
PERCEPÇÃO AMBIENTAL: UM SUBSÍDIO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL LONGINES MALINOWSKI, 

ERECHIM-RS

DISCENTE: XENES MARA BALDISSERA BORDIN

ORIENTADORES: SÔNIA BEATRIZ BALVEDI ZAKRZEVSKI. ELISABETE MARIA

ZANIN

DATA DE DEFESA: 24/05/2012

Neste estudo identificamos e caracterizamos  as percepções  ambientais  da população do
município  de  Erechim-RS  sobre  Parque  Natural  Municipal  Longines  Malinowski
(PNMLM). Os estudos sobre as percepções ambientais das populações sobre as Unidades
de  Conservação  (UC)  possibilitam  identificar  valores,  sentimentos,  expectativas,
potencialidades,  problemas e conflitos em relação às mesmas.  O PNMLM, objeto deste
estudo,  é  uma  UC de  proteção  integral,  localizada  no  perímetro  urbano  da  cidade  de
Erechim.  Com uma área de 23,08ha,  o  Parque é  considerado um Patrimônio  Histórico
Natural do município, caracterizado como uma área de transição entre as duas principais
formações  florestais  da  região  Alto  Uruguai-RS  (Floresta  Ombrófila  Mista  e  Floresta
Estacional Semidecidual). A pesquisa caracteriza-se como um estudo quanti-qualitativo e
envolveu  157  sujeitos,  representantes  dos  vários  segmentos  sociais  do  município  de
Erechim que mantém diferentes modos de relação com a UC: moradores e representantes
de  empresas  e  entidades  situadas  no  entorno  imediato  do  Parque;  representantes  de
entidades de classe e órgãos governamentais municipais; representantes das comunidades
escolares e de Instituições de Pesquisa e Ensino Superior com sede em Erechim. Os dados
foram coletados por meio da aplicação de entrevistas semi-estruturadas, evocações livres e
mapas mentais, que foram submetidos a um processo de análise de conteúdo. Verificamos
por  meio  do  estudo,  que  os  participantes  reconhecem  o   Parque  enquanto  um espaço
público  destinado  à  conservação  da  biodiversidade  e  dos  recursos  socioculturais  a  ele
associados; à ele também são atribuídas outras funções: atividades de educação ambiental,
realização de pesquisas, lazer e recreação. A população também associa o Parque com o
fornecimento  de  serviços  ambientais  que  contribuem para  ao  bem estar  da  população,
merecendo  destaque  à  redução  da  poluição  atmosférica  e  ao  microclima  agradável
proporcionado pela UC.  No entanto, a pesquisa demonstra que a população possui uma
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relação limitada com a UC, devido a um sentimento de insegurança gerado pelo Parque. A
pesquisa  aponta  para  a  necessidade  de  se  implementar  Programas  de  Comunicação  e
Educação Ambiental como um instrumento para resgatar o convívio da população com a
área  da  UC,  incentivando  atividades  que  promovam  mudanças  de  atitudes,  valores  e
sentimentos relacionados ao Parque, colaborando desta forma, para que os sujeitos tornem-
se  mais  reflexivos,  participativos  e  comprometidos  com a  proteção  e  conservação  dos
recursos naturais e socioculturais vinculados à UC. 
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