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Resumo 56

Avaliação do papel social do Parque Municipal do Curió de Paracambi-RJ:
percepção e conservação ambiental
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A criação de unidades de conservação (UCs) é uma das principais estratégias adotadas
em resposta aos níveis insustentáveis de degradação aos quais os ecossistemas têm sido
submetidos. Porém, delimitar apenas essas áreas  não garante a qualidade ambiental,
tampouco a concordância da população com os esforços conservacionistas.  Por  isso,
pesquisas  que  considerem  o  fator  humano  nas  questões  sobre  conservação  são
fundamentais. Este estudo objetivou analisar a percepção dos moradores em relação ao
tema “conservação ambiental”  e  ao Parque Natural  Municipal  Curió  de  Paracambi-RJ
(PNMC) (22°35’55.6’’S 43°42’21.2’’O), área de 913 ha sob domínio Mata Atlântica. Foram
aplicados formulários, entre 10/09 e 21/10/2016, aos residentes de maior idade de bairros
paracambienses contíguos ao Parque. A análise baseou-se na estatística descritiva e na
análise de conteúdo por categorização. Após concluída, a pesquisa foi disponibilizada à
Secretaria de Meio Ambiente de Paracambi, gestora da UC, constituindo importante fonte
de informações capazes de subsidiar tomadas de decisões relativas a ações que visem à
apropriação do Parque pela sociedade. Foram entrevistadas 96 pessoas, das quais 75%
vivem  no  entorno  do  PNMC  há  pelo  menos  15  anos.  Entretanto,  perceberam-se  o
distanciamento em relação a este e a falta de conhecimento sobre o que é uma UC.
Através de questões que se prestavam a avaliar a representatividade e o reconhecimento
da  unidade,  foram  identificadas  fracas  relações  com  o  Parque  do  Curió;  Apesar  de
majoritariamente os entrevistados declararem que conheciam alguma UC ou UC próxima,
menos da metade citou o PNMC, resultado interessante, já que este se localiza no próprio
município. Apesar de ser aberto ao público, apenas 24% dos participantes disseram já o
terem visitado, o que se relaciona ao fato do mesmo dispor de poucos atrativos turísticos
e ainda não possuir  infraestrutura para esse fim.  Consequentemente tem-se pequena
visitação e a inexistência de turismo formal, sendo importante incentivar essas práticas
para que a população conheça o PNMC. Houve grande concordância sobre aspectos
conservacionistas,  como  a  existência  de  benefícios  provenientes  da  proximidade  do
Parque e a grande importância de medidas de proteção, revelando a atribuição de valor
ao meio natural e o reconhecimento da necessidade de ações para a conservação e do
relevante papel das UCs na esfera socioambiental. As citações de pontos negativos foram
poucas, mas indicaram a existência da percepção dos participantes acerca de problemas
que, além de afetarem o entorno, podem levar à degradação do Parque. A compreensão
de impactos pelos moradores mostra que, mesmo com a falta de conhecimento específico
sobre o tema, eles entendem o que deve ser evitado, fator benéfico, se acompanhado de
atitudes proativas. Todavia, há pouca integração do PNMC e a sociedade, ator com maior
potencial  para  modificações  do  ambiente.  Para  melhorar  esse  cenário  recomenda-se
medidas  que  alcancem  todos  os  seus  segmentos,  como  incentivo  à  visitação,
aperfeiçoamento  e  intensificação  dos  trabalhos  com  escolas,  educação  ambiental,
divulgação,  e  aproveitamento  de  seu  potencial  turístico,  educacional  e  recreativo,
buscando-se o cumprimento integral das atribuições do Parque do Curió.
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