiv, Bulgária, 

estabeleceram os benefícios do ambiente natural na saúde e no bem-estar humano, apontando 

para os efeitos positivos da natureza em variáveis fisiológicas, psicológicas, sociais e 

culturais.  

A presença do verde nas áreas urbanas gera, como foi visto acima, um efeito positivo 

para os frequentadores dos parques, uma vez que a importância da vegetação destes espaços 

não está apenas na sua composição espacial, na sombra que ela proporciona ou no contato 

com ela, está também, no campo psíquico. A vegetação do parque passa a ser um referencial 

não somente natural, mas também cultural e subjetivo (FERREIRA, 2005).  

Esta pesquisa também identificou que uma boa parte do público entrevistado busca as 

áreas rurais para ampliar o seu contato com a natureza e que muitos dos pesquisados também 

tem contato com o verde somente através do parque que frequentam, o que enfatiza, mais uma 

vez, a importância de áreas verdes preservadas para melhorar a qualidade de vida urbana. 

 Em Maringá, observa-se que os parques proporcionam benefícios físicos e mentais 

aos seus usuários, e ainda, que essas áreas verdes são bem avaliadas pelos frequentadores. 
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Esta pesquisa apontou também que, principalmente no Parque do Ingá, o público entrevistado 

manifestou descontentamento em relação à segurança interna, à presença de lixo, ao número 

insuficiente de bebedouros e à falta de manutenção adequada da estrutura do parque, seja pela 

degradação do espaço ou por falta de cuidado com a segurança. A existência de um 

monitoramento maior do espaço interno do parque aparece como solução para solucionar este 

problema.  

Em resumo, os resultados obtidos nesta pesquisa, em parte podem estar associados à 

localização e à finalidade de uso dos parques. Uma parcela significativa dos usuários do 

Parque do Ingá, localizado na área central da cidade, recorre ao parque para praticar 

atividades físicas. Essa prática pode indicar que este espaço, além do lazer, é percebido como 

um local para este tipo de atividade. Também foi citado como positiva em várias entrevistas, a 

abertura do parque nos fins de semana, assim como, o fechamento de uma das vias da avenida 

que contorna a área verde, utilizada principalmente pelos pais para passear de bicicleta com os 

filhos. Esta é uma característica vista como positiva que valorizou o espaço do parque, uma 

vez que proporcionou ao público uma ampliação do espaço de lazer. 

Quanto ao Parque Nifeller, localizado na periferia da cidade, esta pesquisa apontou 

que uma parcela significativa do seu público, utiliza este espaço para a prática do lazer, 

principalmente relaxar e brincar com os filhos. Esta percepção vai ao encontro da idealização 

do parque como local de lazer, especialmente para uma faixa específica da população, no caso 

as crianças que frequentam estes espaços acompanhados dos pais. Este parque é percebido 

como um espaço aberto e livre, ideal para a prática de atividades recreativas e esportivas 

como rugby e futebol, principalmente, pelo público mais jovem. A socialização familiar 

também foi outro ponto destacado nesta pesquisa, o fato de ser uma área com muitas árvores é 

um ponto positivo para as famílias que frequentam o parque, pois possibilitam o descanso dos 

pais que armam redes nas árvores que também fazem sombra para as crianças brincarem. 

Outros elementos deste parque também são atrativos como o lago artificial, que além de ser 

contornado por uma pista de Cooper, é utilizado para pescar contribuindo para o lazer dos 

usuários que gostam desta atividade. 

Esta busca por atividades físicas e de lazer em locais considerados verdes e livres 

reafirma a idéia do parque como elemento que contribui para a melhoria da qualidade de vida 

da população. 
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6. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os estudos realizados sobre a percepção ambiental dos usuários de dois 

parques urbanos de Maringá, pode-se constatar que estas áreas verdes exercem um papel 

fundamental na melhoria da qualidade de vida do público pesquisado. O verde dos parques 

além de tornarem o ambiente urbano mais agradável, possibilitam contato com a natureza, 

reforçam as relações sociais e geram um sentimento de bem-estar aos seus visitantes.  

Os resultados desta pesquisa, apontam que os parques urbanos estudados são espaços 

amplamente valorizados pelo público que frequenta estas áreas. Além de promover entre os 

seus usuários um maior contato com a natureza, estes espaços são amplamente utilizados para 

a prática de atividades físicas, para o descanso e para o lazer. A busca por estas atividades em 

locais considerados verdes e livres reafirma a ideia do parque como elemento que contribui 

para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Os benefícios gerados pelas áreas verdes que os parques possuem indicam a visão dos 

parques como áreas de lazer, ideais para a prática de atividades de lazer simples e que fazem 

parte do cotidiano das pessoas que não necessitam de estrutura, equipamentos ou preparações 

muito elaboradas para uma melhor qualidade de vida.  

A localização, a estrutura, bem como, o espaço físico dos parques, foram citados pela 

população pesquisada como elementos positivos para visitar estas áreas. No entanto, algumas 

críticas ao estado de conservação e manutenção de alguns itens estruturais também foram 

levantadas na pesquisa, principalmente, no Parque do Ingá, que apresentou um perfil de 

população mais exigente em função do nível de escolaridade e renda dos seus usuários.  

Em relação à localização, o fato do parque ser próximo da residência foi muito 

valorizado pelo público abordado. Esta realidade vai ao encontro com um dos pontos 

positivos dos parques urbanos que podem ser criados em vários pontos da cidade, 

viabilizando uma área verde e de lazer para um local mais próximo da residência da 

população diminuindo a necessidade de deslocamento. Moradores distantes que foram 

abordados durante a pesquisa se queixaram da falta de espaços verdes próximos de suas 

residências. 

Uma das percepções manifestadas neste estudo é a de que a área verde dos parques 

pode ser considerada como algo necessário para a população, que necessita do contato com a 
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natureza. Esta inserção do parque no cotidiano das pessoas pode despertar um maior cuidado 

e preservação destes espaços.  

Diante do exposto, uma postura que deve ser cobrada do poder público pela população 

é a de mais investimentos em áreas verdes de lazer e em ações concretas que possibilitem uma 

relação mais estreita do público com estes espaços, através de uma participação mais ativa da 

população, no envolvimento das questões de planejamento e políticas públicas destes espaços. 

Na medida em que se oferece um espaço social e ambientalmente saudável para o lazer e a 

sociabilidade da população, está se investindo em qualidade de vida e no desenvolvimento 

sustentável. 

Neste sentido, cabe ao poder público, por meio de políticas públicas, implementar 

ações que venham amenizar os problemas ambientais, efetuando um planejamento eficiente 

para restauração de áreas degradadas, reservando lotes urbanos que poderão ser aproveitados 

como áreas verdes capazes de ampliar as atividades esportivas e recreativas no espaço urbano. 

Assim espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir no desenvolvimento de 

políticas públicas viáveis e bem direcionadas para a conservação e gestação de novos parques 

urbanos que podem contribuir para a ampliação, manutenção e melhoria da sustentabilidade 

urbana. 

Quanto às limitações de estudo desta pesquisa, não foi possível quantificar a 

percepção ambiental dos usuários dos parques por gênero, classes de renda familiar e grupos 

de idade, devido à forma de estruturação dos dados coletados. Estas informações poderiam 

enriquecer mais ainda os resultados deste estudo, o que não impede num futuro bem próximo, 

a realização de uma nova abordagem com base nestas observações.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo identificou que as áreas verdes tornam o ambiente urbano mais agradável, 

contribuem de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida dos seus usuários. O 

verde dos parques além de exercer funções ecológicas, sociais, estéticas e lazer gratuito, 

possibilita aos seus usuários maior contato com a natureza, reforçam as relações sociais e 

geram um sentimento de bem-estar aos seus visitantes. 

Essas indicações sustentam a tese de que os parques urbanos colaboram na promoção 

da sustentabilidade urbana e podem ser utilizados como um dos diversos instrumentos para se 

implementar a Agenda 21 brasileira, que tem como objetivo promover cidades mais verdes, 

mais eficientes, mais solidárias e com maior justiça social.  

Além de investigar a percepção ambiental e o perfil dos usuários dos Parques Urbanos 

de Maringá, esta pesquisa constatou que, na sua fundação, a cidade de Maringá obedeceu a 

um plano urbanístico muito bem elaborado, revelando uma preocupação ambiental de seus 

planejadores, que ao conservar e preservar uma parte dos seus recursos naturais, consideraram 

aspectos ambientais na construção da paisagem urbana, agregando valores que ajudaram a 

moldar a sua paisagem, contribuindo até hoje para a sua qualidade espacial. 

Com o passar do tempo, devido às ações do poder público municipal e dos agentes 

imobiliários produziu-se entre os maringaenses um imaginário ecológico de Cidade Verde, 

agradável e com serviços disponíveis. Este ideário foi sendo readequado, ampliado e 

sofisticado ao longo dos anos com o objetivo exclusivo de ser reconhecido e assumido pela 

população. 

Mesmo sendo considerada planejada, com altíssima qualidade ambiental e possuindo 

uma vegetação exuberante em toda extensão do perímetro central urbano, Maringá não foge à 

regra de outros grandes centros urbanos que ao longo do tempo promoveram uma redução 

significativa dos seus espaços verdes com a ampliação da sua malha urbana.  

Diante desta realidade, as áreas verdes da cidade precisam ser ampliadas. Neste 

sentido, o poder público municipal deve realizar mais investimento nas áreas verdes da 

cidade, tanto na conservação, quanto na criação de novos espaços que devem ser distribuídos 

de forma democrática na malha urbana, pois, na medida em que se oferece um espaço social e 
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ambientalmente saudável para o lazer e a sociabilidade de toda a população está se investindo 

na melhoria da qualidade de vida.  

Para alcançar esses objetivos, a comunidade deve se envolver nestas discussões, afim 

de que os gestores públicos possam compreender quais as expectativas que a população de 

uma determinada região possui em relação às áreas verdes de sua localidade, bem como 

possam desenvolver estratégias que promovam a conservação e recuperação dos parques e 

áreas verdes existentes, além da recuperação de áreas degradadas. 

Um dos principais desafios que a gestão dos parques urbanos encontra é adequar estes 

espaços para que eles atinjam as necessidades da população e tenham valor para ela, evitando 

a sua depreciação e abandono.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam servir para estimular o 

desenvolvimento de políticas públicas orientadas no sentido da conservação e criação de 

novos parques urbanos nas cidades.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Formulário de pesquisa 

PESQUISA DE CAMPO SOBRE A PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A 

IMPORTÂNCIA SOCIOAMBIENTAL DOS PARQUES URBANOS. 

Esta pesquisa de campo tem como objetivo compreender a percepção dos maringaenses em 

relação aos aspectos ambientais e culturais dos parques urbanos. O questionário irá contribuir 

para dissertação do mestrando Silvio Alexandre dos Santos, do Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologias Limpas da UNICESUMAR. 

I-PERFIL DO USUÁRIO     PARQUE: _______________________. 

1-Sexo:  A - (      ) Masculino B - (     ) Feminino  2- Idade: ______.  

3-Escolaridade: _________________. 

4- Bairro onde mora: ____________________________.    5- Renda Familiar: _______________. 

6- Você usa o Parque  com qual finalidade? 

A - (      ) Atividade física  B - (      ) Relaxar   C - (      ) Contemplar a natureza 

D - (      ) Respirar ar puro  E - (      ) Brincar com os filhos F - (      ) Em atividades combinadas 

7- Com que frequência vem ao Parque? 

A - (      ) todos os dias B - (      ) uma vez por semana  C - (      ) aos finais de semana  

D - (      ) raramente   E - (     ) outros. Qual? ________________________________ 

8- Quanto tempo passa no Parque quando vem? 

A - (      ) menos de 1 hora  B - (    ) 1 hora  C - (      )2 horas  D - (      ) 3 horas  

E - (  ) mais de três horas 

 9- Como você avalia o acesso ao Parque? 

A - (      ) Muito fácil  B - (    ) Fácil C - (      ) Mais ou menos    D - (      ) Difícil   E - (      ) Muito difícil. 

10- Como você se desloca até o Parque? 

A - (      ) A pé  B - (    ) De bicicleta C - (      ) Com veículo próprio    D - (      ) Transporte Público. 

11- O que limita você a frequentar mais o Parque? 

A - ( ) Falta de tempo.  B - ( ) Insegurança.  C - (      ) Cansaço físico. 

D - ( ) Distância.  E - ( ) Outros. ___________________ 

 II- PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

12- Qual sua opinião sobre o valor da natureza que compõe este Parque? 

A - (      ) Sentimento de paz   B - (      ) Sentimento de medo  

C - (      ) Sentimento de conforto   D - (      ) Sentimento de bem-estar   

E - (      ) Não sei responder  

13- Quais os benefícios que o Parque proporciona para ao cidadão? 

A - (      ) saúde física e mental  B - (      ) conforto térmico  C - (      ) lazer  

D - (      ) contato com a natureza  E - (      ) Outro. Qual? ___________________________ 
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14- Para você, que tipo de benefício o Parque proporciona a cidade? 

A - (      ) Segurança    B - (     ) Saúde 

C - (      ) controla a temperatura do ambiente D - (     ) escoamento pluviométrico 

E - (      ) melhora a qualidade do ar  F - (     ) nenhuma das respostas anteriores     

G - (       ) todas as respostas anteriores       H - (    ) Outro. Qual? ______________________ 

15- O verde na sua vida se restringe às vindas ao Parque? 

A - ( ) Não, cultivo plantas no apartamento.   B - ( ) Não, tenho jardim em casa. 

C - ( ) Não, frequento a zona rural em busca de verde.  D - ( ) Sim, só venho ao Parque. 

III-ESTRUTURA DO PARQUE 

16- Como você avalia a qualidade dos serviços do Parque? 

A - (      ) ruim  B - (      ) razoável C - (      ) boa  

D - (      ) muito boa   E - (      ) não sei responder 

17- O que você usa da estrutura do Parque? 

A - (      ) banheiro B - (      ) lixeira   C - (      ) bebedouro/pontos de água  

D-  (      ) alimentação E - (     ) equipamentos de exercícios físicos. F- (    )outros.  ______________ 

18- Quais são os principais problemas encontrados no Parque? 

A  -( ) Falta de manutenção. B - (      ) Lixo.   C - ( ) Falta de segurança interna. 

D - ( ) Odores   E - (      ) Animais silvestres e insetos F - ( )Outros _____________ 

19- O Parque é patrulhado regularmente pela polícia? 

A - ( ) Sempre.  B - ( ) Frequentemente.  C - ( ) Algumas vezes. 

D - ( ) Quase nunca. E - ( ) Nunca. 


