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Apresentação 

O que é a Consulta Pública Ambiental? 
Concebida pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Paulo Montenegro, a 

Consulta Pública Ambiental permite coletar dados que indiquem como as pessoas 

percebem o município onde vivem, sob a perspectiva ambiental. Ao mesmo tempo, 

possibilita o compartilhamento de informações, a partir de uma metodologia que 

promove a participação e a mobilização social, e proporciona momentos de reflexão 

sobre as influências do meio ambiente na qualidade de vida da população. 

A Consulta Pública Ambiental tem sido utilizada por muitos municípios em 

iniciativas ligadas à elaboração dos Planos Municipais de Mata Atlântica (PMMA) e ao 

projeto Rede das Águas, da Fundação SOS Mata Atlântica. 

Histórico 

A importância da pesquisa em percepção ambiental para o planejamento do 

ambiente foi ressaltada pela UNESCO já em 1973, no Programa o Homem e a Biosfera 

(MAB – Man and the Biosphere Programme). Para atingir seus objetivos, o Programa 

MAB adotou uma abordagem ecológica integrada para as suas atividades de 

investigação e formação, centrada em torno de catorze grandes temas, e projetada 

para a solução de problemas concretos de gestão nos diferentes tipos de ecossistemas. 

Seguindo o mesmo propósito, a Caracterização Ambiental do Estado de São 

Paulo por Percepção de 1986, publicada pela Agência Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB), propôs-se a coletar e organizar as percepções da população sobre 

aspectos ambientais. A partir dos resultados, visava estimular a reflexão e a 

mobilização do cidadão na comparação com os dados oficiais disponíveis até então. 

A Consulta Pública Ambiental, concebida a partir dessas iniciativas, vem sendo 

utilizada desde 2014 por órgãos públicos, Conselhos de Meio Ambiente e outros 

grupos ligados à causa ambiental. Para conhecer algumas experiências de aplicação da 

consulta, acesse https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-

atlantica/caracterizacao-ambiental/. 

Para que serve este guia? 
A intenção deste guia é possibilitar que Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente, Organizações Públicas e Sociais, bem como qualquer outro grupo 

organizado possam realizar a Consulta Pública Ambiental em seu município. Para 

tanto, esta publicação contém um passo-a-passo para a aplicação da pesquisa e um 

questionário previamente estruturado. 

Sempre que o intuito for o de coletar dados que indiquem qual a percepção 

da população sobre o seu município, ou promover momentos de sensibilização e 

reflexão a partir da temática ambiental, recomenda-se o uso deste guia. 

https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/
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A consulta tem o meio ambiente como tema transversal. A abordagem busca 

convergir apontamentos sobre ele e suas múltiplas interações com a saúde, o território 

e as questões urbanas, entre outros assuntos de extrema relevância no planejamento 

ambiental. 

Para órgãos públicos, é um instrumento que permite identificar qual é a 

percepção de seus cidadãos sobre as políticas em andamento e quais aquelas que, no 

entendimento social, precisam ser desenvolvidas.  

Para a sociedade civil, é uma oportunidade de se apropriar de aspectos 

ambientais importantes e participar ativamente de propostas que visem melhorar a 

qualidade de vida em suas cidades. 

Com este guia, pretende-se que o maior número possível de pessoas tenha 

contato com a Consulta Pública Ambiental, seja compondo um grupo que desenvolve 

a iniciativa ou somente como respondente, porque ao mesmo tempo em que a 

metodologia utilizada em sua elaboração visa promover a participação e a mobilização 

social, também permite levar aos entrevistados informações e momentos de reflexão 

sobre meio ambiente. 

O Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA) e a Consulta Pública Ambiental 

Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, 

em mais de 3.400 municípios. Ao imaginar sua relevância e seu status atual de 

fragmentação e degradação, principalmente ligada à ocupação territorial, é impossível 

visualizar a sua conservação e recuperação sem uma efetiva contribuição dos 

municípios. 

A Lei 11.428, de dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica – e o Decreto 

6.660/2008, abrem a possibilidade dos municípios, cujo território está total ou 

parcialmente nela inserido, atuarem proativamente na defesa, conservação e 

recuperação da vegetação nativa de Mata Atlântica. O artigo 38 da Lei instituiu o Plano 

Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. 

Pensando nisso, a Consulta Pública Ambiental foi planejada, principalmente, 

para que as informações coletadas a partir de sua aplicação sejam utilizadas na 

elaboração e no acompanhamento dos Planos Municipais de Mata Atlântica 

(PMMA), garantindo a escuta da população em diferentes etapas de seu processo de 

realização, trazendo o diagnóstico da realidade do meio ambiente local como uma de 

suas contribuições. 

Incorporar à formulação do PMMA, uma etapa para captar o olhar da 

sociedade sobre aspectos ambientais é uma estratégia para potencializar o processo 

de sensibilização e mobilização acerca de seu papel enquanto ator protagonista na 

elaboração e gestão de políticas públicas, além de enriquecer o diagnóstico do Plano.  
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Instituições parceiras nesta iniciativa 

Fundação SOS Mata Atlântica 
A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não governamental, sem 

fins lucrativos, criada em 1986. É uma entidade que tem como missão promover a 

conservação da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata Atlântica e dos 

ecossistemas sob sua influência, estimulando ações para o desenvolvimento 

sustentável, promovendo a educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica, 

mobilizando, capacitando e estimulando o exercício da cidadania socioambiental. 

A entidade desenvolve projetos de conservação ambiental, produção de dados, 

mapeamento e monitoramento da cobertura florestal do Bioma, campanhas, 

estratégias de ações em políticas públicas, programas de educação ambiental e 

restauração florestal, voluntariado, desenvolvimento sustentável e proteção e manejo 

de ecossistemas. Saiba mais em www.sosma.org.br. 

Instituto Paulo Montenegro 
O Instituto Paulo Montenegro é uma organização sem fins lucrativos que 

coordena o investimento social do Grupo IBOPE. 

Criado no ano 2000, o Instituto emprega o conhecimento acumulado na área 

de pesquisa para conceber e implementar iniciativas que buscam contribuir com a 

sociedade de forma relevante e transformadora em todos os países onde o IBOPE 

atua, através de programas nas áreas de educação e mobilização social. 

Para saber mais sobre o Instituto Paulo Montenegro, acesse www.ipm.org.br.  

file://///Bribfs01sp/ipm/PerguntAção/SOS%20Mata%20Atlântica/2013-2014_Caracterização%20Ambiental%20por%20Percepção/Guia/www.sosma.org.br
http://www.ipm.org.br/
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Metodologia 
A Consulta Pública Ambiental foi concebida a partir do Programa PerguntAção, 

do Instituto Paulo Montenegro, que promove o uso de consultas participativas de 

opinião como instrumento de articulação e mobilização social. 

Consultas participativas de opinião nada mais são que um processo, construído 

a muitas mãos, de levantamento de dados, por meio de entrevistas pessoais, com 

questionário estruturado, visando fortalecer a articulação de grupos para a 

investigação de temas de interesse, tendo em vista a realização de um projeto em 

comum. 

O PerguntAção permite que grupos articulados se organizem coletiva e 

participativamente para a realização de um projeto de coleta de dados e opiniões 

sobre determinado contexto, com a finalidade de identificar demandas e 

necessidades, expectativas e percepções sobre si mesmos. 

Dessa forma, foi construído um questionário (Anexo II) de maneira 

participativa entre os técnicos da SOS Mata Atlântica e outros especialistas 

convidados, a partir das orientações do Instituto Paulo Montenegro. 

O questionário aborda 8 áreas temáticas: 

 Qualidade do Ar 

 Ambiente Urbano 

 Qualidade da Água 

 Gestão de Resíduos 

 Territórios 

 Consumo Sustentável 

 Informações Ambientais 

 Participação Social 

Cada área temática compõe um bloco no questionário, sendo todos os blocos 

compostos pela mesma estrutura: 

 Uma bateria de no máximo 15 frases, que descrevem situações com as 
quais o entrevistado pode dizer que “concorda totalmente”, “concorda 
mais ou menos” ou “não concorda”; 

 As frases são sempre afirmativas e não perguntas; 

 Sempre descrevem situações pelo lado positivo, ideal. 
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Apesar de passar por todas as etapas de uma pesquisa de opinião, a 

metodologia PerguntAção é diferente de uma pesquisa realizada profissionalmente. 

Isso porque conta com a participação dos atores envolvidos com a temática em todas 

as etapas do projeto.  

Vale ressaltar que a prioridade não é a exatidão dos resultados, nem o uso 

rigoroso de procedimentos metodológicos em pesquisa, mas sim a mobilização social 

e o comprometimento dos atores envolvidos. 

Para saber mais sobre o PerguntAção, acesse www.perguntacao.net.br.  

Sobre as afirmativas 

 Quando se busca compreender a percepção sobre serviços ou situações, as 
afirmativas referem-se ao município ou, eventualmente, ao bairro do 
entrevistado; 

 Quando se busca compreender o comportamento da população, as 
afirmativas referem-se à percepção sobre como a maioria das pessoas no 
município se comporta, para fugir de respostas “politicamente corretas” ou 
evitar que a pessoa busque responder corretamente. 

 Exemplo disso é a diferença de respostas ao se perguntar “Você tem 
preconceito?” ou “As pessoas têm preconceito?”. 

http://www.perguntacao.net/
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Aplicação da Consulta Pública Ambiental 
Existem 4 maneiras de aplicar a Consulta Pública Ambiental: 

1. Aplicação coletiva, em reuniões: leitura em voz alta dos itens da 
consulta, para que cada um preencha seu questionário, 
individualmente; 

2. Aplicação individual, em reuniões: o grupo presente ao encontro se 
divide em duplas e cada uma delas realizará a aplicação, entre pares 
(um entrevistará o outro); 

3. Aplicação individual, versão de rua: as pessoas que estão conduzindo a 
aplicação da consulta entrevistarão moradores do município, em ruas, 
praças, pontos de fluxo, casas, etc.; 

4. Aplicação online: o questionário é disponibilizado aos respondentes 
através de um link que leva ao formulário com os itens a serem 
respondidos. 

As quatro estratégias acima garantem a coleta de respostas individuais dos 

respondentes da consulta e possuem diferentes vantagens, adequando-se a contextos 

variados. A seguir, o detalhamento de cada uma das formas de aplicação: 

1. Aplicação coletiva, em reuniões 
Resumo da estratégia: cada pessoa do grupo responderá individualmente o 

questionário (Anexo II), acompanhando a leitura das afirmativas. Os facilitadores 

registrarão as respostas em um questionário à parte e as contabilizarão manualmente. 

Terminado este processo, eles farão a leitura dos resultados, com o intuito de debater 

as questões abordadas e conduzir o grupo a uma reflexão coletiva. 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens das aplicações em reuniões 

Vantagens: 

 É uma abordagem inclusiva, pois garante que pessoas com 
dificuldade de leitura ou sem acesso a computador e/ou internet 
possam ser ouvidas; 

 Promove o debate sobre os resultados logo após a coleta de 
opiniões, quando as respostas são tabuladas. 

Desvantagens: 

 É necessário um espaço físico que possua tamanho suficiente para 
acomodar a todos; 

 Os participantes precisam ter tempo para participar de todo o 
processo da aplicação. 
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Público: grupos como Conselhos ou Fóruns, ambientes escolares ou 

universitários, reuniões de clubes, associações de bairros e organizações sociais locais, 

entre outros. 

Quem aplica: 2 facilitadores, que podem ser membros de Conselhos de Meio 

Ambiente, por exemplo. 

 

Quadro 2: Recomendações Importantes para aplicações em reuniões 

1.1 Passo a passo para aplicação: 

 Reúna as pessoas em uma sala para a realização da atividade. 

 Explique que os itens serão lidos em voz alta e todos responderão 
individualmente os seus questionários (Anexo II), todos ao mesmo 
tempo; 

 Distribua os questionários de modo que cada participante tenha sua 
própria cópia; 

 Leia em voz alta cada afirmativa de modo que os participantes escutem 
e respondam em seu questionário, marcando um ‘x’ no quadrado 
correspondente; outro jeito de fazer isso é propor que os participantes 
façam a leitura em voz alta das afirmativas, um de cada vez; 

 Após a leitura de cada item, se alguém tiver dúvida, releia 
pausadamente a frase; 

Recomendações importantes 

É desejável que o grupo seja composto pela maior variedade possível de 

representantes de instituições e segmentos sociais. 

No Anexo 1 encontra-se uma sugestão de como um grupo de 60 

respondentes pode ser composto para garantir uma boa diversidade de atores 

sociais e, consequentemente, de opiniões e ideias: 

Vale frisar que não conseguir convidar as pessoas conforme sugerido no 

Anexo 1, tanto em quantidade quanto em variedade de Instituições ou segmentos, 

não inviabiliza a aplicação da pesquisa. O importante é tentar garantir a maior 

representatividade possível de atores sociais. Porém, quanto maior o número de 

respondentes, melhor, pois dessa forma os resultados podem chegar mais perto 

da realidade que é percebida pela totalidade dos habitantes de um determinado 

município. 

Por outro lado, se a intenção com a aplicação da Consulta Pública 

Ambiental for embasar a elaboração ou o acompanhamento de um Plano 

Municipal de Mata Atlântica, um projeto social ou outra política pública, 

recomenda-se um número mínimo de 60 entrevistas a serem realizadas. 
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 A cada bloco respondido, o segundo facilitador recolhe as folhas para 
fazer a tabulação. 

 Enquanto um facilitador conduz a aplicação da consulta, o outro vai 
preenchendo um questionário a parte (Anexo II) com as respostas dos 
entrevistados aos blocos concluídos; 

 Para fazer a contagem, 
você pode olhar um 
questionário de cada vez 
e colocar um palitinho 
para cada resposta (veja 
a Figura 1, onde as 
respostas são contadas 
em quadrados de 5 
palitinhos); 

 Depois de terminar a 
contagem, é preciso definir se cada afirmativa foi bem ou mal avaliada. 
Circule no questionário utilizado para a contagem das respostas, qual 
ponto da escala de concordância (concordo totalmente, concordo mais 
ou menos ou discordo) teve a maioria de respostas: quanto mais 
pessoas concordarem, melhor avaliado está aquele item; e vice-versa. É 
interessante também verificar se há empates de opinião em alguma 
afirmativa. 

 

Quadro 3: Analisando os resultados 

2. Aplicação individual, em reuniões 
Resumo da estratégia: Em uma reunião, os presentes se dividem em duplas e 

em cada uma delas uma pessoa entrevista a outra (metade dos presentes entrevista a 

outra metade). Terminado o questionário (Anexo II), invertem-se os papéis de 

entrevistado e entrevistador. Os facilitadores registrarão as respostas em um 

questionário à parte e as contabilizarão manualmente. Terminado este processo, eles 

 Para fazer a discussão sobre os resultados, os facilitadores podem trabalhar 

em grupo as seguintes perguntas: 

 Se uma situação é percebida positivamente pela maioria 
(CONCORDO TOTALMENTE), qual é o motivo e que sugestões eles 
têm para fortalecer ou manter esta situação ou comportamento? 

 Se uma situação é percebida negativamente pela maioria 
(DISCORDO), qual é o motivo e que sugestões eles têm para 
melhorar esta situação ou comportamento? 

 Se uma situação é percebida como regular pela maioria (CONCORDO 
MAIS OU MENOS), qual é o motivo e o que poderia ser feito para 
melhorar essa situação ou comportamento? 

Figura 1: Contando as respostas 
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farão a leitura dos resultados, com o intuito de debater as questões abordadas e 

conduzir o grupo a uma reflexão coletiva. 

Vantagens e desvantagens: veja o Quadro 1. 

Público recomendado: grupos já formados, como Conselhos ou Fóruns; 

ambientes escolares ou universitários; reuniões de clubes e associações de bairros; 

organizações sociais locais, etc., organizados o suficiente para realizarem a atividade 

em pares. 

Quem aplica: 2 facilitadores, que podem ser membros de Conselhos de Meio 

Ambiente, por exemplo. 

Leia as “Recomendações importantes para aplicações em reuniões”, no 

Quadro 2. 

2.1 Passo a passo para aplicação: 

 Reúna as pessoas em uma sala para a realização da atividade.  

 Peça que o grupo se divida em duplas para que possam se entrevistar; 

 Distribua os questionários (Anexo II) de modo que cada participante 
tenha sua própria cópia; 

 Iniciada a primeira entrevista pelas duplas, peça que os entrevistadores 
avisem os facilitadores ao término de cada bloco, pois, dessa forma, um 
facilitador pode recolher as folhas para inserir as respostas em um 
questionário à parte, enquanto os outros itens são respondidos; 

 Terminados todos os blocos da primeira entrevista, peça para as duplas 
inverterem o papel de entrevistador e entrevistado (quem respondeu 
aos itens na primeira parte, agora os aplicará, e vice-versa);  

 Para fazer a contagem, você pode olhar um questionário (ou um bloco 
de cada questionário) de cada vez e colocar um palitinho para cada 
resposta (veja a Figura 1, onde as respostas são contadas em quadrados 
de 5 palitinhos); 

 Depois de terminar a contagem, é preciso definir se cada afirmativa foi 
bem ou mal avaliada. Circule no questionário utilizado para a contagem 
das respostas qual ponto da escala de concordância (concordo 
totalmente, concordo mais ou menos ou discordo) teve a maioria de 
respostas: quanto mais pessoas concordarem, melhor avaliado está 
aquele item; e vice-versa. É interessante também verificar se há 
empates de opinião em alguma afirmativa. 

Para analisar os resultados, siga as instruções do Quadro 3. 

Dica: Para alcançar um maior número de respondentes, após realizar a 

aplicação da consulta através das formas 1 ou 2 (coletiva ou individual, em reuniões) 

pode-se aplicar, adicionalmente, as formas 3 ou 4 (individual, versão de rua ou 

online). Para contar os resultados, no caso de adição da aplicação da maneira 3, basta 
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somar as respostas dos questionários aplicados na rua com os dos preenchidos em 

reunião. No caso da aplicação adicional for a maneira 4, some os resultados digitando 

os questionários preenchidos presencialmente no mesmo link enviado aos 

respondentes. 

3. Aplicação individual, versão de rua 
Resumo da estratégia: os membros do grupo (Conselho de Meio Ambiente, 

Fórum de Meio Ambiente, etc.) que está implementando a consulta pública ambiental 

realizam entrevistas individuais em ruas, praças, pontos de fluxo do município e/ou de 

porta em porta. Após este trabalho de campo, as respostas serão tabuladas e os 

resultados podem ser discutidos posteriormente, de forma coletiva. 

Vantagens:  

 É uma abordagem inclusiva, pois garante que pessoas com dificuldade 
de leitura ou sem acesso a computador e/ou internet possam ser 
ouvidas; 

 Promove um “movimento” no município, uma vez que os 
entrevistadores circulam pela localidade, gerando uma divulgação da 
iniciativa; 

 A partir do contato com outras pessoas, após o término de cada 
entrevista é possível conversar com elas para aprofundar o assunto e 
contar sobre a iniciativa; 

 Em municípios nos quais as pessoas ainda não estão mobilizadas em 
torno dos temas ambientais, esta forma de aplicação pode provocar a 
criação de uma rede de interesse ambiental. 

Desvantagens:  

 Não promove o debate sobre os resultados durante ou logo após a sua 
aplicação, como nas formas explicadas anteriormente; 

 O trabalho de campo se depara com obstáculos, como o barulho das 
ruas para realizar as entrevistas e a questão do tempo e disponibilidade 
das pessoas para responderem. 

Público recomendado: qualquer pessoa interessada em responder, contudo, é 

necessário tentar garantir a maior pluralidade possível de perfis, conforme será 

descrito no passo a passo. 

Observação importante: Se a intenção com a aplicação da Consulta Pública 

Ambiental for embasar a elaboração ou o acompanhamento de um Plano Municipal 

de Mata Atlântica, um projeto social ou outra política pública, recomenda-se um 

número mínimo de 60 entrevistas a serem realizadas. 

Quem aplica: os membros do grupo (Conselho de Meio Ambiente, Fórum de 

Meio Ambiente, etc.) que está implementando a Consulta Pública Ambiental. 
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3.1 Passo a passo para aplicação: 

 Imprima a quantidade de questionários (Anexo II) correspondente ao 
número de pessoas que o grupo deseja entrevistar (60, por exemplo); 

 Decida entre o grupo o seguinte: Qual o público que gostaríamos de 
atingir com a consulta? Onde vamos entrevistar essas pessoas? Em 
quais ruas? Faremos as entrevistas em um bairro específico, de porta 
em porta? Vamos também a escolas, postos de saúde e outros órgãos 
públicos? Como podemos garantir uma boa variedade de perfis de 
pessoas entrevistadas? Dica: Não se esqueça de que é muito importante 
procurar garantir a maior variedade possível de perfis entre os 
respondentes. O anexo 1  dá uma ideia sobre diferentes públicos a 
serem entrevistados. 

 Definidos os locais de entrevistas, divida os questionários impressos 
entre as pessoas que realizarão o trabalho de campo. Dica: sair em 
duplas ou em grupo para realizar as entrevistas, além de garantir uma 
boa companhia, ajuda a dar mais credibilidade à iniciativa. 

 Aborde as pessoas a serem entrevistadas de forma educada e explique 
da melhor maneira possível a iniciativa da qual o grupo faz parte e qual 
o intuito da consulta; 

 Leia pausadamente cada item do questionário, repetindo a leitura caso 
os entrevistados tenham alguma dúvida ou dificuldade de 
compreensão; 

 Terminada a etapa de entrevistas, junte todos os questionários 
preenchidos. Para somar as repostas, utilize um questionário (Anexo I) 
em branco; 

 Para fazer a contagem, você pode olhar um questionário de cada vez e 
colocar um palitinho para cada resposta (veja a Figura 1, onde as 
respostas são contadas em quadrados de 5 palitinhos); 

 Depois de terminar a contagem, é preciso definir se cada afirmativa foi 
bem ou mal avaliada. Circule no questionário utilizado para a contagem 
das respostas qual ponto da escala de concordância (concordo 
totalmente, concordo mais ou menos ou discordo) teve a maioria de 
respostas: quanto mais pessoas concordarem, melhor avaliado está 
aquele item; e vice-versa. É interessante também verificar se há 
empates de opinião em alguma afirmativa; 

Com os resultados em mãos, discuta-os com o grupo que aplicou os 

questionários ou, até mesmo, junto com outro coletivo mais amplo, como ONGs, 

associação de moradores, órgãos municipais, conselhos, fóruns, etc. 

Dica importante: para realizar a análise dos resultados, procure convidar 

também algumas pessoas que responderam o questionário! 

Para analisar os resultados, siga as instruções do Quadro 3. 
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4. Aplicação online 
Resumo da estratégia: O questionário é disposto em um formulário online. O 

grupo que está propondo a iniciativa (Conselho de Meio Ambiente, Fórum de Meio 

Ambiente, etc.) envia o link do formulário para a sua rede de contatos, para que as 

pessoas respondam o questionário. Após um período de coleta de respostas, é possível 

visualizar e discutir coletivamente os resultados. 

Vantagens:  

 Não é necessário imprimir os questionários; 

 As pessoas podem responder o questionário a qualquer hora e em 
qualquer lugar. 

Desvantagens: 

 Não inclui pessoas com dificuldades de leitura e sem acesso à internet; 

 Não permite a interação entre entrevistador e entrevistado. 

Público recomendado: o maior número possível de pessoas pode responder, 

porém, uma vez que grupos como Conselhos de Meio Ambiente podem ter em sua 

rede de contatos mais pessoas ligadas à causa ambiental, é interessante procurar fazer 

com que outros atores da sociedade civil também respondam a consulta. O Anexo 1 dá 

uma ideia dos grupos que podem ser entrevistados. 

Observação importante: Se a intenção com a aplicação da Consulta Pública 

Ambiental for ir além de promover a mobilização social e a reflexão sobre questões 

ambientais em um grupo, como também embasar a elaboração e o 

acompanhamento de um Plano Municipal de Mata Atlântica, por exemplo, 

recomenda-se um número mínimo de 60 entrevistas a serem realizadas. 

Quem aplica: os membros do grupo (Conselho de Meio Ambiente, Fórum de 

Meio Ambiente, etc.) que está aplicando a Consulta Pública Ambiental, através da 

distribuição do link que leva ao formulário com o questionário. 

4.1 Passo a passo para aplicação: 

Para realizar a aplicação on-line, entre em contato com o Instituto Paulo 

Montenegro (www.ipm.org.br ou www.perguntacao.net.br) ou com a Fundação SOS 

Mata Atlântica (https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-

atlantica/caracterizacao-ambiental/) para saber se já existe uma iniciativa de aplicação 

da Consulta Pública Ambiental em seu município ou para realiza-la em parceria 

conosco. 

Caso queira aplicar autonomamente em seu contexto, será necessário inserir o 

questionário em um formulário no Google Forms. Para isso, siga as instruções abaixo: 

http://www.ipm.org.br/
http://www.perguntacao.net.br/
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/
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 Um componente do grupo que está aplicando a consulta cria uma conta 
no Google, caso não tenha; 

 Criada a conta, faça login no Google Drive; 

 Na página principal, clique em “NOVO”, desça o cursor do mouse para a 
palavra “Mais” e, na nova aba de opções, clique em “Formulários 
Google”; 

O formulário abaixo será aberto: 

 

 Nos campos “Formulário sem título” e “Descrição do Formulário”, insira 
o título “Consulta Pública Ambiental” e o texto que está no cabeçalho 
do questionário (Anexo II); 

DICA IMPORTANTE: Se você está lendo este guia na versão impressa, acesse a 

versão em PDF, online, disponibilizada em www.perguntacao.net.br ou em 

https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-

ambiental/ para que seja possível copiar e colar os textos do questionário 

diretamente no formulário, evitando o trabalho de digitá-los! A tarefa será finalizada 

muito mais rápida! 

O formulário ficará assim: 

https://www.google.com/intl/pt-BR/drive/
http://www.perguntacao.net.br/
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/
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 Para adicionar a primeira pergunta do questionário, copie seu 
enunciado (“P1. Qual a sua escolaridade (último ano concluído)?”) e 
cole-o no campo “Título da pergunta”, no formulário; 

 A seguir, copie todas as alternativas da P1 e cole-as no campo Opção 1 
do formulário. Obs: Note que as alternativas ficarão cada uma em sua 
respectiva linha; 

 Abaixo, selecione a opção “Pergunta obrigatória”, localizada ao lado do 
botão “Concluído”; 

 Clique no botão “Concluído”. Seu formulário ficará assim: 
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 Para adicionar a pergunta 2, clique na seta que está colada à direita do 
botão “Adicionar item” e selecione a primeira opção da primeira coluna, 
“Texto”; 

 Copie o enunciado da pergunta 2 (“P2. Qual a sua idade?”) e cole-o no 
campo “Título da pergunta”; 

 Abaixo, selecione a opção “Pergunta obrigatória”, localizada ao lado do 
botão “Concluído”; 

 Clique no botão “Concluído”; 

 Para adicionar a pergunta 3, siga os mesmos passos indicados para a 
pergunta 2, copiando e colando o enunciado “P3. Em que 
bairro/povoado você mora?” no campo “Título da pergunta”; 

Seu formulário ficará assim: 
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 Para adicionar a pergunta 4, clique na seta que está colada à direita do 
botão “Adicionar item” e selecione a terceira opção da primeira coluna, 
“Múltipla escolha”; 

 Copie o enunciado da pergunta 4 (“P4. Você mora em:”) e cole-o no 
campo “Título da pergunta”; 

 A seguir, copie todas as alternativas da P4 e cole-as no campo Opção 1 
do formulário. Obs: Note que as alternativas ficarão cada uma em sua 
respectiva linha; 

 Abaixo, selecione a opção “Pergunta obrigatória”, localizada ao lado do 
botão “Concluído”; 

 Clique no botão “Concluído”. Seu formulário ficará assim: 
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 Para adicionar a pergunta 5, clique na seta que está colada à direita do 
botão “Adicionar item” e selecione a terceira opção da primeira coluna, 
“Múltipla escolha”; 

 Copie o enunciado da pergunta 5 (“P5. Qual grupo ou instituição você 
representa?”) e cole-o no campo “Título da pergunta”; 

 Copie os itens da primeira coluna do quadro de alternativas da P5 e 
cole-os no campo “Opção 1” do formulário. Obs: Note que as 
alternativas ficarão cada uma em sua respectiva linha; 

 A seguir, copie os itens da segunda coluna do quadro de alternativas da 
P5, com exceção da opção “Outros”, e cole-os no campo que se 
encontra abaixo da alternativa “Companhia de Saneamento do 
Município” (Opção 8); 

 Clique no texto “ou adicionar “Outro””, localizado abaixo da última 
opção colada no formulário; 

 Abaixo, selecione a opção “Pergunta obrigatória”, localizada ao lado do 
botão “Concluído”; 

 Clique no botão “Concluído”. Seu formulário ficará assim: 
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Até o momento, adicionamos perguntas que se referem ao perfil dos 

entrevistados. A partir de agora, vamos inserir os itens da consulta pública 

ambiental. 

 Primeiro, vamos inserir o cabeçalho que orientará o preenchimento dos 
itens. Para tanto, clique na seta que está colada à direita do botão 
“Adicionar item” e selecione a primeira opção da terceira coluna, 
“Cabeçalho da Seção”; 

 No campo “Texto do cabeçalho” cole o texto “A seguir há algumas 
afirmativas sobre questões ambientais diversas. Por favor, responda se 
você “concorda totalmente”, “concorda mais ou menos” ou “discorda” 
de cada uma delas. Quando responder, pense no município em que você 
mora, nas pessoas que você conhece, no bairro em que você mora.”; 

 Clique no botão “Concluído”. Seu formulário ficará assim: 
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 Para inserir a primeira série de itens, “Qualidade do ar”, clique na seta 
que está colada à direita do botão “Adicionar item” e selecione a 
segunda opção da segunda coluna, “Grade”; 

 Copie (ou digite) o título da série, “Qualidade do ar”, e cole-o no campo 
“Título da pergunta”; 

 Copie todos os itens da série “Qualidade do ar” e cole-os no campo 
“Marcador da linha 1 / Linha 1”. Obs: Note que os itens ficarão cada um 
em sua respectiva linha; 

 Escreva “Concordo totalmente” no campo “Marcador da coluna 1 / 
Coluna 1”, “Concordo mais ou menos” no campo “Marcador da coluna 2 
/ Coluna 2”, “Discordo”, no campo “Marcador da coluna 3 / Coluna 3’ e 
“Não sei / Não se aplica” no campo “Marcador da coluna 4 / Coluna 4”. 

 Abaixo, selecione a opção “É necessária uma resposta por linha”, 
localizada ao lado do botão “Concluído”; 

 Clique no botão “Concluído”. Seu formulário ficará assim: 
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 Para inserir as demais séries de itens (“Ambiente Urbano”, “Qualidade 
da Água”, “Gestão de Resíduos (lixo)”, “O Território”, “Consumo 
Sustentável”, “Informações Ambientais” e “Participação Social”), siga as 
mesmas instruções direcionadas para a inserção da série “Qualidade 
do ar” para cada uma delas; 

Terminada a inserção de todas as séries de itens, é importante disponibilizar 

um espaço onde as pessoas que responderem a consulta possam informar seus e-

mails. Assim, é possível enviar os resultados da pesquisa a elas após o término do 

período de coleta de dados ou convidar os entrevistados para realizar a análise junto 

com o grupo que está propondo a iniciativa. Para tanto, siga as instruções abaixo: 

 Clique na seta que está colada à direita do botão “Adicionar item” e 
selecione a primeira opção da primeira coluna, “Texto”; 

 Copie o enunciado “Se você tem interesse em receber informações 
sobre o resultado desta pesquisa ou receber notícias sobre meio 
ambiente, deixe seu e-mail:” e cole-o no campo “Título da pergunta”; 

 Clique no botão “Concluído”. Seu formulário ficará assim: 
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Também é importante deixar uma mensagem de agradecimento a quem 

responderá a consulta.  

 Para tanto, clique na seta que está colada à direita do botão “Adicionar 
item” e selecione a primeira opção da terceira coluna, “Cabeçalho da 
seção”; 

 Escreva alguma mensagem nos campos “Texto do cabeçalho” e 
“Descrição (opcional)”. Para exemplificar, escreveremos somente 
“Agradecemos muito sua participação!” no campo “Texto do 
cabeçalho”; 

 Após inserir a mensagem, clique no botão “Concluído”. Seu formulário 
ficará assim: 
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Pronto! Você inseriu o questionário da Consulta Pública Ambiental em um 

formulário do Google Forms! 

Agora, você deve obter o link dele para enviar às pessoas que responderão a 

consulta. 

 Para tanto, clique no botão “Enviar formulário”, localizado na parte de 
baixo do formulário. Você verá a seguinte mensagem: 
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 Selecione a opção “URL curto”, localizada logo abaixo do link. 

 Pronto! Agora, basta copiar a URL gerada e enviar para quem o grupo 
que aplica a consulta quer que responda, por e-mail ou pelas redes 
sociais! Também é possível enviar utilizando as opções 
disponibilizadas na própria mensagem, acima! 

Quem abrir o link verá o questionário dessa forma: 
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Não se esqueça de deixar o questionário aberto para respostas por um tempo 

suficiente para que um bom número de pessoas responda à consulta. No próprio 

Google Forms é possível acompanhar o número de respostas recebidas, a qualquer 

instante, ao acessar o formulário com o questionário. 

Observação importante: Se a intenção com a aplicação da Consulta Pública 

Ambiental for ir além de promover a mobilização social e a reflexão sobre questões 

ambientais em um grupo, como também embasar a elaboração e o 

acompanhamento de um Plano Municipal de Mata Atlântica, por exemplo, 

recomenda-se um número mínimo de 60 entrevistas a serem realizadas. 

Terminado o período de coleta de entrevistas e tendo alcançado o número 

desejado de respondentes, é chegada a hora de visualizar os resultados da consulta. 

Para tanto, faça o seguinte: 
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 Na página do formulário, clique em “Respostas” no menu superior e, a 
seguir, na segunda opção que aparecerá, “Resumo das respostas”. A 
seguinte tela será aberta: 

 

Com os resultados em mãos, discuta-os com o grupo que distribuiu os links 

com os questionários ou, até mesmo, junto com outro coletivo mais amplo, como 

ong’s, associação de moradores, órgãos municipais, conselhos, fóruns, etc. 

Dica importante: para realizar a análise dos resultados, procure convidar 

também algumas pessoas que responderam o questionário! 

Para analisar os resultados, siga as instruções do Quadro 3.  
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Anexo 1: Sugestão de respondentes e de composição de 

grupos para aplicação do questionário 

Instituições Segmentos a serem convidados 

Números de 

representantes 

sugeridos 

Instituições de Ensino (pública ou privada) do 

Fundamental II, Médio e / ou Superior 

Professores, alunos, gestores, outros 

profissionais da educação e mães, pais ou 

responsáveis 

8 

Instituições religiosas de diferentes matrizes Lideranças e frequentadores 4 

Associação Comunitária ou de Moradores Membros e beneficiários 4 

ONGs diversas (não só ambientais) Membros e beneficiários 4 

Grupos organizados da sociedade civil (escoteiros, 

voluntários, etc.) 

Membros 
4 

Unidades de Saúde (Ex: Programa/ Estratégia de 

Saúde da Família) 

Agentes comunitários de saúde, beneficiários e 

outros profissionais da saúde 
6 

Companhia de Saneamento do Município Gestor, Técnico ou Agente Comunitário 3 

Representante da Prefeitura Secretário ou Técnico 2 

Movimentos sociais (habitação, saúde, etc.) Lideranças ou participantes 3 

Casas de Cultura Gestor ou Técnico 2 

Biblioteca Pública Gestor ou Técnico 2 

Conselhos de Direitos (diversos) Membros 8 

Sociedade civil não organizada Pessoas 10 

Total 60 
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Anexo 2: Questionário 

     
Consulta Pública Ambiental 
Concebida pela SOS Mata Atlântica e o Instituto Paulo Montenegro (IPM), a Consulta 
Pública Ambiental permite coletar dados que indiquem como as pessoas percebem o 
município onde vivem, sob a perspectiva ambiental. 
Convidamos você para participar deste processo. 
Sua percepção sobre o ambiente em que vive contribuirá para que, juntos, possamos 
direcionar políticas públicas que atendam as necessidades locais e regionais, 
promovendo a melhoria da qualidade de vida para todos. 
 
A sua participação é fundamental! 

 

P1. Qual a sua escolaridade (último ano concluído)? 
( 1 ) Fundamental I/Primário 
( 2 ) Fundamental II/Ginásio 
( 3 ) Médio/Colegial 
( 4 ) Superior 
( 5 ) Pós-graduação 

P2. Qual a sua idade? 
______________________________ 

 
P3. Em que bairro/povoado você mora? 
______________________________ 

P4. Você mora em: 
( 1 ) Zona Rural 
( 2 ) Zona Urbana 
( 3 ) Não sei 
 
P5. Qual grupo ou instituição você representa? 

 
Instituição de Ensino (pública ou privada  

Outros órgãos / Instituições públicas (nível 
municipal, estadual ou federal) 

 Instituição Religiosa  Movimento Social (Habitação, Saúde, etc. 

 Associação Comunitária/de Moradores  Conselho de Direitos 

 ONG / Terceiro Setor  Empresa privada 

 Grupo organizado da sociedade civil 
(voluntários, sindicatos – patronais ou de 
trabalhadores – escoteiros, etc.) 

 
Sociedade civil (não representa 
organização ou instituição) 

 Unidades de Saúde (Ex: Programa/ 
Estratégia de Saúde da Família)  Outro 

 Companhia de Saneamento do Município 
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A seguir há algumas afirmativas sobre questões ambientais diversas. Por favor, responda se você “concorda 
totalmente”, “concorda mais ou menos” ou “discorda” de cada uma delas. Quando responder, pense no município em 
que você mora, nas pessoas que você conhece e no bairro em que você vive. 

 
Qualidade do ar 

 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros.     

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a 

melhorar a temperatura e a qualidade do ar. 
    

A qualidade do ar em nosso município é boa.     

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola ou a 

queima de lixo poluem o ar. 
    

Nosso município tem políticas e incentivos para cuidar da 

qualidade do ar (incentivos ao uso de energias renováveis, 

inspeção veicular, etc.). 

    

 
Ambiente urbano 

 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

As ruas e calçadas do meu bairro/povoado são limpas.     

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes.     

A prefeitura faz a manutenção adequada das árvores do 

município (poda, plantio, retirada, etc.). 
    

Nosso município tem estruturas que evitam enchentes 

(boca de lobo, piscinão, galerias de águas pluviais, etc.) 
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Qualidade da água 

 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

Nosso município está livre de transtornos causados pelas 

cheias dos rios (enchentes). 
    

A maioria das pessoas sabe que jogar lixo nas ruas e rios 

pode aumentar riscos de enchentes.  
    

A maioria das pessoas sabe que enchentes estão 

relacionadas à ocupação de áreas próximas aos rios. 
    

A maioria das pessoas sabe que mudar o percurso natural 

do rio pode trazer problemas. 
    

Os rios que passam pelo município têm suas margens 

preservadas com árvores. 
    

As margens dos rios estão livres de construções (ruas, 

casas, fábricas, etc.) 
    

Os rios do município estão livres de lixo.     

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do 

município. 
    

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas 

casas. 
    

O local de onde vem a água do município (mananciais 

como represa/poço) é livre de contaminação. 
    

A água em meu bairro é boa para beber, sem oferecer 

riscos à saúde.  
    

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento 

de água. 
    

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de 

suas casas. 
    

Os rios do município estão livres de mau cheiro.     
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Gestão de Resíduos (lixo) 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

Meu bairro/povoado está livre de mau cheiro e doenças 

causadas pelo lixo.  
    

A maioria das pessoas em meu bairro/povoado faz a 

separação do lixo reciclável. 
    

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu 

bairro/povoado. 
    

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo.     

O lixo em nosso município é levado para aterros 

sanitários. 
    

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma 

boa alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 
    

Nosso município está livre de contaminação por resíduos 

industriais. 
    

 

O Território 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

MAIS OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

As atividades industriais de nosso município respeitam o 

meio ambiente e garantem a proteção do solo. 
    

As atividades agrícolas de nosso município respeitam o 

meio ambiente e garantem a proteção do solo. 
    

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas 

propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
    

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que 

ele regula as construções e o crescimento do município. 
    

Em nosso município existem leis que protegem as áreas 

verdes. 
    

As matas estão bem conservadas e protegidas em nosso 

município. 
    

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como 

gambá, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-

pau, gavião, etc. 
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Consumo Sustentável 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que 

consomem impacta diretamente na natureza. 
    

Atualmente a maioria das pessoas prefere consumir 

produtos de empresas que se preocupam com o meio 

ambiente. 

    

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos 

que consomem e confiam em sua qualidade. 
    

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar.     

Nosso município valoriza a produção e o consumo de 

alimentos orgânicos. 
    

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são 

mais saudáveis por estarem livres de agrotóxicos. 
    

 

Informações Ambientais 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

Em nosso município são promovidas atividades de 

educação ambiental. 
    

As escolas de meu bairro/povoado têm atividades sobre 

meio ambiente com crianças e jovens. 
    

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do 

município. 
    

Em nosso município tem Agenda 21 Local (ou Fórum de 

Agenda 21). 
    

O poder público divulga de forma eficaz suas políticas e 

ações. 
    

O serviço de água e esgoto informa a população sobre 

seus serviços e sobre a qualidade da água nos rios, 

córregos, represas, praias, etc. 

    

A maioria das pessoas costuma frequentar áreas naturais 

preservadas do município. 
    

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 

município. 
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Participação Social 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SEI / NÃO 

SE APLICA 

A maioria das pessoas em nosso município vota em 

candidatos que tem planos de governo bem estruturados 

e de longo prazo. 

    

A maioria das pessoas acompanha as políticas públicas 

ambientais de nosso município. 
    

Em nosso município ocorrem campanhas de sensibilização 

e conscientização ambiental. 
    

O que uma pessoa faz gera impacto na vida de seu 

vizinho, seu bairro/povoado, município... 
    

As pessoas acham importante se juntarem para 

conquistar melhorias para o município. 
    

Pessoas que fazem ações para o bem coletivo são 

valorizadas em nosso bairro/povoado. 
    

A maioria das pessoas em meu bairro/povoado costuma 

participar de ações pelo meio ambiente. 
    

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação 

da água, do ar e do solo. 
    

Em nosso município acontecem mutirões e outras ações 

de mobilização pelo meio ambiente. 
    

A maioria das pessoas em meu bairro/povoado se reúne 

para discutir questões como coleta de lixo, limpeza das 

ruas, destino do esgoto, etc. 

    

O poder público tem canais de participação onde a 

população se sente incentivada a participar. 
    

A maioria das pessoas sabe que existe conselho de meio 

ambiente ou conselho de bacias hidrográficas em nosso 

município e como ele(s) funciona(m). 

    

A maioria das pessoas se preocupa com questões 

ambientais. 
    

Eu sou um cidadão atuante.     

 
Se você tem interesse em receber informações sobre o resultado desta pesquisa ou receber notícias sobre meio 
ambiente, deixe seu e-mail: ________________________________________________________ 
Agradecemos muito sua participação! 


