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RESULTADOS DO FORMULÁRIO ONLINE  

O processo de consulta pública acerca da criação do MONA SMC foi iniciado 

na primeira semana do mês de julho de 2021 com a disponibilização dos 

formulários on-line de manifestação sobre a criação da UC. O formulário foi 

concebido como uma ferramenta de percepção inovadora para colher os 

anseios, questionamentos e demais informações apresentadas pela sociedade 

na etapa participativa da proposta de criação do Monumento Natural. As 

primeiras manifestações por formulário aconteceram no dia 03 de julho de 

2021 e as últimas no dia 29 de setembro de 2021, com picos de preenchimento 

próximo à data da Consulta Pública (15/07/2021) e perto da data limite 

(28/09/2021), totalizando 1146 manifestações (Figura 1).  

 

Figura 1. Histórico de manifestações por formulário acerca da criação do Monumento Natural 

da Serra da Maria Comprida em Petrópolis, RJ. 

  

Das 1146 manifestações, 460 (40%) partiram de pessoas que declararam 

residir na área da futura UC e 686 pessoas (60%) declararam não residir na 

área (Figura 2). Destas, 310 (27%) disseram viver na cidade de Petrópolis e 

260 (23%) na cidade do Rio de Janeiro, estando Araras, Secretário e 

Itaipava, locais adjacentes à área da futura UC, também bem representados. 



 

Figura 2. Proporção de pessoas que declararam, por formulário, residir ou não na área do 

Monumento Natural da Serra da Maria Comprida em Petrópolis, RJ. 

  

Das 1146 pessoas que se manifestaram, 1103 (96%) disseram acreditar na 

importância da criação do MONASMC e 43 (4%) disseram acreditar que a 

criação da UC não é importante (Figura 3). Ainda, a maioria se declarou 

favorável à criação do MONA, sem restrições (1054 declarações; 92%), 

enquanto 29 pessoas (3%) disseram ser favoráveis, mas com alteração dos 

limites, 26 pessoas (2%) disseram ser favoráveis segundo outras condições, 

por exemplo, a liberação para atividades como montanhismo e mountain 

bike, sugestões de localização de sede, entre outros, e 37 pessoas (3%) se 

declararam contrárias à criação (Figura 4).  

 
Figura 3. Proporção de pessoas que declararam, por formulário, acreditar ou não na criação do 

Monumento Natural da Serra da Maria Comprida em Petrópolis, RJ. 

  



 
Figura 4. Posicionamento das pessoas sobre a criação do Monumento Natural da Serra da 

Maria Comprida em Petrópolis, RJ. 

  

Em relação às 460 pessoas que declararam morar na área proposta para o 

MONA, 426 pessoas se declararam favoráveis à criação da UC, sendo 389 

(84,6%) a favor, 20 (4,3%) a favor com a alteração de limites e 17 (3,7%) a 

favor segundo outras condições, por exemplo, com a realização de pesquisas, 

atividades de educação ambiental e o não estabelecimento de uma sede na 

Estrada da Rocinha. Ademais, um total de 34 (7,4%) moradores locais se 

posicionaram contra (Figura 5). Neste contexto, comparando o 

posicionamento geral dos interessados que se manifestaram com o 

posicionamento dos participantes que informaram residir na área da proposta, 

verifica-se a predominância da opinião favorável à criação da UC.  

 
Figura 5. Posicionamento dos moradores da área sobre a criação do MONA SMC em 

Petrópolis, RJ. 



  

Em relação ao perfil daqueles que se manifestaram, 928 (81%) declararam não 

pertencer a nenhuma instituição, enquanto 218 (19%) disseram pertencer. 

Neste contexto, 813 (71%) não se identificaram como pertencentes a nenhum 

segmento específico da sociedade, enquanto 137 pessoas (12%) disseram 

fazer parte de associações esportivas, particularmente as ligadas à prática do 

montanhismo, 36 pessoas (3%) disseram estar ligadas às áreas de pesquisa e 

educação, 34 pessoas (3%) a associações comunitárias, e 33 pessoas (3%) à 

iniciativa privada. Outros segmentos identificados abrangem ONGs, órgãos do 

poder público e o setor turístico. Quando perguntados a que área temática os 

declarantes mais se identificavam, 518 das pessoas (45%) apontaram a área da 

ecologia, 314 (27%) a área do turismo, e 150 (13%) as áreas de educação 

ambiental e pesquisa.  

Em uma análise que aglutinou em categorias os comentários e justificativas 

registrados no formulário, verificou-se que foram apresentados 801 

comentários a favor da criação da UC e 38 contra. Ademais, foram registrados 

31 comentários com dúvidas gerais, 128 com sugestões gerais, 18 com 

sugestões de alteração e 175 classificados como outros (figura 6). Cabe 

destacar que alguns participantes realizaram mais de um comentário ao se 

manifestar no formulário. Além disso, as perguntas (dúvidas gerais) e 

sugestões de alteração de limites foram avaliadas e respondidas na consulta 

pública e nas reuniões subsequentes, por e-mail e no campo “perguntas 

frequentes" disponibilizado no portal eletrônico de consulta pública no site do 

INEA. 

 
Figura 6. Situação dos comentários e justificativas apresentados no formulário de consulta 

pública para a criação do MONA SMC. 

No tocante às sugestões gerais apresentadas no formulário on-line foi 

possível separar as proposições gerais em quatro categorias distintas, 

aplicadas de acordo com as temáticas mais citadas pelos participantes (figura 

7). Assim, como resultado observou-se que as sugestões referentes às 

atividades de uso público foram as mais sinalizadas com 76 manifestações 



(44,4%). Nessa categoria as principais sugestões apontam a necessidade da 

gestão da futura UC trabalhar para dirimir conflitos de uso dos atrativos, além 

de planejar as atividades de visitação de maneira sustentável, levando em 

consideração também, o espectro diversificado de atividades potenciais e de 

públicos interessados. Em segundo lugar encontram-se as sugestões 

relacionadas aos recursos hídricos com 46 manifestações (26,9%). Tais 

manifestações sugeriram que o foco principal da gestão da UC seja 

direcionado à manutenção da qualidade e quantidade dos corpos hídricos da 

região, além de adotar medidas para a proteção de nascentes e trabalhar com 

foco na valorização dos serviços ecossistêmicos. Em terceiro lugar estão as 

sugestões relacionadas a necessidade de fiscalização e ordenamento com 27 

manifestações (15,8%). Os principais pontos levantados e inseridos nessa 

categoria foram as manifestações requisitando a ampliação da fiscalização 

ambiental visando  acabar com o desmatamento e a conversão de áreas 

naturais nas áreas de ocupação restrita na região, como as áreas de 

preservação permanente e as porções florestadas por vegetação nativa do 

bioma Mata Atlântica. Ademais, esta categoria também foi composta por 

pedidos de ordenamento e controle de áreas impactadas, como, por exemplo, 

a Cachoeira da Rocinha. Por fim, a categoria outros, que engloba sugestões 

relacionadas a manifestações de temáticas variadas, aglutinou um total de 22 

manifestações (12,9%) que versavam sobre a localização da sede, questões 

ligadas à educação ambiental e também temas importantes para pesquisas 

científicas. Neste cenário, chama a atenção de que as temáticas da maioria 

das sugestões apontadas, estão relacionadas diretamente aos objetivos 

propostos para a criação do Monumento Natural Estadual da Serra da Estrela. 

Fato que demonstra a importância da criação desta UC na região. 

 

Figura 7. Categorização das sugestões gerais apresentadas no formulário de consulta pública 

para a criação do MONA SMC. 


