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Figure 1. Frequency of use (days of the week). Pre - pandemic x Post/during 
pandemic.

Figure 3. Most used areas.

INTRODUCTION

Green areas in urban dimensions have been a staple of 
society for years, and the problems caused by their lack are 
recognized in various parts of the world, demonstrating that 
their importance goes beyond the aesthetics and 
ornamentation of the environment. During the Covid-19 
pandemic, which made it impossible to carry out various 
activities, the functions and importance of green areas and 
urban public spaces were seen with different eyes by society 
as a whole, as they help counteract the dreaded social 
isolation. In the city of Rio Claro - SP there are, in addition to 
FEENA – Edmundo Navarro de Andrade State Forest, some 
green areas such as public squares, social spaces and the 
São Paulo State University “Júlio de Mesquita Filho” – 
UNESP. Thus, this work aims to analyze the perception of 
residents about green areas in the pre and post pandemic 
period. 

METHODS

Online form - Google Forms - with a total of 15 questions, 
made available for the survey to be carried out.
The questions were intended to understand whether green 
areas were previously important for city dwellers, or if they 
became so with the onset of the pandemic; which areas are 
used frequently and how often; and what activities were 
carried out in these areas. In addition, it was asked what 
would be the importance of green areas for the leisure and 
well-being of individuals. The last question, the only open 
one, asked the resident to describe their overview of the 
green areas and in what aspects they could improve.

OBJECTIVE

Analyze the perception of residents of the city of Rio Claro - 
SP about green areas in the pre and post pandemic period.

in the population. However, the most used areas are 
squares and the forest garden, and the most popular 
activities are hiking and walking with animals. In 
addition, there was a consensus among residents 
regarding the importance of these areas both for 
leisure and physical exercise, as well as for nature 
conservation in general. Although the vast majority of 
respondents judge these areas to be conserved, there 
was a demand for better conservation and 
maintenance of these spaces (cited 29 times). 
Therefore, it is safe to say that the residents of the city 
of Rio Claro recognize the importance of the city's 
green areas and had an increased interest in them 
during the pandemic, despite the decrease in the 
frequency with which they visited them.

Figure 2. How conserved are the green areas.

Figure 4. Importance for well being.

DISCUSSION AND RESULTS

After analyzing the responses and graphs generated 
by Google Forms, we came to the conclusion that 
most of the residents interviewed live in the city from 
10 to 19 years old, and despite their interest in green 
areas increased during the pandemic period, they 
didn't use much of these spaces. It can be inferred, 
therefore, that the main reason would be the closing 
of many of these places due to the increase in 
Covid-19 cases and the risk of contagion 
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Figura 1. Frequência de uso (dias na semana). Pré -  pandemia x Pós/durante
a pandemia.

Figura 3. Áreas mais utilizadas.

INTRODUÇÃO

As áreas verdes em dimensões urbanas são pauta na 
sociedade há anos, e os problemas causados pela falta 
delas são reconhecidos em várias partes do mundo, 
demonstrando que sua importância vai além da estética e 
ornamentação do ambiente. Durante a pandemia da 
Covid-19, que impossibilitou a realização de diversas 
atividades, as funções e importâncias das áreas verdes e 
dos espaços públicos urbanos foram vistas com outros 
olhos por toda sociedade, já que são auxiliares na 
contraposição do temido isolamento social. Na cidade de 
Rio Claro - SP há, além da FEENA – Floresta Estadual 
Edmundo Navarro de Andrade, algumas áreas verdes como 
praças públicas, espaços de convívio e a Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP. Sendo 
assim, este trabalho tem como objetivo analisar a percepção 
dos moradores sobre as áreas verdes no período pré e pós 
pandêmico.

MÉTODOS

Formulário online - Google Forms - com um total de 15 
perguntas, disponibilizado para que a pesquisa fosse 
realizada.
As perguntas tinham por finalidade entender se as áreas 
verdes eram, previamente, importantes para os moradores 
da cidade, ou se passaram a ser com o início da pandemia; 
quais as áreas utilizadas frequentemente e em que 
frequência; e quais atividades eram realizadas nestas áreas. 
Além disso, foi perguntado qual seria a importância das 
áreas verdes para o lazer e bem estar dos indivíduos. A 
última questão, única aberta, pedia ao morador que 
descrevesse sua visão geral sobre as áreas verdes e em 
quais aspectos elas poderiam melhorar.

OBJETIVO

Analisar a percepção dos moradores da cidade de Rio Claro 
- SP sobre as áreas verdes no período pré e pós 
pandêmico.

população. No entanto, as áreas mais utilizadas são 
praças e o horto florestal, e as atividades mais 
praticadas são caminhadas e passeios com animais. 
Além disso, foi observado um consenso dos 
moradores em relação à importância dessas áreas 
tanto para lazer e exercícios físicos, quanto para 
conservação da natureza de forma geral. Apesar da 
grande maioria dos entrevistados julgar estas áreas 
conservadas, houve uma exigência por uma melhor 
conservação e manutenção desses espaços (citado 29 
vezes). Sendo assim, é certo dizer que os moradores 
da cidade de Rio Claro reconhecem a importância das 
áreas verdes da cidade e tiveram um aumento de 
interesse por estas, durante a pandemia, apesar da 
diminuição na frequência com que visitaram as 
mesmas. 

Figura 2. Quão conservadas são as áreas verdes.

Figura 4. Importância para o bem estar.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Após a análise feita a partir das respostas e gráficos 
gerados pelo Google Forms, chegamos à conclusão 
de que a maioria dos moradores entrevistados 
moram na cidade de 10 a 19 anos, e apesar de 
terem seu interesse pelas áreas verdes aumentado 
durante o período da pandemia, não utilizaram 
muito desses espaços. Pode-se inferir, portanto, que 
o principal motivo seria o fechamento de muitos 
desses lugares em decorrência do aumento dos 
casos de Covid-19 e o risco de contágio da 
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