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RESUMO

O presente estudo foi realizado no Parque Nacional da Tijuca (PNT), uma
Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral localizada em meio
urbano, fato que contribui para a sua marca expressiva de visitantes ao
longo do ano. Dentre os objetivos do Parque Nacional está a preservação
de ecossistemas naturais de relevante interesse ecológico, além de
viabilizar a realização de pesquisas científicas e promoção de atividades
de educação ambiental em seu interior (Brasil, 2000). Esta pesquisa teve
como objetivo identificar e analisar o perfil dos visitantes do PNT em
relação a gestão do Parque, a percepção destes quanto ao nível de
impacto de algumas atividades humanas (como ruídos, vandalismo,
descarte incorreto de resíduos, alimentar os animais, pisoteio e
compactação do solo) e como estas podem interferir seu funcionamento.
Além disso, reconhecer a relevância de elementos como lixeiras, placas
informativas, fiscalização e segurança na UC, além da aprovação dos
visitantes para realização de piquenique e uso de churrasqueira. Por fim,
buscou-se reconhecer a concordância das pessoas em relação a
implementação de estabelecimentos (a saber, restaurante, cafeteria e
quiosques) no local. A metodologia do trabalho foi composta pela
aplicação de 99 questionários, contendo 33 questões. Havia oito
perguntas fechadas, 11 abertas - analisadas através da técnica de análise
de conteúdo de Bardin - e 14 questões fechadas, fazendo uso da escala
Likert para adquirir dados como o nível de impacto de ações antrópicas.
Com as respostas obtidas, verificou-se que 52 visitantes eram do sexo
feminino e as faixas etárias mais frequentes foram, respectivamente, 40
anos ou mais e 19 a 25 anos. Quanto a gestão do Parque, 55 dos
visitantes a classificaram como boa. No que se refere a importância do
PNT para os visitantes, pode-se destacar sua relevância histórica,
ambiental, grande biodiversidade, além de ser um local propício para
lazer e contato com a natureza. Em relação ao nível de impacto de
algumas ações antrópicas, os visitantes consideraram os ruídos como
uma prática de médio impacto e atividades como vandalismo (70),
descarte incorreto de resíduos (90), alimentar os animais (70), pisoteio e
compactação do solo (50) foram mencionadas como de alto impacto ao
Parque. Sobre a implementação de lixeiras, 63 consideraram como algo
muito importante e que estas deveriam ser instaladas em pontos
estratégicos, como aqueles com grande aglomeração de pessoas. Em
suma, a análise desses dados além de cumprir com objetivo de
reconhecimento do perfil dos visitantes e sua percepção sobre impactos
ambientais no PNT, também contribui para conservação do Parque à
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medida que auxilia a realização de demais estudos na área. Por fim,
divulgando os resultados da pesquisa, os autores pretendem auxiliar no
planejamento e execução das atividades previstas no Plano de Manejo da
UC.
PALAVRAS-CHAVE: Visitação. Unidade de Conservação. Parque Nacional da Tijuca.
Perfil do visitante. Percepção ambiental.
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