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Resumo 

O meio ambiente vem sofrendo muitas mudanças e estas estão diretamente ligadas à 
forma com que cada indivíduo percebe o ambiente e por essa razão, o Estudo da Percepção 
Ambiental é importante para que possamos compreender melhor as inter-relações entre o homem e 
o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Somente 
conhecendo a cada indivíduo é possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da 
realidade do público de interesse uma vez que este percebe, reage e responde diferencialmente 
frente às ações sobre o meio. O Parque Municipal Felisberto Neves é uma Unidade de 
Conservação Municipal localizada na área urbana do Município de Betim e é a única área verde 
arborizada e contínua existente na região, serve como refúgio para uma significativa fauna de 
pequenos animais que se encontra em harmonia com a vegetação ali existente. Esta localização 
privilegiada induz a fortes ações antrópicas provenientes da urbanização. Dentro deste contexto a 
necessidade de mudar o comportamento do homem em relação ao uso dos recursos naturais no 
sentido de promover um modelo de conservação na região, para isso a percepção ambiental torna-
se um instrumento de extrema importância para o êxito nos resultados finais com trabalho de 
Educação Ambiental. 

 
Palavras-chave: Meio ambiente; Percepção ambiental; Parque Municipal; Educação Ambiental. 

 

Abstract 

   The environment is suffering many changes and these are straightly connected with the 
form with which each individual realizes the environment and for this reason, which is important 
so that we can understand better the inter-relations between the man and the environment, his 
expectations, satisfactions and dissatisfactions, judgments and conducts. Only knowing to each 
individual the realization of a work is possible with local bases, leaving from the reality of the 
public of interest as soon as it realizes this one, it reacts and answers differentially in front of the 
actions on the way. The Municipal Park Felisberto Neves is one Unity of Municipal Conservation 
located in the urbane area of the Local authority of Betim and is the only existent green wooded 
and continuous area in the region it serves like refuge for a significant fauna of small animals that 
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meets in harmony with the vegetation there existent. This privileged location induces to strong 
antropics actions originating from the urbanization. Inside this context the necessity of changing 
the behavior of the man regarding the use of the natural resources in the sense of promoting a 
model of conservation in the region, for that the environmental perception becomes an instrument 
of extreme importance for the final results with work of Environmental Education. 

 
Word-key: Environment; Ambient perception; Municipal park; Ambient education. 

 

 

 INTRODUÇÃO   

     O meio ambiente vem sofrendo muitas mudanças e estas estão diretamente ligadas à 

forma com que cada indivíduo percebe o ambiente. Por essa razão, o Estudo da 

Percepção Ambiental é de fundamental importância para que possamos compreender 

melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, satisfações e 

insatisfações, julgamentos e condutas (FERRARA, 1993). Somente conhecendo a cada 

indivíduo é possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da realidade 

do público de interesse uma vez que este percebe, reage e responde diferencialmente 

frente às ações sobre o meio. 

      A Percepção Ambiental possibilita atuar junto à comunidade, proporcionando assim 

a oportunidade de fortalecer o contato com a questão ambiental, participando desde a 

construção e transmissão do conhecimento ecológico até a elaboração de opiniões 

pessoais sobre temas discutidos, para realização de projetos ambientais que visam a 

melhoria da qualidade de vida desta comunidade. 

       O Parque Municipal Felisberto Neves é uma Unidade de Conservação localizada na 

área urbana do Município de Betim, possui seus limites entre a Avenida Edméia Matos 

Lazzarotti, com a Rua São Paulo e outras, localizando-se entre os Bairros Jardim 

Brasília e Ingá. Segundo a Prefeitura Municipal de Betim, o Parque é a única área verde 
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arborizada e contínua existente na região, serve como refúgio para uma significativa 

fauna de pequenos animais que se encontra em harmonia com a vegetação ali existente. 

Estudos realizados por Perdersolli (1992), relatam que a cobertura vegetal é bastante 

expressiva, dentro da realidade dos remanescentes da região, uma mistura de diferentes 

tipos de vegetação de cerrado, mata tropical, mata de galeria, algumas espécies exóticas 

que foram introduzidas e diferentes espécies de madeira de lei. 

       A localização privilegiada induz a fortes ações antrópicas provenientes da 

urbanização. Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento 

do homem em relação ao uso dos recursos naturais no sentido de promover um modelo 

de conservação na região.  

MATERIAIS E MÉTODOS   

     O estudo da Percepção Ambiental, instrumento de avaliação da realidade ambiental 

local e regional, contou com a participação da comunidade o que nos forneceu a visão 

dos indivíduos a respeito da sua realidade ambiental e facilitou a avaliação dos 

processos sociais e suas implicações, ou seja, os problemas existentes. Esta participação 

se deu através de instrumentos de pesquisa, sendo este um instrumento descritivo, e teve 

como público de interesse a população imediata do entorno do Parque Municipal 

Felisberto Neves. 

     Inicialmente, para a realização da pesquisa social (estudo de caso) foram feitas 

caminhadas pela zona de amortecimento podendo assim conhecer os aspectos sócio-

econômico e cultural desta população. O instrumento utilizado para a coleta de dados 

foi um questionário pré-estabelecido que teve como finalidade a quantificação de 

opiniões e dados fornecidas pelos moradores, possibilitando um levantamento 
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estatístico da situação, e a análise desses dados nos forneceu uma leitura da realidade 

existente no local, permitindo a partir daí, a busca, de solução (ões) para o (s) problema 

(s) existente (s).  

     Para o cálculo do tamanho mínimo da amostra foi utilizada a fórmula (n = N.n0 / 

N+n0) , onde N é o tamanho (número de elementos) da população; n é o tamanho 

(número de elementos) da amostra; n0 é uma primeira aproximação para o tamanho da 

amostra e E0 é o erro amostral tolerável. 

      Após determinação do tamanho da amostra foi utilizado como instrumento de coleta 

de dados um questionário que foi aplicado aos moradores das casas localizadas no 

entorno imediato do parque, indiferente dos entrevistados serem homens ou mulheres. 

Neste questionário foi identificado (nome, idade, sexo), sendo que, o entrevistado 

representou a família em questão. Constou de questões abertas e fechadas, o que 

proporcionou um diagnóstico sócio-econômico e ambiental da população residente na 

zona de amortecimento. Trata-se de uma amostra aleatória simples. Para responder ao 

questionário, 384 residências foram escolhidas aleatoriamente nos bairros Jardim 

Brasília, Espírito Santo e Ingá, pois estes fazem divisa com o parque. 

     O trabalho foi realizado sob o nível de confiança de 96%, admitindo-se assim um 

erro amostral de 4%. 

      Na fase de coleta de dados foi utilizado como material para a mobilização ambiental 

um folder informativo e convocatório. De acordo com Toro (2004a) esse material não 

deve ter uma finalidade promocional, mas informativa e convocatória. Sua função é 

facilitar e dar sustentação às ações de divulgação dos resultados alcançados, 

estimulando o aumento da participação. 
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     Após o levantamento das informações, foi elaborado um relatório, os dados foram 

apurados através de tabulação e posteriormente organizados em tabelas e gráficos. 

     Após o trabalho de análise e conclusão sobre os dados os resultados foram 

devolvidos à comunidade para discussão e análise crítica através dos confrontamentos 

com a sua realidade, estimulando-os a lidarem com suas realidades de forma lúdica e 

crítica.  

     Este retorno à comunidade foi feito com recursos visuais (convites, cartazes em vias 

estratégicas e expressões gráficas) em convocação para assembléia e palestras que 

foram realizadas na Quadra de Esportes do bairro Jardim Brasília. Foi utilizado um 

folder para informação da população, não apenas da zona de amortecimento, sobre a 

existência do Parque com o propósito de tentar minimizar os impactos negativos que 

atingem o parque. 

     Toro (2004b) explica que a mobilização social é a convocação de vontades (decisão, 

ação) de um grupo de pessoas (comunidade, sociedade) para atuar na busca de um 

propósito comum. A participação é uma meta e um meio de mobilização. Assim, o 

público se torna sujeito e objeto do processo. Ele analisa, questiona sua própria 

realidade e descobre as explicações para tal situação. Nessa abordagem, algo mais 

importante do que perguntar é saber ouvir a comunidade e assim motivar o público a ter 

ações protetoras do ambiente, por um meio sensível e lógico, abrindo o caminho para 

futuros trabalhos de Educação Ambiental.  

     Após análise dos questionários aplicados na população residente na zona de 

amortecimento do Parque Municipal Felisberto Neves, foi constatado que 79,94% desta 

população nasceu em Minas Gerais, mora na região há mais de 10 anos e que 51,27 %  
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desta é composta pelo sexo masculino e a   idade predominante da população varia entre 

31 e 40 anos. Aproximadamente 17% da população já concluiu o Ensino Médio 

enquanto que 2,04% são analfabetos, sendo que mais de 5% da população sobrevive 

com renda inferior a um salário mínimo. De acordo com os dados apurados 73,17% da 

população não conhece ou reconhece os líderes sociais do bairro e menos de 10% 

participam como membros em organizações sociais, sejam estas religiosas, ambientais, 

sindicato ou associações comunitárias. Segue abaixo os resultados apurados (Quadro 1 e 

 gráficos de 1 a 3). 

   

  Quadro 1 : Sexo, Idade, Escolaridade, Naturalidade e Tempo de moradia 

 
 Nº de 

Ocorrências 
% do Total 

Masculino 828 51,27 
Feminino 787 48,73 

 
Sexo 

Total 1615 100,00 
De 0 a 5 anos 113 6,99 
De 6 a 10 anos 146 9,06 
De 11 a 15 anos 159 9,84 
De 16 a 20 anos 192 11,89 
De 21 a 30 anos 254 15,72 
De 31 a 40 anos 289 17,90 
De 41 a 50 anos 214 13,25 
Acima de 50 anos 204 12,63 

 
 
 

Idade 

Não informaram 44 2,72 
Ensino infantil 49 3,03 
Ensino fundamental completo 204 12,63 
Ensino fundamental incompleto 421 26,06 
Ensino médio completo 274 16,97 
Ensino médio incompleto 213 13,19 
Ensino superior completo ou incompleto 241 14,92 
Pós-graduado 1 0,06 
Analfabeto 33 2,04 
APAE  1 0,06 

 
 
 
 
 

Escolaridade 

Não informaram 178 11,04 
Nasceram em Minas Gerais 1291 79,94  

 Nasceram em outro estado brasileiro 317 19,63 
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Nasceram em outro país 04 0,25 
Não informaram 03 0,18 

Naturalidade 

Total 1615  100,00 
Até 01 ano 30 7,81 
De 01 a 05 anos 60 15,62 
De 06 a 10 anos 78 20,31 
De 11 a 20 anos 135 35,15 
De 21 a 30 anos 54 14,06 
Acima de 30 anos 23 5,99 
Não informaram 04 1,06 

 
 
 
 
 

Tempo de 
moradia 

Total 384 100,00  
 

 
 
 

GRÁFICO 1 : Algum membro participa de alguma Organização Social? 
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GRÁFICO 2: Renda Familiar 
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GRÁFICO 3: Você conhece (reconhece) algum líder social do seu bairro? 
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 Conhecimento da população (residente no entorno imediato) sobre o Parque:  

     De acordo com os dados apurados a população considera que desmatamento, 

queimada, lixo, vandalismo e falta de segurança são os maiores problemas existentes no 

Parque, entretanto somente 57,30% da população conhecem o espaço físico do mesmo. 

No que diz respeito à fauna e flora característica da região 56,77% da população 

acredita que elas estão diminuindo. Cerca de 39,8% espera que com a reestruturação do 

Parque  haverá  maior proteção aos animais e plantas. Parte dos resultados do 

diagnóstico está a seguir (Gráficos de 4 a 6):  

GRÁFICO 4 : Você conhece o espaço físico do Parque? 
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GRÁFICO 5 : Dos problemas abaixo, quais você acha que existem no Parque? 
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Obs. Cada item deste Gráfico teve uma amostra de 384 entrevistados.   

GRÁFICO 6: Quais os benefícios que a reestruturação do Parque Municipal 
Felisberto Neves trará para a sua região? 
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Obs. Cada item desta tabela teve uma amostra de 384 entrevistados. 

 



 

Sinapse Ambiental, v.4 n.2 Dezembro de 2007. 
 

69 

Diagnóstico sócio-ambiental da população residente no entorno do Parque   

    De acordo com os dados obtidos nas tabelas abaixo é possível se constatar que a 

maioria da população entrevistada possui a noção correta de meio ambiente (60,16%), 

bem como das ações corretas para preservá-lo, pois 94,01% apagam a luz quando não 

estão usando, 92,45% fecham a torneira para evitar o desperdício e 76,30% colocam o 

lixo nos horários e dias corretos para que seja recolhido pela prefeitura. Conforme 

analisado, 97,40% acham que o lixo serve para ser reutilizado e 74,74% concluíram que 

a preservação do meio ambiente é de responsabilidade de todos sendo que 68,23% 

sabem da real importância da conservação do meio ambiente. Apesar dos dados 

apurados acima, quando analisamos a tabela que trata dos principais temas relacionados 

ao meio ambiente percebemos a falta de conhecimento da população nos mesmos, pois 

38,02% nunca ouviram falar em desenvolvimento sustentável, 32,04% sobre unidade de 

conservação e ainda 74,74% sequer ouviram falar da agenda 21. Confira alguns desses 

dados nas tabelas a seguir: 

 TABELA 1: Para cada palavra ou expressão marque a coluna adequada ao seu 
nível de conhecimento:  

Nunca ouviu falar 
Já ouviu, mas não 
sabe o significado Sabe o significado 

 Ocorrência 0% Ocorrência 0% Ocorrência 0% 
Meio Ambiente 12  3,13 98  25,52 274  71,35 
Ecologia 37  9,63 102  26,56 245  63,81 
Ecossistema 71  18,49 142  36,98 171  44,53 
Cadeia alimentar 65  16,93 107  27,86 212  55,21 
Coleta seletiva 06  1,56 24  6,25 354  92,19 
Reciclagem 07  1,82 31  8,08 346  90,10 
Degradação ambiental 101  26,30 64  16,66 219  57,04 
Unidade de Conservação 123  32,04 124  32,29 137  35,67 
Desenvolvimento Sustentável 146  38,02 109  23,38 129  33,60 
Fauna 75  19,73 75  19,73 232  60,54 
Flora 49  12,76 86  22,40 249  64,84 
Agenda 21 287  74,74 44  11,46 53  13,80 
Cidadania 23  5,98 77  20,06 284  73,96 
Comunidade 16  4,16 50  13,03 318  82,81 
Consumismo 67 17,45 86 22,40 231  60,15 
Destruição da camada de ozônio 51  13,28 86  22,39 244  63,54 
Efeito estufa 78  20,31 92  23,95 214  55,74 



 

Sinapse Ambiental, v.4 n.2 Dezembro de 2007. 
 

70 

ONG 99  25,78 102  26,56 183  47,66 
Poluição 02  0,52 42  10,94 340  88,54 
              

Obs. Cada item desta tabela teve uma amostra de 384 entrevistados.  

 

TABELA 2: O que é feito com o lixo gerado na sua casa?  

 
Q 11 Nº de Ocorrências % do Total 

Queimado 13 3,40  
Enterrado 1  0 
Jogado no Parque 1  0 
Recolhido pela Prefeitura 164  42,80 
Separado seletivamente e recolhido pela prefeitura 203  53,28 
Outros 2  0,52 
Total  384  100,00 
 
  
   

 
TABELA 3: De quem é a responsabilidade de cuidar do meio ambiente? 

 
Q 15 Número de Ocorrências % do Total 

Governo Federal 24 6,25 
Governo Estadual 18 4,69 
Governo Municipal 43 11,20 
Os políticos em geral 20 5,20 
Os empresários 9 2,34 
As associações comunitárias 8 2,08 
As escolas 5 1,30 
O cidadão 102 26,57 
CODEMA 50 13,02 
Outros 57 14,85 
Todos 48 12,5 
 384 100,00 
  
  
  
Interesse pessoal da população residente na zona de amortecimento  

     Conforme a apuração realizada, 32,03% dos entrevistados declararam que participam 

ou já participaram de atividades relacionadas à proteção do Meio Ambiente, sendo que a 

maioria destas atividades se deu por iniciativa da empresa ou escola com a qual 
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mantinham vínculos e 47,92% da população se prontificou a ser um voluntário em 

defesa do meio ambiente no caso de receber um convite.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O crescimento desordenado das cidades brasileiras e as conseqüências geradas pela 

falta de planejamento urbano despertaram a atenção no sentido de se perceber a 

vegetação como componente necessário ao espaço urbano. Dessa forma, mais 

expressivamente, o “Parque” Municipal Felisberto Neves, é um elemento natural e atua 

como reestruturador do espaço urbano, pois as áreas bastante arborizadas apresentam 

uma aproximação maior das condições ambientais normais em relação ao meio urbano 

que apresenta, entre outros, temperaturas mais elevadas. 

     A realização do diagnóstico com a comunidade imediata ao entorno do “Parque” 

Municipal Felisberto Neves em Betim, se deu devido ao estágio supervisionado da 

disciplina Estágio Bacharelado II (Atividade de Campo) do Curso de Ciências 

Biológicas da PUC Minas e também através da convivência com o meio que nos abriga 

e nos envolve sendo este requisito vital, e o mesmo faz parte do esforço de 

sobrevivência de cada um de nós sendo inerente à vida de todos os seres vivos, de seu 

habitat e da nossa condição planetária. 

      Entre o conhecimento e o comportamento harmônico com a natureza, existe uma 

grande distância que precisa ser compreendida, empregando-se os meios apropriados 

para que propiciem as mudanças almejadas. É imprescindível, portanto, levar a todos 

com os quais convivemos o saber-instrumental necessário para a construção da 

cidadania, pois, conforme exposto pelo professor de Educação Ambiental da PUC 
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Minas-Betim, Eugênio Batista Leite (2003), para que o trabalho de percepção seja 

desenvolvido são necessários conhecimentos sobre o meio ambiente. 

     Deve-se ressaltar que as contribuições destas áreas verdes para o ambiente urbano 

são indiscutivelmente importantes: 

     1-Atua na composição Atmosférica; 

     2-Equilíbrio solo-clima-vegetação; 

     3-Atua nos níveis de ruídos e 

     4-Atua em caráter estético. 

     Mas estas áreas de coberturas verdes em regiões urbanas, devido as suas 

localizações, sofrem grandes impactos por ações antrópicas.   

Há condições de qualidade ambiental que, de início, podem ser 
consideradas intoleráveis, mas logo se tornam aceitáveis. Em conseqüência, 
passam a ser fracamente sentidas. Isso ocorre em virtude do hábito de 
vivenciá-las ou, então, diante da incapacidade de removê-las ou minimizá-
las, são aceitas passivamente ou, ainda, há outras prioridades pressionando 
a atenção e o trabalho de pessoas e essas condições se transformam em 
rotina, caem no dia-a-dia, não sendo mais percebidas como intoleráveis. O 
comportamento ambiental e as respostas ao meio ambiente variam, 
portanto, de acordo com as escalas de percepção e de valor. (OLIVEIRA, 
2002, p. 47)  

     Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o comportamento do homem 

em relação ao uso dos recursos naturais, principalmente com a comunidade imediata do 

entorno, no sentido de promover um modelo de conservação, sustentação destes 

recursos. Assim, o estudo da percepção ambiental das comunidades do entorno das 

áreas de preservação é de fundamental importância para que possamos compreender 

melhores estas inter-relações entre comunidade e “parque”. O estudo de percepção 

ambiental reconhece a importância na obtenção de informações sobre cultura, perfil 
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sócio econômico da comunidade, o estado e as formas de gestão, em que se encontram 

os recursos naturais e a forma como a comunidade percebe o ambiente, a conservação e 

utilização dos recursos naturais. 

     Nos estudos realizados com esta comunidade, pode-se observar que existe uma 

variação econômica dos moradores do entorno e conseqüentemente hábitos 

diferenciados.  

     De acordo com os dados apurados somente 57,30% da população conhecem o espaço 

físico da área estudada, e a população considera que desmatamento, queimada, lixo, 

vandalismo e falta de segurança são os maiores problemas existentes no “Parque”. 

     Durante as entrevista pôde-se perceber que a maioria da população possui noção 

correta de meio ambiente, mas analisando estatisticamente os dados do questionário 

aplicado 38,02% da população nunca ouviram falar em desenvolvimento sustentável, 

32,04% nunca ouviram falar em Unidade de Conservação e 74,74% sequer ouviram 

falar da Agenda 21. Percebe-se com esses dados apurados, a urgência em desenvolver 

com esta comunidade, atividades adequadas de Educação Ambiental que seja realmente 

transformadora em favor da construção de um novo paradigma, crítico e integrado. 

     Mais do que nunca, justifica-se a necessidade de se buscar a conservação e a 

preservação da biodiversidade sendo significativa a proteção de áreas que venham a 

abranger os diversos tipos de ecossistemas além do uso racional ecológico da fauna e 

flora. O grande desafio é o de se construir uma sociedade sustentável, o que exige a 

aquisição de conhecimentos, habilidades e mudança de valores.  

     A Educação Ambiental é um processo educativo, de formação da cidadania 

ecológica, com princípios que rompem frontalmente com a idéia de que as causas dos 
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impactos ambientais residem apenas, entre outros fatores, na explosão demográfica, na 

agricultura intensiva e na crescente urbanização e industrialização. É prioritária uma 

mudança de postura, de hábitos e de costumes. É preciso conservar e preservar, mas, 

principalmente, educar. 

     A Secretaria Municipal de Betim vem se esforçando para que a área seja reconhecida 

e que se inicie trabalhos de educação ambiental, pois existem projetos referentes a  

preservação do “parque”. Na verdade, o nome da área ainda está em processo para que a 

área seja nomeada Parque.  
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