ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ENTRE O
JARDIM BOTÂNICO RESIDENCE E O JARDIM BOTÂNICO DO
RECIFE
Élida Rafisa
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
erafisa@hotmail.com
Cesário Antônio Neves Júnior
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
canj_13@hotmail.com

Palavras Chaves: Socioambiental, Condominio, Jardim Botanico do Recife
Introdução
Por não compreender a necessidade de preservar a natureza, muitas pessoas
vêm causando desequilíbrios ambientais. Sentindo assim grande dificuldade
em adotar uma relação harmônica com o meio ambiente.
Objetivo
O presente trabalho tem sua relevância ao contribuir com o desenvolvimento
de uma nova consciência ambiental, sensibilizando os moradores do Jardim
Botânico Residence para a importância da conservação do meio ambiente.
Visando promover uma interação harmoniosa entre os moradores e o Jardim
Botânico do Recife (JBR), realizando mudanças socioambientais, que permitam
o equilíbrio ambiental e, conseqüentemente, o bem estar de todos.
Metodologia
A metodologia adotada foi a da Análise de Conteúdo, através dos dados
obtidos pelos questionários aplicados aos moradores do Condomínio.
Resultados e Discussão
Questão 1: Diga em uma frase o que é Meio Ambiente para você.
A maioria possui uma percepção sobre Meio Ambiente relacionada à Natureza
e aos elementos que dela fazem parte. Assim, verificamos que é importante

realizar na intervenção junto aos condôminos um esclarecimento sobre uma a
complexidade do Meio Ambiente, e mostrar o cuidado ao todo e não apenas a
um item.
Questão 2: Para você o que faz parte do meio ambiente?
Verificamos que a percepção de ambiente para a maioria ainda está
relacionada à natureza, tendo em vista que o maior índice de respostas
concentrou-se da seguinte forma: (97%) Mata; (87%) Água; (86%) Ar; (85%)
Animais e (84%) Solo.
Questão 3: O que é lixo para você?
80% consideraram como lixo restos de alimentos.
Questão 4: O que você faz para ajudar a melhorar o meio ambiente?
Entre as ações que visam contribuir para a melhoria do ambiente, boa parte
dos moradores já desenvolvem alguma prática: economia de água (86%),
economia de energia e gás (86%) e não jogar lixo nos ambientes (82%).
Questão 5: Qual a importância de você morar ao lado do JBR, que é uma Área
de Preservação da Mata Atlântica?
89% consideram importante morar ao lado do JBR. Porém, faz-se necessário
reforçar a maneira como os condôminos estão interagindo com o JBR e quais
as soluções que poderiam ser propostas, para possibilitar uma convivência
harmônica para ambos.
Questão 6: O que você pode fazer para ajudar os animais do JBR?
78,4% dos moradores acreditam que podem ajudar os animais do JBR,
devolvendo-os ao próprio. Outros acreditam que podem contribuir da seguinte
maneira: alimentando-os e deixando-os livres; deixando-os viver; reabilitandoos; matando as cobras; matando as caranguejeiras; não os maltratando; não
usar som alto; não os perturbando; não matando os animais em casal.

Questão 7: O que você pode fazer para ajudar o JBR a preservar a Mata
Atlântica?
A maior freqüência das respostas foi de não jogar lixo; não alimentar os
animais e conscientizar a família, vizinhos e amigos. Coincidentemente, após
as observações realizadas, verificamos que jogar lixo e alimentar animais do
JBR Recife são as ações mais praticadas, necessitando de orientações que
mostrem os impactos gerados por essas atitudes.
Conclusão
Concluímos a importância da elaboração de planos de convivência e maior
interação dos condôminos e o JBR.

