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Apresentação da metodologia 
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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).  

A Consulta Pública Ambiental agrega a percepção da população ao 
planejamento ambiental  

A metodologia é pensada, principalmente, para garantir a 
escuta da população e trazer o diagnóstico da realidade do 

meio ambiente local para enriquecer a ELABORAÇÃO DE 
PLANEJAMENTOS AMBIENTAIS  (em especial o Plano 

Municipal da Mata Atlântica - PMMA),  



  

  

  

  

PROBLEMATIZA as influências do meio ambiente na vida da 
população e viabiliza a educação para cidadania 

COLETA DADOS sobre como as pessoas percebem o município onde 
vivem, sob a perspectiva ambiental, contribuindo para a participação 
social e para um melhor planejamento ambiental 

INCENTIVA a discussão sobre o planejamento ambiental onde é aplicada, 
estimulando a mobilização dos Conselhos de Meio Ambiente, Ongs, 
sociedade civil e etc.  

Além da percepção ambiental da população,  
a metodologia permite informar e gerar reflexão  

Dá vez ao 
tema 

Leva 
informação 

Traz 
percepção 



  

  

  

  

A estrutura do questionário é instrumento de coleta de dados  
e de transmissão de conhecimento 

Os questionário aborda 8 grandes temas que se estruturam no formato de 
AFIRMAÇÕES POSITIVAS, descrevendo situações ideiais, possibilitando a REFLEXÃO 

SOBRE AS INFLUÊNCIAS DO MEIO AMBIENTE NA QUALIDADE DE VIDA DO 
ENTREVISTADO: 

“A maioria das pessoas 
conhece as leis 
ambientais do 

município.” 

“A prefeitura faz a 
manutenção adequada 

das árvores do 
município (poda, 

plantio, retirada, etc.).” 

“Os rios do 
município estão 
livres de lixo.” 

Para conhecer o questionário na íntegra, acesse:                              
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-ambiental/ 

1.Qualidade 
do Ar 

2. Ambiente 
Urbano 

3. Qualidade 
da Água  

4.Gestão de 
Resíduos 

5.Territórios 
6. Consumo 
Sustentável 

7. 
Informações 
Ambientais 

8. 
Participação 

Social 
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Os temas abordados foram especialmente pensados para possibilitar 
a comparação dos resultados com as publicações oficiais 

Os temas  foram escolhidos 

considerando os aspectos prioritários 

elencados pelo Governo do Estado 

de São Paulo no Programa Município 

Verde Azul, no âmbito da 

competência ambiental municipal. 

É possível realizar a 

comparação entre os 

resultados da Consulta 

Pública Ambiental e os  

dados oficiais publicados 

pelas prefeituras, o que 

ocorreu, por exemplo, com 

o estudo de Caracterização 

Ambiental de 1986. 

 



  

  

  

  

Para mais informações sobre a metodologia,  
acesse o Guia da Consulta Pública Ambiental 

O Guia é um material desenvolvido para facilitar a compreensão 
e estimular a aplicação da metodologia. Disponibiliza um PASSO 

A PASSO detalhado desde o planejamento até a execução da 
Consulta Pública Ambiental.  

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

atlantica/caracterizacao-ambiental/ 
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A pesquisa foi aplicada em projetos da SOS Mata Atlântica para 
enriquecer as discussões sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica  

A pesquisa colaborou com a terceira fase do projeto de EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL TIETÊ, nos municípios da Região das Bacias do Alto Tietê 

e Médio Sorocaba – SP, no intuito de colocar em discussão o 
planejamento para atender ao PMMA e coletar dados de percepção 

que contribuam com sua elaboração.  

A pesquisa atuou como parte complementar do projeto PMMA, 
realizado pela parceria entre a SOS Mata Atlântica e os municípios, 
para inserir a percepção ambiental da população no 
desenvolvimento do Plano Municipal de Mata Atlântica . 

Para saber mais , acesse:  www.sosma.org.br/projeto/rede-das-aguas/ 
 
 

Para saber mais , acesse:  www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/ 
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A metodologia foi apresentada em 26 municípios 
que cediam os projetos Tietê III e PMMA 

P
M

M
A

 

•Guarujá 

• Ilhabela 

• Ilhéus 

• Socorro 

•Caxias do Sul 

 TI
ET

Ê 
II

I •Araçoiaba da Serra 

•Botucatu* 

•Cajamar 

•Cotia 

•Diadema 

• Iperó 

• Itapecerica da Serra* 

•Mairiporã 

•Pereiras 

•Piedade 

• Salesópolis* 

• Salto de Pirapora 

• Santo André 

• São Caetano do Sul 

• São Roque 

• Sorocaba 

•Tiete 

•Votorantim 

*Municípios em que o projeto foi apresentado, mas não houve coleta de dados 



  

  

  

  

  

  

  

  

A pesquisa foi apresentada nos Conselhos de Meio Ambiente. 
Abaixo, a descrição dos municípios do projeto Tietê 

Data Município Local Presentes na assembléia 

21/10 Santo André SEMASA 25 conselheiros 

21/10 Pereiras Prefeitura Municial 4 conselheiros 

23/10 São Caetano do Sul Conselho de Meio Ambiente 12 conselheiros, representante do Grupo de Monitoramento 

29/10 Votorantim Parque da Cidade 15 conselheiros, representantes da prefeitura, ONGs, imprensa local  

03/11 Botucatu Casa dos Conselhos  
20 conselheiros, acadêmicos, secretário da agricultura, Ongs locais e 
demais entidades atuantes 

05/11 Cajamar Casa dos Conselhos 14 conselheiros, representantes da CETESB e ONG Mata Nativa 

07/11 Araçoiaba da Serra Prefeitura Conselheiros, representantes do serviço de água e esgoto e da prefeitura 

07/11 Salto de Pirapora Prefeitura Municial 5 conselheiros 

07/11 Tietê Secretaria de Educação 10 conselheiros, secretária de meio ambiente e secretária de educação 

13/11 Iperó Estação Ambiental 7 conselheiros 

13/11 São Roque Prefeitura Municial 6 conselheiros, representantes da secretaria da educação 

18/11 Piedade Prefeitura Municial 8 conselheiros 

19/11 Sorocaba Prefeitura Municial 15 conselheiros,  

01/12 Salesópolis Secretaria do Meio Ambiente 
7 conselheiros, Secretária do Meio Ambiente e representantes parceiros 
da TNC 

08/12 Cotia Câmara Municipal 
20 conselheiros, representantes da Granja Viana, representantes da 
Secretaria de Educação, grupo de monitoramento da cidade e Cesar 
Pegoraro, responsável pela organização dos grupos na cidade 

09/12 Diadema Fundação Florestan Fernandes 20 conselheiros 

16/12 Mairiporã Sede da OAB 8 conselheiros, ONG Movimento Acorda Mairipa, Defesa Civil,  

18/12 Itapecerica da Serra Prefeitura 10 conselheiros 



  

  

  

  

  

  

  

  

Data Município Local Presentes 

Out Caxias do Sul Conselho de Meio Ambiente 20 conselheiros 

02/10 Socorro 
Conselho de Meio Ambiente 

de Socorro 
20 conselheiros, representantes da prefeitura, das ONGs locais (Copaíba) 
e iniciativa privada (Hotel Campo dos Sonhos) 

08/10 ilhabela Secretaria de planejamento 
equipe do grupo de trabalho da prefeitura e ONGs locais (Instituto Nossa 
Ilha Mais Bela) 

03/11 Guarujá UNAERP 
20 conselheiros, representantes da prefeitura, o secretário de meio 
ambiente, técnicos responsáveis pelo PMMA e representantes da 
sociedade civil local 

14/10 Ilhéus Casa dos Conselhos 20 conselheiros  

A pesquisa foi apresentada nos Conselhos de Meio Ambiente. 
Abaixo, a descrição dos municípios do projeto PMMA 

Os dados foram coletados primeiramente nos Conselhos, com o público acima, 
localmente. Após cada encontro, os conselheiros e demais presentes coletavam as 

opiniões da sociedade civil de duas maneiras: através do envio de links com o 
questionário online, disponibilizado no site da SOS Mata Atlântica, e de entrevistas 

presenciais. 
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A apresentação da metodologia nos conselhos  
gerou informação e mobilização 

TROCA DE INFORMAÇÕES PARA ELABORAR O PMMA: Foram 
encaminhados materiais para os municípios com informações 
relevantes para o desenvolvimento dos PMMA para todos os 
Conselhos de Meio Ambiente visitados. 

MOBILIZAÇÃO PARA AÇÃO: Após a discussão do tema nos conselhos, 
a maioria dos municípios expressaram a intenção de  iniciar ou  
retomar ações , por meio dos Grupos de Monitoramento 
das Águas, além dos esforços para a elaboração do PMMA, 
demonstrando que o debate foi capaz de gerar mobilização. 



  

  

  

  

Ao final da coleta de dados do ciclo de 2014, 901 pessoas 
responderam ao questionário 



  

  

  

  

5% 

22% 25% 

18% 18% 

10% 

1% 

Até 18 anos De 19 a 29
anos

De 30 a 39
anos

De 40 a 49
anos

De 50 a 59
anos

De 60 anos
ou mais

NS/NR

FAIXA DE IDADE 

1% 4% 

15% 

47% 

32% 

0% 

Fundamental I
(Primário)

Fundamental II
(Ginásio)

Médio
(Colegial)

Superior Pós-graduação NS/NR

ESCOLARIDADE 

ZONA RURAL 

5% 

ZONA URBANA 

A maior parte dos respondentes concluiu o nível superior e 
mora em zona urbana 

78% 

Perfil dos Participantes 



  

  

  

  

Notas médias por área temática 

O tema “Ambiente Urbano” obteve a melhor avaliação, 
enquanto “Qualidade da Água” ficou com a menor média 

MELHOR 
avaliação 

PIOR 
avaliação 



  

  

  

  

Ambiente Urbano 
AFIRMATIVAS  NOTA MÉDIA* 

Nosso município possui parques,  
praças e áreas verdes. 

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

Nosso município tem estruturas que evitam enchentes 
 (boca de lobo, piscinão, galerias de águas pluviais, etc.) 

A prefeitura faz a manutenção adequada das árvores  
do município (poda, plantio, retirada, etc.). 

A existência de parques, praças e áreas verdes no município é 
o destaque entre as afirmativas do tema “Ambiente Urbano” MELHOR 

avaliação 

6,5 

6,9 

6,1 

6,0 

*As afirmações podem obter notas de 0-10 



  

  

  

  

Qualidade da Água 

Os rios do município estão livres de lixo. 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do 
município. 

As margens dos rios estão livres de construções (ruas, 
casas, fábricas, etc.)  

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 

Os rios que passam pelo município têm suas margens 
preservadas com árvores. 

A percepção negativa sobre a conservação dos rios do 
município é a principal causa da baixa avaliação do tema 
“Qualidade da água” 

PIOR 
avaliação 

3,9 

3,4 

3,1 

2,9 

2,8 

AFIRMATIVAS  NOTA MÉDIA* 

*As afirmações podem obter notas de 0-10 



  

  

  

  

As escolas de meu bairro/povoado têm atividades 

sobre meio ambiente com crianças e jovens. 

Nosso município possui parques, praças e áreas 

verdes. 

Em nosso município são promovidas atividades de 

educação ambiental. 

Em nosso município existem leis que protegem as 

áreas verdes. 

Eu sou um cidadão atuante. 

6,9 

6,8 

AFIRMATIVAS  NOTA MÉDIA* TEMA 

6,7 

6,6 

6,9 

Informações 

Ambientais 

Ambiente 

Urbano 

Informações 

Ambientais 

O território 

Participação 

Social 

Incluíndo todas as afirmações, independente do tema, algumas 
afirmativas se destacam e ficam entre as 5 MELHOR AVALIADAS 

Ranking Positivo (5 melhores) 

*As afirmações podem obter notas de 0-10 



  

  

  

  

Os rios do município estão livres de lixo. 

As pessoas podem nadar, pescar e  

brincar nos rios do município. 

A maioria das pessoas em meu bairro/povoado se 

reúne para discutir questões como coleta de lixo, 

limpeza das ruas, destino do esgoto, etc. 

As margens dos rios estão livres  

de construções (ruas, casas, fábricas, etc.) 

A maioria das pessoas conhece as leis 

 ambientais do município. 

2,8 

3,0 

AFIRMATIVAS  NOTA MÉDIA* TEMA 

3,1 

3,2 

2,9 

Qualidade da 

Água 

Qualidade da 

Água 

Participação 

Social 

Qualidade da 

Água 

Informações 

Ambientais 

Entre as 5 afirmativas pior avaliadas, as frases ligadas ao tema 
“Qualidade da Água” são maioria 

Ranking Negativo (5 piores) 

*As afirmações podem obter notas de 0-10 



  

  

  

  

PMMA – Com a Campanha: OCUPE O 

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DE SUA CIDADE  

OBSERVANDO RIOS – Com os Grupos de 

Monitoramento da Qualidade de Águas, 

realizado pela sociedade civil 

A perspectiva social identificada nesta Pesquisa, no ranking 

negativo, sobretudo no ítem “Qualidade da Água”, reforça a 

importância da realização de Programas como: 

Ao final da análise dos dados, pode-se levar a percepção da 
população em conta para avaliar a importância dos projetos  
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Para mais informações sobre como realizar a Consulta Pública 
Ambiental no seu município com a parceria da SOS Mata 

Atlântica e Instituto Paulo Montenegro, acesse: 
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/caracterizacao-

ambiental/ 
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