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A ação de Consulta Pública de Percepção Ambiental apresentada neste material foi realizada 
buscando potencializar a participação da sociedade civil e governos locais na implementação da 
Lei da Mata Atlântica, em seu instrumento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica - PMMA, previsto para que os municípios possam se apropriar e beneficiar 
das oportunidades do planejamento integrado e gestão eficiente da Mata Atlântica. 
 
A competência comum da gestão ambiental estabelece responsabilidade compartilhada entre 
todos os atores sociais e esferas de governo, portanto, contando com parcerias institucionais de 
órgãos públicos e outros atores que têm em suas missões institucionais este objetivo, 
organizamos esta ação, colocando na prática o Sistema Nacional de Meio Ambiente para atuar 
conjuntamente. 
 
O Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Governo Alemão, no âmbito do Programa 
de Biodiversidade e Mudanças do Clima, participou desta ação sugerindo a inclusão do tema 
CLIMA, entre os assuntos abordados na Consulta e no financiamento da expedição dos técnicos 
aos sete municípios do Litoral Paranaense. 
 
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná, em virtude da 
celebração de Convênio com a Fundação SOS Mata Atlântica, para apoio aos municípios na 
elaboração dos PMMA, colaborou na articulação e mobilização dos atores estaduais, como 
Defesa Civil, Instituto de Terras, Geografia e Geociências - ITCG e Instituto Ambiental do Paraná 
- IAP.  
 
A Associação MarBrasil realizou a mobilização dos atores municipais, planejamento e apoio 
logístico da para equipe da expedição. 
 
A Fundação SOS Mata Atlântica, idealizadora da Consulta de Percepção Ambiental na 
composição do processo de PMMA, compôs a equipe e trabalhou os dados gerados a partir do 
preenchimento dos formulários, com apoio do Instituto Conhecimento, que concebeu a 
metodologia aplicada, ainda no Instituto Paulo Montenegro. 
 
Os parceiros locais, participantes destas reuniões foram responsáveis pela distribuição dos 
formulários em suas cidades, em meio digital e impresso.  
 
Esta Consulta Pública mostra a percepção dos participantes quanto aos assuntos abordados e 
poderá, minimamente, colaborar para definição de uma agenda prioritária a ser trabalhada 
tanto no espaço dos Conselhos de Meio Ambiente, Câmaras Municipais e Prefeituras para 
elaboração do planejamento municipal, cada um dentro de suas atribuições legais previstas, 
principalmente após a edição da Lei Complementar 140 de 2011 que versa sobre as 
competências sobre a gestão ambiental, que caracteriza ainda mais o papel de cada cada ente 
federativo sobre meio ambiente, estabelecido no Artigo 23 da Constituição Federal de 1988. 
 
O apoio da consulta nos processos do PMMA ressalta seu caráter participativo e mobiliza outros 
atores da sociedade, além daqueles que já atuam no movimento e nos órgãos técnicos que 
tratam sobre o tema. 
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A ação foi pauta da Revista da ANAMMA1 
por compor, em parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica, ações estratégicas 
para realização dos PMMA, para o 
fortalecimento das estruturas municipais 
de meio ambiente e, principalmente, 
potencialização da atuação dos 
Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente na elaboração, 
monitoramento e cobrança por 
políticas públicas voltadas à gestão 
ambiental nos municípios.  
 
 
 

 
Matéria sobre e ação de Consulta Pública de Percepção Ambiental na 3º edição da Revista Anamma. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 http://www.anamma.org.br/copia-2a-edicao 
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A Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com Ministério do Meio Ambiente, no âmbito do 

Programa de Biodiversidade e Mudanças do Clima, em cooperação com a Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná e da Associação MarBrasil, alinhados ao 

propósito de garantir melhores dias para a Mata Atlântica no litoral paranaense, se uniram nesta 

missão pelo objetivo comum de realizar os Planos Municipais da Mata Atlântica - PMMA2, que 

nesta oportunidade agregam à ação, uma Consulta Pública Ambiental.  

Este formato estratégico busca potencializar a mobilização local para o processo, indo além do 

conteúdo mínimo indicado para realização do processo de elaboração do PMMA e Roteiro 

Metodológico elaborado, atualmente em revisão. A Consulta Pública pretende, além de 

potencializar a mobilização pelos PMMA, propor a composição de uma agenda prioritária 

referente aos temas abordados e os resultados a ser tratada pela gestão municipal em suas 

prefeituras, cobrada por seus Conselhos Municipais de Meio Ambiente, no âmbito do 

instrumento do PMMA ou de outros que possam alavancar o processo de tomada de decisão 

sobre estes temas. 

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) 3 . Desde então muitas iniciativas levaram a proposta para o âmbito 

governamental e de muitas instituições que buscam aumentar e melhorar o relacionamento 

com seus stake holders. 

As Consultas Públicas estão previstas e indicadas em diversos regulamentos nacionais e 

internacionais, e são referência nas ações que objetivam ressaltar e viabilizar cada vez mais, a 

participação social em processos decisórios para elaboração de políticas públicas 

governamentais, nos diversos níveis e setores. 

 

Os Conselhos Municipais de Meio Ambiente, de acordo com o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente – SISNAMA, são os órgãos superiores deliberativos do sistema municipal de meio 

ambiente. Sua contribuição se torna efetiva quando deles provém as propostas que direcionam 

as demandas e políticas públicas de interesse da população e o monitoramento das ações 

realizadas nos municípios. 

A Lei 6938/1981, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, estrutura o 

Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA e organiza as instituições responsáveis 

pela implementação da PNMA. Cria ainda, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – 

CONAMA, com a atribuição de criação, estruturação e fortalecimento institucional dos 

Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente e Comitês de Bacias Hidrográficas. 

                                                             
2 https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/ 
3 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/about-
mab/ 
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A Constituição Federal de 1988, estabelece a questão ambiental em sua base e propõe 

instrumentos para implementação da PNMA, com destaque ao Artigo 23, que estabelece 

o compartilhamento da gestão ambiental entre governos e sociedade civil. 

O Capítulo da Reforma Urbana da mesma Constituição de 1988, regulamentado no 

Estatuto da Cidade, em 2001, também prevê ações municipais necessárias para 

suprimento de serviços básicos que garantam a mínima estrutura para qualidade de vida 

e desenvolvimento ideal nas cidades. 

Depois de 17 anos tramitando no Congresso Nacional, o Artigo 23 da CF é 

regulamentado por meio da Lei Complementar 140/2011 que define melhor qual o papel 

dos municípios no compartilhamento da gestão ambiental com as demais esferas de 

governo. A responsabilidade do Município sobre o planejamento territorial também é 

destacada como alternativas estratégicas para cumprimento de metas e objetivos de 

Acordos e Protocolos internacionais, com destaque às metas de AICHI4, da Convenção de 

Biodiversidade e INDC´s5 do Protocolo de Paris, 2015. 

 

As estruturas de Meio Ambiente Municipais, mesmo com todo arcabouço legal, não se 

encontram bastante organizadas para liderarem processos locais de base para a implementação 

de políticas públicas que possam atender aos objetivos da PNMA e de outras políticas 

internacionais.  

Os espaços de participação social, os Conselhos de Meio Ambiente, principalmente, tampouco, 

tiveram apoio suficiente para sua atuação de fato.   

A fundamental participação da sociedade na proposição 

e acompanhamento de políticas públicas, formuladas 

principalmente pelos poderes executivos, ou legislativos, 

separada ou conjuntamente, é destacada a partir da 

promulgação da Lei Complementar 131/2009 (Lei da 

Transparência), que estabelece que os poderes públicos 

em todas as esferas e níveis da administração pública, 

estão obrigados a assegurar a participação popular. 

Portanto, não é uma preferência do gestor, mas um dever do Estado e um direito do 

cidadão. 

                                                             
4http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/metas_de_aichi_situao_atual_no_brasil__2011_download_147.p

df - Acesso em 01/10/2016. 
5 http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Brazil/1/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf            
Acesso em 01/10/2016. 

 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/metas_de_aichi_situao_atual_no_brasil__2011_download_147.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/metas_de_aichi_situao_atual_no_brasil__2011_download_147.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Brazil/1/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf
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Para a gestão ambiental, os Conselhos Municipais de Meio Ambiente representam o espaço 

legítimo de participação da sociedade civil que em conjunto com o poder público, devem 

estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento de programas e ações prioritárias nos 

municípios.  

 

 

 

 

 

 

A mobilização pela participação social tem sido realizada por diversas instituições com o objetivo 

de consolidar e legitimar políticas públicas, principalmente, em processos participativos para 

gestão territorial. 

Para ilustrar esta realidade, segundo JUNIOR, 2015, a não efetivação do Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais 6, na região do Vale do Ribeira, identificou 

como causa da ineficiência da estratégia adotada para o cumprimento dos objetivos do 

programa, a desmobilização generalizada da participação popular e do poder público local, dada 

a resistência em incorporar novas formas participação social, gestão de recursos e projetos.  

Estes atores fundamentais para o processo de real evolução administrativa municipal, se 

encontram, invariavelmente, em cenários de disputas político partidários que imobilizam a 

gestão pública e desmotivam a sociedade civil em participar. 

                                                             
6 http://www.redesans.com.br/redesans/wp-content/uploads/2012/10/Programa-Nacional-de-Desenvolvimento-

Sustent%C3%A1vel-dos-Territ%C3%B3rios-Rurais-%E2%80%93-PRONAT.pdf 
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Em outro estudo recente realizado pela Agência Cause, encomendado pelo Instituto Arapyaú, 

denominado O Fluxo das Causas7, formulado com o propósito de ajudar na compreensão das 

estratégias mais eficazes de mobilização, também é ressaltado que apesar de tantos marcos 

legais, a realização efetiva do planejamento integrado e participativo nos municípios brasileiros, 

é barrado pela baixa capacidade de gestão dos municípios e pela descontinuidade dos 

programas e projetos, dado principalmente à troca de prefeitos. 

É cada vez mais fundamental e urgente que cada cidadão assuma sua responsabilidade como 

agente político, seja ele cidadão ou gestor público, para que o sistema democrático possa atuar 

de forma a garantir seus propósitos, na direção de políticas públicas de interesse da população 

que possam ser elaboradas e implementadas de forma satisfatória. 

A Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o 

Instituto Paulo Montenegro - IPM, elaborou uma 

metodologia de pesquisa focada em obter dados não 

estatísticos, mas que pudessem, mais que tudo, 

movimentar a agenda ambiental nos municípios, com 

apoio e acompanhamento da sociedade civil, por meio 

de seus Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Assim 

abrir caminhos para sociedade cumprir com seu papel 

no processo democrático, na proposição e defesa de 

políticas públicas de interesse da sociedade.  

Esta proposta, inicialmente, foi criada para 

complementar as atividades de educação ambiental do Projeto 

Tietê em sua terceira fase 2013/2014, intitulada 

Caracterização Ambiental por Percepção.  

A proposta se estrutura em oito temas 

e 48 

itens que expressam cenários ideais nestes contextos, são 

avaliados em graus de concordância e traduzidos para uma escala de 

1 a 10 para apresentação dos resultados.  

Além de componente do Projeto Tietê III, a Pesquisa faz parte das 

estratégias adotadas no programa da Fundação de apoio à 

elaboração dos Planos de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica – PMMA. Seguindo e complementando com esta pesquisa, 

                                                             
7 http://www.arapyau.org.br/blog/wp-content/uploads/2016/05/o-fluxo-das-causas.pdf 

Levar 
informação

Trazer 
percepção
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as diretrizes do Roteiro Metodológico para elaboração de PMMAs, proposto pelo Ministério do 

Meio Ambiente.
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A proposta de realização da Consulta Pública de Percepção Ambiental nos sete municípios do 

Litoral paranaense aconteceu em função de um Convênio firmado entre a Fundação SOS Mata 

Atlântica e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA/PR, para 

elaboração dos PMMA no Estado e, por oportunidade do apoio do MMA/GIZ, em seu Projeto de 

Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, que tem como área de atuação 

definida entre outras, os municípios do Lagamar Paranaense, buscando estimular medidas de 

adaptação às mudanças do clima no âmbito do processo e discussões e durante a elaboração 

dos PMMA. 

Para isso, a equipe da SOSMA, IPM, MMA definiu pela inserção na Consulta Pública do tema

que estamos levando nesta ação. 
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A ONG Mar Brasil, por sua atuação institucional regional e parceria em diversas outras iniciativas 

com a Fundação SOSMA, SEMA/PR e MMA, atuou de forma fundamental na mobilização dos 

parceiros municipais e na organização da logística que proporcionou a visita da equipe aos sete 

municípios no período de 4 ao dia 8 de julho de 2016.   

Reunião de planejamento realizada na SEMA para organização das atividades nos municípios. 

 

A ação foi promovida pela SOS Mata Atlântica e financiada pela iniciativa da cooperação alemã 

e MMA, que junto a SEMA/PR, ofereceu apoio institucional e colaborou com procedimentos 

administrativos necessários para a ação. Está em andamento a elaboração de um Termo de 

Referência que apoiará os municípios na elaboração dos PMMA nestes municípios. 
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Cada um dos sete municípios recebeu um Ofício com a proposta de realização da Consulta 

Pública, com a sugestão de que estas fossem realizadas nas Câmaras Municipais, 

oportunamente, ou em outro local à critério da disponibilidade. A Associação MarBrasil realizou 

o trabalho de encaminhamento e 

recebimento de respostas de cada 

município. 

Após agendamento das reuniões, cada 

município recebeu representantes do 

Ministério do Meio Ambiente - 

MMA/GIZ, ONG Mar Brasil, Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Paraná – 

SEMA/PR e Fundação SOS Mata 

Atlântica que apresentaram a 

proposta da Consulta, buscando 

despertar nos atores locais o interesse 

nesta ação e o compromisso de                                                  

organizar o processo do PMMA com apoio de entidade local, via  Termo de Referência a ser 

disponibilizado pelo MMA e SEMA para realização dos trabalhos em 2017. 

A demonstração da importância da Mata Atlântica para necessidades cotidianas foi uma das 

abordagens. Os mapas da SOSMA, apresentando os remanescentes e os objetivos e benefícios 

da proposta da Consulta e do PMMA e o papel fundamental dos Conselhos de Meio Ambiente 

nestes processos foram outras abordagens. 

Mais um dos slides apresentados durante as visitas aos municípios: 

 

O que tem de Mata 
Atlântica no seu dia a dia?

Serviços Ambientais fundamentais 
para a qualidade de vida!  
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A MATA ATLÂNTICA BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A urbanização acelerada e a ausência de planejamento para ocupação ordenada das cidades 

brasileiras tornou-se uma das principais causas do desmatamento do Bioma da Mata Atlântica. 

Nesta região, escopo desta ação conjunta, a importância de instrumentos que direcionem ações 

de planejamento se fortalecem pelo reconhecimento mundial da importância deste território. 

O Litoral Paranaense integra uma das regiões costeiras com ecossistemas menos degradados, 

de paisagem sem igual, compondo o maior contínuo remanescente de Mata Atlântica. Parte 

deste território, o Complexo Estuarino do Lagamar, foi declarado pela UNESCO em 1994, 

Reserva da Biosfera, Patrimônio da Humanidade8. 

Segundo preconizado em diversas Convenções e Protocolos internacionais e legislação nacional, 

com destaque à Convenção de Mudanças do Clima, Biodiversidade, Acordo de Paris, 

recentemente ratificado pelo Brasil, ainda pela própria Constituição Federal, seus regulamentos 

e Lei 11.428/2006 da Mata Atlântica, as metas a serem cumpridas para prática de ações para o 

desenvolvimento sustentável do Planeta, vão depender, de forma substancial, dos governos 

locais em suas ações para conservação, restauração, que virão garantir o atendimento a estas 

                                                             
8 http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-lagamar-de-cananeia/sobre-o-parque/ 

Área de cobertura original de Mata 
Atlântica em amarelo e remanescente 

em verde escuro. 
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metas, resiliência e o desenvolvimento econômico destes territórios, considerando as 

necessárias condições para suprimento de recursos básicos para continuidade de suas 

atividades e para sobrevivência e qualidade de vida de suas populações.  

As mudanças do clima trazem diferentes consequências para dinâmica de cada território e 

influenciam todos os setores. Fenômenos naturais antes amenos, hoje mais agressivos, 

demandam a previsão de ações que minimizem a vulnerabilidade das populações humanas e de 

toda biodiversidade.   

Neste sentido, despertar a sociedade e os 

governos para composição do planejamento 

municipal que defina políticas públicas 

voltadas também para estas questões, é um 

caminho para o desenvolvimento e para a 

adaptação necessária para esta nova 

realidade climática.  

As consequências para os seres humanos, 

decorrentes das mudanças do clima, 

precisam estar previstas para que possam ser 

minimizados seus impactos. Deslizamentos e 

inundações, devido a chuvas cada vez mais 

intensas, diminuição na oferta de alimentos, 

devido a perdas na produção agrícola, 

causadas por eventos extremos, encarecem o valor destes produtos e inviabilizam seu acesso. 

Alternativas e precaução, considerando este cenário, precisam estar no mapa da gestão de 

territórios.  

Conforme recomendam estudos trazidos no Boletim do Grupo de Pesquisa de Mudanças 

Climáticas9 , ações adaptativas podem e oportuno que estejam previstas na composição de 

projetos que tenham o objetivo de manutenção dos biomas, como os PMMAs, pois atuam 

diretamente em atividades que caracterizam os tipos de uso do solo trazendo inclusive, 

alternativas econômicas ou de subsistência às populações humanas mais vulneráveis, alinhando 

e garantindo a manutenção de serviços ecossistêmicos e arranjos produtivos locais, adaptado à 

uma específica realidade climática.  

Para isso a adoção do conceito de Adaptação Baseada em Ecossistemas – AbE 10  tem sido 

trabalhado junto à proposta do instrumento dos Planos Municipais de Mata Atlântica.  

                                                             
9 http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/newsletters/Boletim_No8_Port.pdf 
10 Adaptação baseada nos Ecossistemas (AbE) - “Adaptação baseada nos Ecossistemas é o uso da biodiversidade e dos serviços 
ambientais como parte de uma estratégia de adaptação completa para ajudar pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos das 
mudanças climáticas.” CBD 2009 

A expansão urbana é um dos principais vetores 
de pressão sobre o bioma. 
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Além desta finalidade principal de organizar o processo do PMMA, também são objetivos da 

ação da Consulta: 

- Integrar esforços para o compartilhamento da gestão ambiental participativa, entre órgãos 

públicos e sociedade civil; 

- Estimular o funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente e a participação social; 

- Constituir uma agenda prioritária de ações a serem previstas e cobradas na gestão ambiental 

do município. 

As instituições envolvidas nesta ação apostam neste caminho para realização e consolidação de 

suas ações no cumprimento de seus objetivos institucionais. A Consulta Pública de Percepção 

Ambiental abre um canal de comunicação entre a sociedade civil e poder público, para 

elaboração de políticas públicas que possam ser realmente realizadas, com o apoio e 

monitoramento da população e órgãos que devem cooperar entre si, considerando suas 

atribuições legais, missões fundamentais de gestão e responsabilidade compartilhada. 

MATA ATLÂNTICA DO LITORAL PARANAENSE 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso de informações cartográficas sobre o bioma Mata Atlântica. 11  

                                                             
11 https://www.sosma.org.br/projeto/atlas-da-mata-atlantica/ 

https://www.sosma.org.br/projeto/atlas-da-mata-atlantica/
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Nesta ação em particular, trouxemos as três esferas de governo para integrar uma ação conjunta 

nos sete municípios:

.  

A proposta da Consulta de Percepção Ambiental levou cada um destes temas aos municípios por 

meio de um link de acesso a uma plataforma on line, e por meio do modo convencional, em 

arquivo para impressão do formulário, para que fossem ajustadas estratégias que fizessem com 

que o material chegasse ao maior número de habitantes de cada município. Todos os municípios 

se colocaram à disposição para ajudar na divulgação e pensar nas melhores estratégias. 

A proposta para elaboração dos PMMA, foi bem recebida em cada um dos municípios visitados 

para realização da Consulta Pública de Percepção Ambiental.  

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Paraná – SEMA/PR, recebeu o aceite de seis das 

sete Prefeituras. Exceto Antonina não se manifestou formalmente, até a elaboração deste 

relatório. 

O produto desta ação traz dados sobre a percepção da sociedade civil nos oito temas sugeridos, 

e cria uma agenda prioritária a ser defendida e proposta pela sociedade civil ao poder público, 

preferencialmente, por meio dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, espaços legítimos de 

participação da sociedade civil que precisam ser conhecidos e ocupados na maior parte dos 

municípios brasileiros. 

Os temas abordados nesta Consulta Pública ressaltam assuntos que são de grande relevância 

para a qualidade de vida das populações humanas e biodiversidade nos territórios municipais. 

 

Nos sete municípios que compõem toda a costa litorânea do Estado do Paraná, entre os dias 04 

de julho e 15 de setembro, foram 543 habitantes 
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210 35,6%

122 20,7%

8 1,4%

26 4,4%

14 2,4%

10 1,7%

11 1,9%

32 5,4%

6 1%

4 0,7%

115 19,5%

32 5,4%    

Não represento organização ou
instituição / Sociedade Civil

Instituição de Ensino (pública ou
privada)

Associação Comunitária/de Moradores

ONG / Terceiro Setor

Grupo organizado da sociedade civil
(voluntários, sindicatos, escoteiros,…

Movimentos sociais (habitação, saúde,
etc.)

Instituição Religiosa

Empresa privada

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

Companhia de Saneamento do
Município

Outros Órgãos/Instituições Públicas
(nível municipal, estadual ou federal)

Outro.

Instituições que representam 
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29 5,4%

500
92,9%

9 1,7%

Zona de Residência -
7 municípios 

Zona Rural Zona Urbana NS/NR

- Entre os 543 participantes, obtivemos 

pouco mais de homens do que 

mulheres; 

- Mais da metade dos participantes 

tem entre 19 e 39 anos; 

- Mais de 70% tem ensino superior ou 

pós graduação; 

- Mais de 92% reside em área urbana; 

- Mais de 84% afirmam não participar 

do Conselho de Meio Ambiente em sua 

cidade. 

22 4,1%     

136
25,3%

174
32,4%     

91 16,9%

88
16,4%

26 4,8%

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

Faixa de Idade dos 
Participantes nos 7 municípios 

3 0,6%

14 2,6%

139 25,8%

189
35,1%

193
35,9%

Fundamental I (Primário)

Fundamental II (Ginásio)

Médio (Colegial)

Superior

Pós-graduação

Escolaridade dos Participantes 
nos 7 municípios 

79 14,7%

453 84,2%

Participação nos Conselhos de 
Meio Ambiente - 7 municípios 

sim não

256
47,6%

269 50%

13 2,4%

Gênero - 7 municípios 

feminino masculino NS/NR
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INFORMAÇÕES AMBIENTAIS foi o tema 

mais destacado negativamente. 

Mais uma vez, usando como referência a 

publicação da Cause, 2016, o meio de 

comunicação mais acessado ainda 

continua sendo a televisão.  

O espaço nas emissoras ainda não tem 

sido ocupado por informações 

relacionadas ao tema ambiental de forma 

que atenda a esta demanda. Fica claro 

que um meio eficiente de reverter a falta 

de acesso a esta pauta seja incorporar 

mais conteúdo à programação destes 

meios. Obviamente aliados a outros 

mecanismos de comunicação e linguagem, principalmente relacionados a internet. 

O tema GESTÃO DE RESÍDUOS foi melhor avaliado pelos participantes. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos impõe a obrigatoriedade dos Planos Municipais de 

Resíduos, o que pode ter sido decisivo para o destaque positivo deste tema, na percepção dos 

participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 2,9 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,3 

ÁGUA 3,5 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 3,6 

TERRITÓRIO 4,6 

CLIMA 4,7 

AR 5,3 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 5,4 
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3.5  Ranking geral de cada um dos itens avaliados 

Afirmativas 
notas 

médias 
áreas temáticas 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,8 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,9 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

1,9 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 2,0 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,0 CLIMA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos rios 
(enchentes). 

2,2 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 2,3 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,4 TERRITÓRIO 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 2,5 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais para 
município  

2,6 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,6 AR 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, 
Comitês de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

2,6 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

2,7 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que consomem. 2,9 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

3,0 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

3,1 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 3,2 ÁGUA 
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A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

3,3 GESTÃO DE RESÍDUOS 

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

3,4 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 3,4 ÁGUA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 3,6 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas propriedades 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

3,7 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda a 
enfrentar a mudança do clima. 

3,9 CLIMA 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de 
água. 

4,0 ÁGUA 

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

4,0 TERRITÓRIO 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

4,1 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 4,2 ÁGUA 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 4,3 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 4,4 ÁGUA 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 4,4 GESTÃO DE RESÍDUOS 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas 
verdes do município. 

4,6 TERRITÓRIO 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 4,6 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

4,7 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não controlada, 
ou a queima de lixo poluem o ar. 

4,7 AR 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

5,2 ÁGUA 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 5,8 GESTÃO DE RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

6,0 AR 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais frequentes 
no meu município. 

6,4 CLIMA 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 6,7 GESTÃO DE RESÍDUOS 
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O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 6,9 GESTÃO DE RESÍDUOS 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, bicho 
preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-pau, gavião, 
entre outros. 

7,4 TERRITÓRIO 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,1 AR 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,1 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,3 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,4 TERRITÓRIO 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,7 CLIMA 
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3.8 Meios de comunicação utilizados para acesso e divulgação da Consulta nos municípios 

A cada um dos participantes foi sugerido contribuir para divulgação da Consulta, publicando em 

seus espaços de comunicação como sites, páginas das prefeituras, jornais locais, mailings 

pessoais entre outros, meios possíveis para garantir que o máximo de habitantes do município 

pudesse participar. 

As estratégias que melhor funcionaram aconteceram nos municípios que disponibilizaram os 

links em suas páginas oficiais, PARANAGUA e GUARATUBA. Os outros municípios não obtiveram 

o número mínimo de 60 participantes, indicado pelo IPM. Destaque para o apoio e 

disponibilidade do Corpo Docente do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá, na 

3.6 Principais desafios: 

Os temas pior avaliados pelos participantes, ocupando as colocações mais baixas apresentadas abaixo, significam 

que os participantes não concordam com aquela afirmação apresentada sobre os temas referidos. 

As cinco primeiras afirmações que aparecem como sendo as piores avaliadas refletem o que as pessoas 

percebem que não é uma realidade em seus municípios. 

Afirmativas 
notas 

médias 
áreas temáticas 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,8 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 2,0 
INFORMAÇÕES 

AMBIENTAIS 

 

3.7 Principais oportunidades  

Já as afirmações melhor pontuadas indicam ações que estão sendo realizadas e refletem pontos positivos 

relacionados a estes acontecendo em seus municípios. 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do 
ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio 
de veículos, etc.). 

8,1 AR 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,1 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,3 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,4 TERRITÓRIO 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,7 CLIMA 
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pessoa do Professor Alexandre Dullius e seus alunos, que atuaram diretamente na obtenção de 

respostas ao formulário nos municípios. 

Os formulários impressos produzidos nos municípios foram encaminhados para a Equipe da 

Fundação SOS Mata Atlântica para inserção no sistema on line e posterior tratamento das 

informações para elaboração do relatório da ação e apresentação dos resultados aos 

municípios. 

 

Ao acessar os links divulgados, o participante tem acesso ao ambiente do formulário online e completa o formulário, 

expressando e refletindo sobre seu entendimento sobre os 8 temas. 

 

Além dos esforços individuais, a publicação do link de acesso a Consulta, disponibilizado em 

formulário online no Google forms, por parte das mídias locais e institucionais dos parceiros, a 

estratégia de divulgação que bastante trouxe resultado foi a disponibilização dos links nas 

páginas institucionais dos parceiros.  

 

 

Abaixo, alguns links onde a Consulta foi divulgada e disponibilizada: 

➢ http://www.cidadaoemacao.com.br/2016/08/consulta-de-percepcao-ambiental-nos_2.html  

➢ https://www.sosma.org.br/105241/fundacao-realiza-pesquisa-de-percepcao-ambiental-parana/ 

➢ https://parnasainthilairelange.wordpress.com/2016/08/03/consulta-publica-de-percepcao-ambiental-2016/ 

➢ http://www.morretes.pr.gov.br/index.php/scfv/2-geral/618-consulta-publica-mata-atlantica 

➢ http://correiodolitoral.com/wp-content/uploads/2016/08/Guaratuba-relatorio-preliminar-28-07-16.pdf 

➢ http://paranagua.unespar.edu.br/graduacao/ciencias-biologicas 

➢ http://correiodolitoral.com/wp-content/uploads/2016/08/Matinhos-relatorio-preliminar-28-07-16.pdf 

➢ http://www.iap.pr.gov.br/2016/07/959/Pesquisa-avalia-opiniao-dos-moradores-do-Litoral-sobre-o-meio-

ambiente.html 

➢ http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=89993&tit=Pesquisa-avalia-opiniao-dos-

moradores-do-Litoral-sobre-o-meio-ambiente&ordem=1000 

 

http://www.cidadaoemacao.com.br/2016/08/consulta-de-percepcao-ambiental-nos_2.html
https://www.sosma.org.br/105241/fundacao-realiza-pesquisa-de-percepcao-ambiental-parana/
https://parnasainthilairelange.wordpress.com/2016/08/03/consulta-publica-de-percepcao-ambiental-2016/
http://www.morretes.pr.gov.br/index.php/scfv/2-geral/618-consulta-publica-mata-atlantica
http://correiodolitoral.com/wp-content/uploads/2016/08/Guaratuba-relatorio-preliminar-28-07-16.pdf
http://paranagua.unespar.edu.br/graduacao/ciencias-biologicas
http://correiodolitoral.com/wp-content/uploads/2016/08/Matinhos-relatorio-preliminar-28-07-16.pdf
http://www.iap.pr.gov.br/2016/07/959/Pesquisa-avalia-opiniao-dos-moradores-do-Litoral-sobre-o-meio-ambiente.html
http://www.iap.pr.gov.br/2016/07/959/Pesquisa-avalia-opiniao-dos-moradores-do-Litoral-sobre-o-meio-ambiente.html
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=89993&tit=Pesquisa-avalia-opiniao-dos-moradores-do-Litoral-sobre-o-meio-ambiente&ordem=1000
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=89993&tit=Pesquisa-avalia-opiniao-dos-moradores-do-Litoral-sobre-o-meio-ambiente&ordem=1000
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Espaços onde a Consulta foi divulgada pelos parceiros para realização nos municípios 

 

Abaixo destacamos os resultados da ação em cada município participante, com uma breve 

apresentação de aspectos econômicos e sobre a estrutura ambiental dos municípios para 

composição analítica sobre os resultados e conclusões finais sobre cada tema. 
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4.  RESULTADO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA 

Cobertura vegetal remanescente 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE12  para acesso das informações municipais.  

População estimada 2016 19.418 

População 2010 18.891 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 882,317 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 21,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12   http://mapas.sosma.org.br/ 

http://mapas.sosma.org.br/
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Vocações econômicas 

IBGE, 2016 

 

A atividade de prestação de serviços predomina no município e, em segundo lugar compondo o 

produto interno bruto - PIB municipal, o setor industrial. O setor de agropecuária ocupa posição 

pouco expressiva na economia local, em terceiro lugar.  

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente existe por Lei, mas precisa ser composto e empossado. 

O que deverá ser realizado com a edição de um Decreto Municipal e uma posterior Portaria de 

Nomeação de membros, conforme informou o Secretário de Meio Ambiente na ocasião. 

O Conselho foi criado pela Lei 17/2014, denominado Conselho de Meio Ambiente e 

desenvolvimento sustentável de Antonina – CMADS. 

Segundo a norma13, o Conselho estaria vinculado ao órgão municipal do executivo responsável 

pela pasta de meio ambiente que só veio a ser criada em 2016. Antes as atividades relacionadas 

a questão ambiental eram atribuição da pasta da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

O Fundo Municipal de Desenvolvimento e Conservação Ambiental foi criado por meio da Lei 

40/199914 e estabeleceu como órgão executor a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente.  A partir da edição em 2016 da norma que cria a Diretoria de Meio Ambiente e suas 

duas Divisões. 

 

                                                             
13 https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2014/2/17/lei-ordinaria-n-17-2014-cria-o-conselho-de-meio-

ambiente-e-desenvolvimento-sustenstavel-de-antonina-cmads?q=Conselho%20de%20Meio%20Ambiente 

14 https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/1999/4/40/lei-ordinaria-n-40-1999-cria-o-fundo-de-

desenvolvimento-e-conservacao-ambiental-fundecon 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2014/2/17/lei-ordinaria-n-17-2014-cria-o-conselho-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustenstavel-de-antonina-cmads?q=Conselho%20de%20Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2014/2/17/lei-ordinaria-n-17-2014-cria-o-conselho-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustenstavel-de-antonina-cmads?q=Conselho%20de%20Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/1999/4/40/lei-ordinaria-n-40-1999-cria-o-fundo-de-desenvolvimento-e-conservacao-ambiental-fundecon
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/1999/4/40/lei-ordinaria-n-40-1999-cria-o-fundo-de-desenvolvimento-e-conservacao-ambiental-fundecon
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Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

Lei 22/201615 - Altera dispositivos da Lei Municipal nº 038/98, que dispõe sobre o quadro de 

pessoal do Poder Executivo Municipal de Antonina. Estabelece um Diretor e dois Chefes de 

Divisão para o Meio Ambiente.  

Na prática a fragilidade da pasta se demostra pela inexistência de equipe técnica na estrutura 

da prefeitura e pela falta de projetos e planejamento com vistas ao planejamento territorial 

integrado. 

Plano Diretor do Município 

O Plano Diretor da cidade, previsto na Lei 20/200816, trata sobre aspectos de gestão da mata 

atlântica que poderão ser operacionalizados pelo PMMA, com a participação e cobrança da 

sociedade, por meio do Conselho de Meio Ambiente, especialmente em seus objetivos comuns 

que estabelecem como metas: 

“SEÇÃO II DAS POLÍTICAS DE ORDENAMENTO, EXPANSÃO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 34. São princípios e diretrizes básicas da política de habitação, uso e ocupação do solo, a 

partir da data de aprovação da presente Lei:                                                                                                              

XIV - Preservar e recuperar o meio ambiente, especialmente as áreas verdes, os fundos de vales, 

as bacias hidrográficas e as reservas florestais existentes; 

XV - Aproveitar as áreas de uso restrito para a criação de espaços de lazer para a população; 

XVI - Promover a regularização fundiária urbana e rural e o controle de novas ocupações 

irregulares e clandestinas; 

XVII - Estruturar equipe técnica municipal para prestar assistência técnica e jurídica à população 

nos processos de regularização fundiária urbana e rural, buscando sempre o envolvimento e a 

conscientização da população;” 

 

As atividades econômicas e todas as dinâmicas de ocupação do território, devem atender às 

disposições da Lei de Uso e Ocupação do Solo, estabelecidas na Lei 22/200817. 

 

Status de aceitação do município: Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR não foi respondido com a confirmação do interesse do 

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros.  

 

                                                             
15 https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2016/3/22/lei-ordinaria-n-22-2016-altera-dispositivos-da-lei-

municipal-n-038-98-que-dispoe-sobre-o-quadro-de-pessoal-do-poder-executivo-municipal-de-antonina-e-da-outras-

providencias?q=Secretaria%20de%20Meio%20Ambiente 

16 https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-antonina-pr 

17 https://leismunicipais.com.br/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-antonina-pr 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/1998/3/38/lei-ordinaria-n-38-1998-dispoe-sobre-o-quadro-de-pessoal-do-poder-executivo-municipal-de-antonina-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2016/3/22/lei-ordinaria-n-22-2016-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-038-98-que-dispoe-sobre-o-quadro-de-pessoal-do-poder-executivo-municipal-de-antonina-e-da-outras-providencias?q=Secretaria%20de%20Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2016/3/22/lei-ordinaria-n-22-2016-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-038-98-que-dispoe-sobre-o-quadro-de-pessoal-do-poder-executivo-municipal-de-antonina-e-da-outras-providencias?q=Secretaria%20de%20Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/a/pr/a/antonina/lei-ordinaria/2016/3/22/lei-ordinaria-n-22-2016-altera-dispositivos-da-lei-municipal-n-038-98-que-dispoe-sobre-o-quadro-de-pessoal-do-poder-executivo-municipal-de-antonina-e-da-outras-providencias?q=Secretaria%20de%20Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-antonina-pr
https://leismunicipais.com.br/plano-de-zoneamento-uso-e-ocupacao-do-solo-antonina-pr
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A apresentação da Consulta foi realizada no Teatro Municipal, com a participação de 10 pessoas, entre 

eles o Secretário de Meio Ambiente Wilmar Corisco, representantes do ICMBio e entidades locais 

parceiras Cooperscarte, ADEMADAM, além da presença do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, que acompanhou a ação em virtude de convergências de seus projetos institucionais com a ação na 

região.  

Até dia 31 de agosto foram obtidos 23 formulários preenchidos, mas o número não atendeu a indicação 

metodológica do Instituto Paulo Montenegro, que é de no mínimo 60 formulários. Contudo, os resultados 

obtidos serão apresentados ao município para que haja algum encaminhamento por parte do poder 

público e sociedade local sobre os temas em destaque de interesse prioritário na percepção dos 

participantes.  

Imagem do Teatro Municipal de Antonina, onde se realizou a reunião18. 

23 participantes no Município de Antonina 

 

                                                             
18 http://guiadoviajante.com/677/antonina-pr/ 

 

http://guiadoviajante.com/677/antonina-pr/
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4.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em destaque o 

item que identifica 

o sentimento de 

não pertencimento 

a nenhum grupo 

especificado. 

feminino; 11; 
48%

masculino; 10; 
43%

NS/NR; 2; 9%

Gênero  Antonina

feminino masculino NS/NR

Maior participação 

de mulheres 
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Destaque para 

participantes entre 

19 e 39 anos. 61%. 

A maioria dos 

participantes, com 48%, 

possui ensino médio 

96% residem em 

zona urbana 
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 4.2.2 Resultados da Consulta no Município 

Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município de Antonina: 

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 5,1 

ÁGUA 3,7 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 4,1 

TERRITÓRIO 5,0 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 3,2 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 2,5 

CLIMA 4,2 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,3 

 

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas: 

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

2,1 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 8,3 
  

ÁGUA NOTA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 2,3 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 5,8 
  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

3,2 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 5,8 
  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,0 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,9 
  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que consomem. 2,3 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

4,3 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

4,1 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS foi o 

tema mais destacado negativamente. 

O tema AR foi bem avaliado pelos 

participantes 
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CLIMA NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as mudanças 
do clima no futuro.  

1,3 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,4 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,9 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,2 

 

 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta obtidas na pesquisa: 

Afirmativas notas 
áreas 
temáticas 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as mudanças 
do clima no futuro.  

1,3 CLIMA 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

1,7 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,0 TERRITÓRIO 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,1 AR 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

2,3 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que consomem. 2,3 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 2,3 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Comitês 
de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

2,5 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais para 
município  

2,6 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 2,7 ÁGUA 



36 
 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de água. 2,7 ÁGUA 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

2,7 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda a 
enfrentar a mudança do clima. 

2,8 CLIMA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos rios 
(enchentes). 

3,0 ÁGUA 

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

3,1 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

3,2 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 3,2 ÁGUA 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 3,3 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

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

3,5 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 3,7 ÁGUA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 3,8 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 3,9 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

4,1 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 4,2 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

4,3 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não controlada, ou a 
queima de lixo poluem o ar. 

4,5 AR 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas propriedades no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

4,8 TERRITÓRIO 

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

4,8 ÁGUA 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 5,2 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios podem 
passar por transtornos com enchentes  

5,3 ÁGUA 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 5,3 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas verdes 
do município. 

5,4 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

5,4 AR 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 5,8 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 5,8 ÁGUA 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais frequentes no 
meu município. 

6,0 CLIMA 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, bicho 
preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-pau, gavião, 
entre outros. 

7,4 TERRITÓRIO 

O clima afeta o meu modo de vida. 7,6 CLIMA 
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Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,2 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,3 AR 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,4 CLIMA 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,9 TERRITÓRIO 

 

E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram mais bem avaliadas e as cinco 

afirmativas menos bem avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as 

principais oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA 
ÁREA 
TEMÁTICA 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,9 TERRITÓRIO 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,4 CLIMA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,3 AR 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,2 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O clima afeta o meu modo de vida. 7,6 CLIMA 
   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA 
ÁREA 
TEMÁTICA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as mudanças 
do clima no futuro.  

1,3 CLIMA 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

1,7 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

 

4.2.3 Conclusões e encaminhamentos sugeridos, segundo resultado obtido 

As afirmativas avaliadas de 0 a 10, refletem o que cada cidadão reconhece como sendo a 

realidade dele em seu cotidiano. Pode ser utilizado para compreender e elaborar estratégias de 

comunicação para estes temas, considerando que estes entendimentos aparecem mais 

consolidados na percepção das pessoas. 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 
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O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 

práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais em parceria. 

A grande representação da atividade industrial no município abre oportunidades para 

arrecadação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, prevista na PNMA19 para ser 

repassada pelo IBAMA aos governos estaduais e municipais para apoio às suas atividades de 

fiscalização e gestão ambiental. 

Para isso o município precisa regulamentar a Lei Estadual do Paraná20 que estabelece sobre esse 

repasse. 

Quase 80% o Município ainda é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do 

PMMA com aspecto forte de fiscalização da responsabilidade socioambiental do setor industrial 

e de serviços predominantes no município e o ainhamento de diretrizes legais e técnicas que 

integrem o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico  e à conservação 

ambiental no planejameto estratégico do município. 

5. RESULTADO NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA 

5.1  Informações de Interesse 

Cobertura vegetal remanescente 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso das informações municipais.  

                                                             
19 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm 
20 http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=72722&indice=1&totalRegistros=1 
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População estimada 2016 (1) 7.944 

População 2010 7.871 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 2.020,090 

Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 

3,90 

IBGE, 2016 

 

Vocações econômicas 

 

IBGE, 2016 

 

A atividade agropecuária predomina no município e, em segundo lugar compondo o produto 

interno bruto - PIB municipal, o setor de prestação de serviços. O setor industrial a ocupa posição 

pouco expressiva na economia local, em terceiro lugar.  

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

A Lei Orgânica do Município em maio de 2008, estabelece que: 

 

“SEÇÃO II - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E PESQUEIRA 

Art. 165 - Parágrafo 2º - O Plano de Proteção ao Meio Ambiente mencionado no 

caput deste Art. será elaborado e supervisionado pelo Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Integrado Sustentável e do Meio Ambiente de que trata o 

artigo 166 cuja criação, atribuições e composição serão definidas em lei, 

garantida a participação da comunidade, como órgão consultivo no 

planejamento da política ambiental do Município.” 
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Em 2011 foi a criado o Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – 

COMANDRUS21, de caráter deliberativo. 

O Decreto 1731/2014 nomeou seus membros. 

Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

A Portaria 113/200622 nomeia Chefe de Divisão de Meio Ambiente, junto a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas a norma remete à Lei Orgânica do 

Município para esta indicação. Não foi localizada a norma que cria a referida Secretaria. 

Plano Diretor do Município 

Existe um documento23 formulado em 2005, que se propunha a elaboração do Plano Diretor de 

Guaraqueçaba - 2006/2016, parceria entre a SEDU/PARANACIDADE e a empresa consultora 

Vertrag Planejamento. 

Não foi possível identificar a Lei do Plano Diretor do município. No entanto, existe uma outra 

norma que estabelece sobre questões de interesse às agendas prioritárias para gestão 

ambiental, que poderão caracterizar e compor uma agenda prioritária a ser proposta e 

acompanhada pelo Conselho de Meio Ambiente e suas entidades locais. 

Na prática o Conselho precisa ser reativado e priorizada uma agenda de atuação. 

Status de aceitação dos municípios: Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR já foi respondido com a confirmação do interesse do 

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21  https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/lei-ordinaria/2011/19/190/lei-ordinaria-n-190-2011-cria-o-conselho-

municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-rural-sustentavel-comamdrus-e-da-outras-providencias  

22 https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/portaria-do-executivo/2016/12/113/portaria-do-executivo-n-113-2016-

nomeia-o-sr-oscar-de-miranda-junior-para-o-cargo-em-comissao-de-chefe-da-divisao-de-meio-ambiente-junto-a-secretaria-

municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel?q=Meio%20Ambiente 

23 http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/Guaraquecaba/VOLUME_II_Anteprojetos_de_Lei_guaraquecaba.pdf 

 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/lei-ordinaria/2011/19/190/lei-ordinaria-n-190-2011-cria-o-conselho-municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-rural-sustentavel-comamdrus-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/lei-ordinaria/2011/19/190/lei-ordinaria-n-190-2011-cria-o-conselho-municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-rural-sustentavel-comamdrus-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/portaria-do-executivo/2016/12/113/portaria-do-executivo-n-113-2016-nomeia-o-sr-oscar-de-miranda-junior-para-o-cargo-em-comissao-de-chefe-da-divisao-de-meio-ambiente-junto-a-secretaria-municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel?q=Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/portaria-do-executivo/2016/12/113/portaria-do-executivo-n-113-2016-nomeia-o-sr-oscar-de-miranda-junior-para-o-cargo-em-comissao-de-chefe-da-divisao-de-meio-ambiente-junto-a-secretaria-municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel?q=Meio%20Ambiente
https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/portaria-do-executivo/2016/12/113/portaria-do-executivo-n-113-2016-nomeia-o-sr-oscar-de-miranda-junior-para-o-cargo-em-comissao-de-chefe-da-divisao-de-meio-ambiente-junto-a-secretaria-municipal-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel?q=Meio%20Ambiente
http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/Guaraquecaba/VOLUME_II_Anteprojetos_de_Lei_guaraquecaba.pdf
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A Consulta foi realizada na Câmara de Vereadores, com a participação de 17 pessoas, entre eles equipe 

de meio ambiente da Prefeitura, representantes do ICMBio e entidades locais parceiras. Até dia 31 de 

agosto foram obtidos 19 formulários preenchidos, número que não atende a indicação metodológica do 

Instituto Paulo Montenegro, que é de no mínimo 60 formulários. 

Contudo, os resultados obtidos serão apresentados ao município para que haja algum 

encaminhamento por parte do poder público e sociedade local sobre os temas em destaque de 

interesse prioritário na percepção dos participantes.  

 

 

Reunião realizada em Guaraqueçaba, na Câmara de Vereadores. 

 

19 participantes no Município de Guaraqueçaba 
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feminino; 3; 
16%

masculino; 
16; 84%

Gênero  Guaraqueçaba

feminino masculino NS/NR

Outros órgãos e instituições 

públicas com 42% se destaca 

como grupo que compõe a 

maioria dos participantes.  

A grande maioria dos 

participantes são homens, 84%.  
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42% dos participantes tem 

entre 30 e 39 anos.  

21%, de 40 a 49 anos.   

 A maior parte dos 

participantes é pós graduado.  

A totalidade dos participantes 

mora na zona urbana do 

município.  



44 
 

Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município: 

 

 

 

 

 

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas: 

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do 
ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio 
de veículos, etc.). 

2,7 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 9,4 
  

ÁGUA NOTA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos 
rios (enchentes). 

2,8 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 8,2 

  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa 
alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 

5,2 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 9,0 

  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula 
as construções e o crescimento do município. 

3,4 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 9,3 

  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

4,1 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

5,5 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 3,2 

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 6,4 

ÁGUA 6,0 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 7,8 

TERRITÓRIO 5,3 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 4,8 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 4,0 

CLIMA 4,9 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,6 

Participação Social foi o tema 

mais destacado negativamente. 

O tema Gestão de Resíduos foi 

bem avaliado pelos participantes 
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Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

5,5 

  

CLIMA NOTA 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,2 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,5 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

2,3 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

7,1 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta obtidas na pesquisa: 

Afirmativas notas 
áreas 
temáticas 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

2,2 CLIMA 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,2 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

2,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

2,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,7 AR 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos 
rios (enchentes). 

2,8 ÁGUA 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

3,1 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

3,1 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 3,2 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, 
Comitês de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

3,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula 
as construções e o crescimento do município. 

3,4 TERRITÓRIO 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 3,4 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais para 
município  

3,4 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

4,1 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

4,4 ÁGUA 
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A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que 
consomem. 

4,4 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas 
verdes do município. 

4,6 TERRITÓRIO 

Os rios do município estão livres de esgoto. 4,6 ÁGUA 

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

4,7 ÁGUA 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas 
propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

4,8 TERRITÓRIO 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 4,9 TERRITÓRIO 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 5,0 TERRITÓRIO 

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

5,1 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda a 
enfrentar a mudança do clima. 

5,1 CLIMA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 5,2 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa 
alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 

5,2 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

5,5 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

5,5 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não 
controlada, ou a queima de lixo poluem o ar. 

6,0 AR 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais 
frequentes no meu município. 

6,3 CLIMA 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de 
água. 

6,7 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 7,0 ÁGUA 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 7,0 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

7,1 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 7,1 ÁGUA 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 7,2 CLIMA 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 7,4 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

7,5 AR 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

7,5 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 8,2 ÁGUA 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, 
bicho preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-
pau, gavião, entre outros. 

8,4 TERRITÓRIO 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,5 CLIMA 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 8,7 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 
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Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 8,9 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 9,0 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 
município. 

9,3 TERRITÓRIO 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade 
do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, 
rodízio de veículos, etc.). 

9,4 AR 

 

E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram mais bem avaliadas e as cinco 

afirmativas menos bem avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as 

principais oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do 
ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio 
de veículos, etc.). 

9,4 AR 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 9,3 TERRITÓRIO 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 9,0 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 8,9 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 8,7 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

2,2 CLIMA 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,2 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

2,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

2,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,7 AR 
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As afirmativas avaliadas de 0 a 10, refletem o que cada cidadão reconhece como sendo a 

realidade dele em seu cotidiano. Pode ser utilizado para compreender e elaborar estratégias de 

comunicação para estes temas, considerando que estes entendimentos aparecem mais 

consolidados na percepção das pessoas. 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 

O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 

práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas com a prefeitura, por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais 

interessadas. 

A grande representação da atividade agrícola no município abre oportunidades para inovação 

nos processos produtivos locais com apoio a adoção de novas ou tradicionais técnicas agrícolas 

que qualifiquem estas atividades, regularizando e potencializando o uso do solo agrícola e seus 

benefícios econômicos com a devida valorização e respeito à cultura local. 

Hoje, 80% do Município é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do PMMA 

com aspecto de manejo dos tipos de atividades economicas alinhados a conservação da 

cobertura vegetal remanescente, diretrizes legais e técnicas que integrem o desenvolvimento 

do turismo ao desenvolvimento econômico e à conservação ambiental no planejamento 

estratégico do município. 
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6 RESULTADO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA 

Cobertura vegetal remanescente 

  
Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso das informações municipais.  

 

População estimada 2016 (1) 35.588 

População 2010 32.095 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 1.326,791 

Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 

24,19 
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Vocações econômicas 

 

IBGE, 2016 

 

A atividade de prestação de serviços, segundo a tendência do Estado, predomina fortemente no 

município e, em segundo lugar compondo o produto interno bruto - PIB municipal, o setor 

industrial e o setor de agropecuária ocupando, respectivamente, posições pouco expressivas na 

economia local.  

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

A Lei 1174/200524 estabelece sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente e suas políticas 

correlatas, incluindo Conselho de Meio Ambiente, suas atribuições e a estruturação e 

responsabilidade pelo seu funcionamento: 

“CAPÍTULO VIII DO CONSELHO MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 

Art. 74. § 3°. A estrutura necessária ao funcionamento do Conselho será de 

responsabilidade das Secretarias Municipais de Urbanismo e de Meio 

Ambiente.” 

Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

A estrutura municipal de meio ambiente está prevista no CAPITULO II, DO SISTEMA MUNICIPAL 

DE MEIO AMBIENTE, Art. 3°, onde fica estabelecido, para os fins do Sistema Municipal de Meio 

Ambiente, que o órgão ambiental local é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA. 

Que define em seu Parágrafo único que a SMMA é o órgão responsável pela formulação, 

coordenação, execução, controle e avaliação da Política Municipal de Meio Ambiente, 

possuindo atribuições e competências, definidas em seu regimento interno. 

                                                             
24 http://www.guaratuba.pr.gov.br/portal/images/LEIS/1174.pdf 
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O Fundo Municipal de Meio Ambiente foi criado por meio da Lei 1.169/200525, com atribuição 

de executar as ações definidas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaratuba, que 

deve apresentar anualmente sua movimentação financeira ao Conselho Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente.  

Plano Diretor do Município 

O Plano Diretor26 da cidade, também estabelecido pela Lei 1169/2005, trata sobre aspectos de 

gestão da mata atlântica que poderão ser operacionalizados pelo PMMA, com a participação e 

cobrança da sociedade, por meio do Conselho de Meio Ambiente, especialmente em seus 

objetivos que trazem como metas: 

“1.4 OBJETIVOS E DIRETRIZES GERAIS DO PLANO DIRETOR  

IX. proteger o meio ambiente, e com ele o ser humano, de qualquer forma de 

degradação ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana e rural, com as 

finalidades de:  

a. consolidar e atualizar a legislação municipal de meio ambiente, criando os 

instrumentos de gestão ambiental, em consonância com as legislações estaduais 

e federais;  

b. promover a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do 

meio ambiente natural, em harmonia com o desenvolvimento social e 

econômico do Município;  

c. preservar as margens dos rios, mangues, encostas, fauna e reservas florestais 

do Município, evitando a urbanização da zona rural, dos locais com declividade 

acima de 30%, das áreas sujeitas à inundação e dos fundos de vale;  

d. contribuir para a redução dos níveis de poluição e degradação ambiental e 

paisagística;  

e. recuperar áreas degradadas;” 

 

Status de aceitação do município: Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR já foi respondido com a confirmação do interesse do 

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros. 

 

                                                             
25 http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/2014_Plano_Diretor_de_Guaratuba/Lei_1169/2005CriaFundoMunicipaldoMeioAmbien

te1169.pdf 

26 http://www.colit.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12 

 

http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/2014_Plano_Diretor_de_Guaratuba/Lei_1169/2005CriaFundoMunicipaldoMeioAmbiente1169.pdf
http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/2014_Plano_Diretor_de_Guaratuba/Lei_1169/2005CriaFundoMunicipaldoMeioAmbiente1169.pdf
http://www.colit.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
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6.2 Consulta de Percepção Ambiental de Guaratuba 2016 

Realizada na Câmara dos Vereadores, com a participação de 13 pessoas, a Consulta de Percepção foi 

aplicada entre os presentes para avaliação conjunta das melhores estratégias a serem adotadas para a 

divulgação na cidade. Até dia 31 de agosto foram obtidos 200 formulários preenchidos. Este número é 

considerado satisfatório, dentro da metodologia proposta pelo IPM, para esta ação.  

 

Reunião realizada na Câmara de Vereadores. 

200 participantes no Município de Guaratuba 

Grande destaque para a colaboração da mídia local para divulgação da Consulta, que resultou em 

um número bastante satisfatório, comparado a maioria dos demais municípios participantes. 

Os resultados obtidos serão apresentados ao município para que haja algum encaminhamento 

por parte do poder público e sociedade local sobre os temas em destaque de interesse prioritário 

na percepção dos participantes.  
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6.2.1 Perfil dos participantes da Consulta no Município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feminino; 
101; 50%

masculino; 
97; 49%

NS/NR; 2; 
1%

Gênero  Guaratuba

feminino masculino NS/NR

45%

24%

0%

6%

2%

2%

2%

7%

1%

1%

18%

3%

Não represento organização ou instituição /…

Instituição de Ensino (pública ou privada)

Associação Comunitária/de Moradores

ONG / Terceiro Setor

Grupo organizado da sociedade civil…

Movimentos sociais (habitação, saúde, etc.)

Instituição Religiosa

Empresa privada

Unidades de Saúde (Ex: Programa/…

Companhia de Saneamento do Município

Outros Órgãos/Instituições Públicas (nível…

Outro. Qual?…

Instituição que representa

A maior parte dos 

participantes não se 

identifica componente 

de nenhum dos grupos 

indicados 

Sutil predominância de 

mulheres entre os participantes 
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Mais de 55% dos participantes 

possui entre 19 e 39 anos. 

Mais de 70% dos participantes 

possui ensino superior e pós 

graduação. 

Quase a totalidade de 

participantes residem em área 

urbana. 
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Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município:  

 

 ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 5,2 

ÁGUA 2,8 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 5,0 

TERRITÓRIO 4,3 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 3,2 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 2,3 

CLIMA 4,9 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,3 

 

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas: 

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

2,7 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 8,3 
  

ÁGUA NOTA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos rios 
(enchentes). 

1,8 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de água. 4,2 
  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

2,7 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 7,0 
  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,0 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,5 
  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 2,4 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

4,7 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

3,0 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS foi o 

tema mais destacado 

negativamente. 

O tema AR foi bem avaliado pelos 

participantes 
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CLIMA NOTA 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da mudança 
do clima. 

1,9 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,1 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,8 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

9,0 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta obtidas na pesquisa: 

Afirmativas notas áreas temáticas 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos rios 
(enchentes). 

1,8 ÁGUA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,8 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,8 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,8 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da mudança 
do clima. 

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,0 TERRITÓRIO 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,0 CLIMA 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais para 
município  

2,1 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 2,2 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Comitês 
de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

2,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 2,4 ÁGUA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 2,4 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

2,4 ÁGUA 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que consomem. 2,5 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 2,6 ÁGUA 
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Nosso município tem estruturas que evitam enchentes (boca de lobo, 
piscinão, galerias de águas pluviais, parques fluviais) 

2,6 ÁGUA 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

2,6 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

2,7 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,7 AR 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas propriedades no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

2,7 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 2,8 ÁGUA 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

3,0 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

3,3 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

3,7 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 3,8 ÁGUA 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 3,8 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

4,0 ÁGUA 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de água. 4,2 ÁGUA 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas 
verdes do município. 

4,2 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda a 
enfrentar a mudança do clima. 

4,2 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não controlada, ou 
a queima de lixo poluem o ar. 

4,4 AR 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 4,4 TERRITÓRIO 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 4,6 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

4,7 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 5,1 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

5,2 AR 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 6,6 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, bicho 
preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-pau, gavião, 
entre outros. 

6,9 TERRITÓRIO 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 7,0 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais frequentes no 
meu município. 

7,0 CLIMA 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,1 CLIMA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,3 AR 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,5 TERRITÓRIO 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

9,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,1 CLIMA 
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E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram mais bem avaliadas e as cinco 

afirmativas pior avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as principais 

oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,1 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

9,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 8,5 TERRITÓRIO 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,3 AR 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,1 CLIMA 
   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,8 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,8 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,8 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,9 CLIMA 

 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 

O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 

práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas com a prefeitura, por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais 

interessadas. 

A grande representação da atividade do setor de serviços abre grandes oportunidades para 

ações para potencializar o turismo, com apoio a adoção de novas estratégias que qualifiquem 

estas atividades, estimulando a trazendo benefícios econômicos com a devida valorização e 

respeito à cultura e vocação natural local. 

Hoje, 80% do Município é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do PMMA 

com aspecto de alinhar estrategias de turismo sustentável, buscando diretrizes legais e técnicas 

que integrem o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico e à conservação 

ambiental no planejamento estratégico do município. 
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7 RESULTADO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS 

 Cobertura vegetal remanescente 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso das informações municipais.  

População estimada 2016 (1) 33.024 

População 2010 29.428 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 117,743 

Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 

249,93 

IBGE, 2016 

Vocações econômicas 

 

IBGE, 2016 
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A atividade de prestação de serviços predomina no município e, em segundo lugar compondo o 

produto interno bruto - PIB municipal, o setor industrial bem pouco expressivo O setor de 

agropecuária inexiste na economia local.  

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

A Lei 630/1998 27 , regulamentada diversas vezes, dispõe sobre a Política de Proteção, 

Conservação e recuperação do Meio Ambiente. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

O portal da Prefeitura 28  traz os nomes dos responsáveis pela pasta que trata sobre meio 

ambiente. 

Existe um Departamento Ambiental que abriga uma Divisão de Meio Ambiente. 

Plano Diretor do Município 

Existe um Decreto29 do Executivo em 2015 que estabelece prazo para conclusão do Plano. 

Todo o conteúdo em discussão está disponível no portal do COLIT30. 

Status de aceitação do município Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR já foi respondido com a confirmação do interesse do      

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27  https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/matinhos/lei-ordinaria/1998/63/630/lei-ordinaria-n-630-1998-dispoe-sobre-a-politica-de-

protecao-conservacao-e-recuperacao-do-meio-ambiente-cria-o-conselho-municipal-do-meio-ambiente-e-o-fundo-municipal-do-

meio-ambientem-conforme-especifica 

28 http://www.matinhos.pr.gov.br/prefeitura/ambiente.php  

29  https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/matinhos/decreto/2015/28/274/decreto-n-274-2015-dispoe-sobre-o-funcionamento-da-

comissao-revisora-do-plano-diretor-participativo-e-de-desenvolvimento-integrado-de-matinhos-de-que-trata-o-decreto-

municipal-n-364-2014-e-da-outras-providencias?q=Plano%20Diretor 

30 http://www.colit.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=10 

 

http://www.matinhos.pr.gov.br/prefeitura/ambiente.php
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7.2 Ação no município de Matinhos 

Realizada na Câmara dos Vereadores, com a participação de 18 pessoas, a Consulta de Percepção foi 

aplicada entre os presentes para avaliação conjunta das melhores estratégias a serem adotadas para a 

divulgação na cidade. Até dia 31 de agosto foram obtidos 25 formulários preenchidos.  

 

Reunião realizada na Câmara Municipal do Município 

 

25 participantes no Município de Matinhos 

Número que não atende a indicação metodológica do Instituto Paulo Montenegro, que é de no mínimo 

60 formulários, no entanto seguem abaixo os resultados da ação no município, para que haja, 

oportunamente nova etapa e ajuste das estratégias para obtenção de números mais expressivos de 

participantes. Ainda para que minimamente estas informações possam ser objeto de reflexão dos atores 

e gestores municipais na realização de suas ações e atribuições.  
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30%

20%

5%

10%

5%

0%

5%

5%

5%

0%

35%

10%

Não represento organização ou…

Instituição de Ensino (pública ou…

Associação Comunitária/de Moradores

ONG / Terceiro Setor

Grupo organizado da sociedade civil…

Movimentos sociais (habitação,…

Instituição Religiosa

Empresa privada

Unidades de Saúde (Ex: Programa/…

Companhia de Saneamento do…

Outros Órgãos/Instituições Públicas…

Outro. Qual?…

Instituição que representa

feminino; 
30%

masculino; 
65%

NS/NR; 5%

Gênero  Matinhos

feminino masculino NS/NR

Predominaram homens entre os 

participantes 

A maioria se identifica como 

Outros órgãos ou não se sentem 

componentes de organizações ou 

instituições públicas. 
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0%

10%
15%

40%
35%

Escolaridade

0%

10%

30%

20%

10%

25%

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

Faixa de idade

5%

85%

10%

Zona Rural Zona Urbana NS/NR

Zona de residência

Predominantemente participantes 

moradores de áreas urbanas. 

75% possuem nível superior ou pós 

graduação. 

30% entre 30 e 39 anos e 25% de 

60 anos ou mais. 
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Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município: 

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 5,0 

ÁGUA 2,7 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 4,6 

TERRITÓRIO 3,7 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 2,4 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 2,5 

CLIMA 4,4 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 2,7 

 

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas: 

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

2,1 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 8,3 
  

ÁGUA NOTA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,2 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

5,1 

  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

1,8 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 6,5 
  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,1 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 7,5 
  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 1,5 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

3,4 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 1,9 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

3,6 

  

CONSUMO SUSTENTÁVEL foi o 

tema mais destacado 

negativamente. 

O tema AR foi bem avaliado pelos 

participantes 
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CLIMA NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,2 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,3 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,2 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

7,7 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta obtidas na pesquisa: 

Afirmativas notas áreas temáticas 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,2 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,2 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,2 ÁGUA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos rios 
(enchentes). 

1,4 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 1,4 ÁGUA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 1,5 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,7 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

1,8 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, Comitês 
de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 1,9 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais para 
município  

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

2,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da mudança 
do clima em nosso território. 

2,0 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

2,1 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 2,1 ÁGUA 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 2,1 ÁGUA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 2,1 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,1 AR 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da mudança 
do clima. 

2,2 CLIMA 

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

2,3 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

2,3 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 
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A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que consomem. 2,4 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 2,9 TERRITÓRIO 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas propriedades no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

2,9 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas 
verdes do município. 

2,9 TERRITÓRIO 

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

3,2 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda a 
enfrentar a mudança do clima. 

3,4 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis 
ao homem e ao meio ambiente. 

3,4 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

3,5 TERRITÓRIO 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

3,6 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 3,7 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não controlada, ou 
a queima de lixo poluem o ar. 

3,9 AR 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 4,1 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 4,2 TERRITÓRIO 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de água. 4,6 ÁGUA 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 4,7 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

5,1 ÁGUA 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais frequentes no 
meu município. 

5,3 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

5,9 AR 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 6,2 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 6,5 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, bicho 
preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-pau, gavião, 
entre outros. 

6,8 TERRITÓRIO 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 7,5 TERRITÓRIO 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 7,7 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

7,7 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,3 AR 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,3 CLIMA 
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E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram mais bem avaliadas e as cinco 

afirmativas menos bem avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as 

principais oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,3 CLIMA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

8,3 AR 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

7,7 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 7,7 CLIMA 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 7,5 TERRITÓRIO 
   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,2 CLIMA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,2 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,2 ÁGUA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 1,5 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

1,8 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

 

As afirmativas avaliadas de 0 a 10, refletem o que cada cidadão reconhece como sendo a 

realidade dele em seu cotidiano. Pode ser utilizado para compreender e elaborar estratégias de 

comunicação para estes temas, considerando que estes entendimentos aparecem mais 

consolidados na percepção das pessoas. 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 

O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 

práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas com a prefeitura, por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais 

interessadas. 

A grande representação da atividade do setor de serviços abre grandes oportunidades para 

ações para potencializar o turismo, com apoio a adoção de novas estratégias que qualifiquem 

estas atividades, estimulando a trazendo benefícios econômicos com a devida valorização e 

respeito à cultura e vocação natural local. 
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Hoje, 73% do Município é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do PMMA 

com aspecto de alinhar estrategias de turismo sustentável, buscando diretrizes legais e técnicas 

que integrem o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico e à conservação 

ambiental no planejamento estratégico do município. 

8 RESULTADO NO MUNICÍPIO DE MORRETES  

Cobertura vegetal remanescente 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso das informações municipais. 

População estimada 2016 (1) 16.488 

População 2010 15.718 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 684,580 

Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 

22,96 
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Vocações econômicas 

 

IBGE, 2016 

 

A atividade de prestação de serviços predomina no município e, em segundo lugar compondo o 

produto interno bruto - PIB municipal, o setor agropecuário. O setor industrial ocupa posição 

pouco expressiva na economia local, em terceiro lugar.  

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMMA fica criado a partir da Lei 49/200131, com a 

função estabelecer uma política de preservação do meio ambiente conciliando-a com o 

desenvolvimento econômico-social no Município de Morretes. 

Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

Conforme o portal32 da Prefeitura existe a Secretaria de Meio Ambiente, mas a norma que a 

estabelece não consta disponível no mesmo portal ou relacionados para consulta. 

Plano Diretor do Município 

O Plano Diretor é instituído por meio da Lei Complementar 6/2011 estabelece em seus 

dispositivos convergências que poderão estar fortalecidos e viabilizados por meio da elaboração 

do PMMA no município, tais como: 

“ Art. 12 - Para cumprir sua função social, a propriedade deve atender aos 

critérios de ocupação e uso do solo, às diretrizes de desenvolvimento do 

Município no plano territorial e social e a outras exigências previstas em Lei, 

mediante: 

 

                                                             
31 https://leismunicipais.com.br/a1/pr/m/morretes/lei-ordinaria/2001/4/49/lei-ordinaria-n-49-2001-cria-o-comma-conselho-

municipal-de-meio-ambiente-e-da-outras-providencias 

32 http://www.morretes.pr.gov.br/index.php/gestao-municipal/meioambiente 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/m/morretes/lei-ordinaria/2001/4/49/lei-ordinaria-n-49-2001-cria-o-comma-conselho-municipal-de-meio-ambiente-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/m/morretes/lei-ordinaria/2001/4/49/lei-ordinaria-n-49-2001-cria-o-comma-conselho-municipal-de-meio-ambiente-e-da-outras-providencias
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I - aproveitamento socialmente justo e racional do solo; 

 

II - utilização em intensidade compatível com a capacidade de atendimento 

dos equipamentos e serviços públicos; 

 

III - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, bem como a 

proteção, a preservação e a recuperação do meio ambiente e do patrimônio 

histórico, cultural, paisagístico, artístico e arquitetônico; 

 

IV - utilização compatível com a segurança e a saúde dos usuários e dos 

vizinhos; 

 

V - plena adequação aos fins a que se destina, sobretudo em se tratando de 

propriedade pública; 

 

VI - cumprimento das obrigações tributárias e trabalhistas; 

 

VII - utilização compatível com as funções sociais da cidade no caso de 

propriedade urbana. 

 

Parágrafo Único - As funções sociais da cidade são aquelas indispensáveis 

ao bem-estar de seus habitantes, incluindo: a moradia, a infraestrutura 

urbana, a educação, a saúde, o lazer, a segurança, a circulação, a produção 

e comercialização de bens, a prestação de serviços e a proteção, 

preservação e recuperação dos recursos naturais ou criados.”  

 

Status de aceitação dos municípios: Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR já foi respondido com a confirmação do interesse do 

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros. 
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8.2 Consulta de Percepção Ambiental de Morretes 2016 

Realizada na Câmara dos Vereadores, com a participação de 20 pessoas, representantes do poder público 

local, sociedade civil e Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, a Consulta de Percepção foi 

aplicada entre os presentes para avaliação conjunta das melhores estratégias a serem adotadas para a 

divulgação na cidade. Até dia 31 de agosto foram obtidos 28 formulários preenchidos. Este número não 

atende a metodologia proposta pelo IPM, para esta ação.  

 

 

Reunião realizada na Câmara de Vereadores da cidade. 

 

28 participantes no Município de Morretes 

No entanto seguem abaixo os resultados da ação no município, para que haja, oportunamente nova etapa 

e ajuste das estratégias para obtenção de números mais expressivos de participantes. Ainda para que 

minimamente estas informações possam ser objeto de reflexão dos atores e gestores municipais na 

realização de suas ações e atribuições.  
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8.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

feminino; 
11; 39%

masculino
; 17; 61%

Gênero  Morretes

feminino masculino NS/NR

18%

11%

7%

0%

4%

0%

4%

4%

0%

0%

39%

14%

Não represento organização ou instituição /
Sociedade Civil

Instituição de Ensino (pública ou privada)

Associação Comunitária/de Moradores

ONG / Terceiro Setor

Grupo organizado da sociedade civil
(voluntários, sindicatos, escoteiros, etc.)

Movimentos sociais (habitação, saúde, etc.)

Instituição Religiosa

Empresa privada

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

Companhia de Saneamento do Município

Outros Órgãos/Instituições Públicas (nível
municipal, estadual ou federal)

Outro. Qual?
_____________________________

Instituição que representa

A maioria dos participantes se 

identifica como de outros órgãos 

ou instituições. 39%. 

Predominantemente participantes 

homens com 61%. 
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4%

11%

25%

36%

25%

Escolaridade

0%
4%

32%
36%

18%

11%

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

Faixa de idade

46%
54%

0%

Zona Rural Zona Urbana NS/NR

Zona de residência

36% dos participantes possuem 

ensino superior. 

A maior parte reside em áreas 

urbanas, embora os 46% dos 

participantes moradores de áreas 

rurais.  

 A maioria dos participantes está 

entre 30 e 49 anos compondo 68% 

do grupo.  
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Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município: 

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 6,2 

ÁGUA 3,8 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 6,8 

TERRITÓRIO 5,8 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 5,1 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 3,2 

CLIMA 5,1 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,9 

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas: 

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade 
do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, 
rodízio de veículos, etc.). 

3,7 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 8,8 
  

ÁGUA NOTA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos 
rios (enchentes). 

1,8 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 5,9 
  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa 
alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 

4,5 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 7,8 
  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula 
as construções e o crescimento do município. 

3,4 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 
município. 

8,8 

  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que 
consomem. 

4,0 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 6,4 
  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 2,1 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS foi o 

tema mais destacado negativamente. 

O tema GESTÃO DE RESÍDUOS foi 

bem avaliado pelos participantes 
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Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

4,0 

  

CLIMA NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,7 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 9,1 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

2,0 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

9,1 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta obtidas na pesquisa: 

Afirmativas notas áreas temáticas 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,7 CLIMA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos 
rios (enchentes). 

1,8 ÁGUA 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

2,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 2,1 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,2 CLIMA 

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

2,4 ÁGUA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

2,8 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 2,8 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, 
Comitês de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

3,1 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 3,1 ÁGUA 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

3,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de 
água. 

3,3 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula 
as construções e o crescimento do município. 

3,4 TERRITÓRIO 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais 
para município  

3,4 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 
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O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 3,4 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 3,7 AR 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas 
propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

3,9 TERRITÓRIO 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

4,0 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que 
consomem. 

4,0 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda 
a enfrentar a mudança do clima. 

4,0 CLIMA 

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

4,1 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem 
impacta diretamente a natureza. 

4,3 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 4,5 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 4,5 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa 
alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 

4,5 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 5,1 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não 
controlada, ou a queima de lixo poluem o ar. 

5,3 AR 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

5,3 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

5,5 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 5,9 ÁGUA 

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

5,9 TERRITÓRIO 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 6,4 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas 
verdes do município. 

6,4 TERRITÓRIO 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 6,6 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 6,6 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

6,9 AR 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 7,6 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais 
frequentes no meu município. 

7,6 CLIMA 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 7,7 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 7,8 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, 
bicho preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-
pau, gavião, entre outros. 

8,7 TERRITÓRIO 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 
município. 

8,8 TERRITÓRIO 
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Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade 
do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, 
rodízio de veículos, etc.). 

8,8 AR 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,1 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

9,1 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 9,1 CLIMA 

 

E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram mais bem avaliadas e as cinco 

afirmativas menos bem avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as 

principais oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA 
ÁREA 
TEMÁTICA 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 9,1 CLIMA 

O clima afeta o meu modo de vida. 9,1 CLIMA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do 
ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio 
de veículos, etc.). 

8,8 AR 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do 
ar (uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio 
de veículos, etc.). 

8,8 AR 

   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA 
ÁREA 
TEMÁTICA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,7 CLIMA 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,9 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

2,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 2,1 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,2 CLIMA 

 

As afirmativas avaliadas de 0 a 10, refletem o que cada cidadão reconhece como sendo a 

realidade dele em seu cotidiano. Pode ser utilizado para compreender e elaborar estratégias de 

comunicação para estes temas, considerando que estes entendimentos aparecem mais 

consolidados na percepção das pessoas. 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 

O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 
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práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas com a prefeitura, por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais 

interessadas. 

A grande representação da atividade do setor de serviços abre grandes oportunidades para 

ações que potencializem o turismo, com apoio a adoção de novas estratégias que qualifiquem 

estas atividades, estimulando a trazendo benefícios econômicos com a devida valorização e 

respeito à cultura e vocação natural local. Investimentos em inovação tecnológica para 

agricultura convencional. 

Hoje, 72% do Município é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do PMMA 

com aspecto de alinhar estrategias de turismo sustentável, buscando diretrizes legais e técnicas 

que integrem o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico e à conservação 

ambiental no planejamento estratégico do município. 

Embora a receita referente ao setor industrial não seja tão significativa considerando os demais dois 

setores predominantes, Morretes é o único município da região litorânea que já recebe a Taxa de Controle 

e Fiscalização Ambiental – TCFA, que é repassado pelo Ibama aos Estados que transfere porcentagem aos 

municípios que tem regulamentada a Política Nacional e a norma estadual que estabelece sobre a Taxa.  

9 RESULTADO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

Cobertura vegetal remanescente 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso das informações municipais. 

População estimada 2016 (1) 151.829 

População 2010 140.469 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 826,674 
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Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 

169,92 

 

Vocações econômicas  

 

IBGE, 2016 

 

A atividade de prestação de serviços predomina no município e, em segundo lugar compondo o 

produto interno bruto - PIB municipal, o setor industrial. O setor de agropecuária inexiste na 

economia local. 

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

A Lei Complementar 95/2008 33 , que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de 

Paranaguá e estabelece em seu Art. 9 as atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

COMMA. O estabelecendo como órgão, consultivo, deliberativo e recursal da Política Municipal 

de Meio Ambiente do município. 

 Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

A mesma Lei Complementar 95/200834, que dispõe sobre o Código Ambiental do Município de 

Paranaguá, estabelece em seu Art. 8 as atribuições da Secretaria de Meio Ambiente SEMA. 

 

 

 

                                                             
33 http://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank2/file/codigo_ambiental_municipal.pdf 
34 http://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank2/file/codigo_ambiental_municipal.pdf 



80 
 

 

 

Planos Diretor do Município 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado PDDI35, traz diretrizes e planos de ação para o 

município no que se refere ao Zoneamento Ecológico Econômico, uso e ocupação do solo, entre 

outros instrumentos que definem o desenvolvimento de atividades no território municipal. 

Status de aceitação do município: Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR já foi respondido com a confirmação do interesse do 

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros. 

9.2 Consulta de Percepção Ambiental de Paranaguá 2016 

Realizada na Câmara dos Vereadores, com a participação de 18 pessoas, entre representantes 

do poder público local, vereadores da cidade, sociedade civil e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, a Consulta de Percepção foi aplicada entre os presentes para 

avaliação conjunta das melhores estratégias a serem adotadas para a divulgação na cidade. 

Até dia 31 de agosto foram obtidos 216 formulários preenchidos, número que atende a 

metodologia proposta pelo IPM, para esta ação.  

 

Reunião de apresentação da Consulta Pública no Município de Paranaguá, realizada na Câmara de Vereadores. 

                                                             
35 http://www.paranagua.pr.gov.br/plano_diretor/+%20PLANO%20DIRETOR/PDF/PDDI%20-%20Volume%20VI%20-

%20Zoneamento%20Ecol%C3%B3gico-econ%C3%B4mico.pdf 
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216 participantes no Município de Paranaguá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feminino; 
110; 51%

masculino
; 98; 45%

NS/NR; 8; 
4%

Gênero  Paranaguá

feminino masculino NS/NR

40%

28%

1%

4%

3%

1%

1%

7%

1%

0%

17%

5%

Não represento organização ou
instituição / Sociedade Civil

Instituição de Ensino (pública ou privada)

Associação Comunitária/de Moradores

ONG / Terceiro Setor

Grupo organizado da sociedade civil
(voluntários, sindicatos, escoteiros, etc.)

Movimentos sociais (habitação, saúde,
etc.)

Instituição Religiosa

Empresa privada

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

Companhia de Saneamento do Município

Outros Órgãos/Instituições Públicas
(nível municipal, estadual ou federal)

Outro. Qual?
_____________________________

Instituição que representa

40% não representa 

organização ou 

instituição/sociedade civil. 

Pouco mais de 

participantes 

mulheres, 51%. 
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5%

94%

1%

Zona Rural Zona Urbana NS/NR

Zona de residência

6%

30%
35%

13% 12%

5%

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

Faixa de idade

0% 1%

25%
29%

44%
Escolaridade

Maioria entre 19 e 

39 anos. 65%. 

44% de 

participantes pós 

graduados 

94% residem em 

zona urbana 
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Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município:  

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 4,2 

ÁGUA 2,7 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 4,3 

TERRITÓRIO 3,9 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 3,3 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 2,5 

CLIMA 4,7 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,1 

  

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas: 

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

2,4 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 5,3 
  

ÁGUA NOTA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,6 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

4,3 

  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

2,4 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 6,5 

  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula 
as construções e o crescimento do município. 

1,8 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 7,8 

  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que 
consomem. 

2,7 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

4,6 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS foi o 

tema mais destacado negativamente. 

O tema CLIMA foi bem avaliado pelos 

participantes 



84 
 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,5 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

3,9 

  

CLIMA NOTA 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,5 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,9 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,6 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,3 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta obtidas na pesquisa:  

Afirmativas Notas áreas temáticas 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,5 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,5 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,6 ÁGUA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,6 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 
mudanças do clima no futuro.  

1,6 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento Participativo 
funcionam. 

1,7 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele regula as 
construções e o crescimento do município. 

1,8 TERRITÓRIO 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

1,9 CLIMA 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 2,0 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias dos rios 
(enchentes). 

2,2 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 2,2 ÁGUA 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os candidatos 
possuem planos de governo. 

2,2 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio Ambiente, 
Comitês de Bacia Hidrográfica e Orçamento Participativo. 

2,2 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

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

2,3 ÁGUA 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais para 
município  

2,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,4 AR 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa alternativa 
para reaproveitar o lixo orgânico. 

2,4 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas casas. 2,4 ÁGUA 
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Os rios que passam pelo município têm suas margens preservadas com 
árvores. 

2,6 ÁGUA 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 2,6 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 2,6 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que consomem. 2,7 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem impacta 
diretamente a natureza. 

2,8 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

As pessoas podem nadar, pescar e brincar nos rios do município. 2,8 ÁGUA 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 3,2 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

3,2 TERRITÓRIO 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público de água. 3,3 ÁGUA 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes suficientes. 3,4 TERRITÓRIO 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas propriedades 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

3,7 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 3,7 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente ajuda a 
enfrentar a mudança do clima. 

3,8 CLIMA 

Em nosso município são promovidas atividades de sensibilização e 
educação ambiental. 

3,9 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não controlada, 
ou a queima de lixo poluem o ar. 

4,1 AR 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos rios 
podem passar por transtornos com enchentes  

4,3 ÁGUA 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e áreas 
verdes do município. 

4,6 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

4,6 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 5,0 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar a 
temperatura e a qualidade do ar. 

5,1 AR 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 5,2 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da qualidade do ar 
(uso de energias renováveis, ciclovias, transporte coletivo, rodízio de 
veículos, etc.). 

5,3 AR 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como gambá, bicho 
preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, lebre, pica-pau, gavião, 
entre outros. 

6,2 TERRITÓRIO 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu município. 6,5 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais frequentes 
no meu município. 

6,9 CLIMA 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 7,8 TERRITÓRIO 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,2 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,9 CLIMA 
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E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram mais bem avaliadas e as cinco 

afirmativas menos bem avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as 

principais oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,9 CLIMA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,3 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município. 8,2 CLIMA 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso município. 7,8 TERRITÓRIO 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais 
frequentes no meu município. 

6,9 CLIMA 

   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,5 CLIMA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,5 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,6 ÁGUA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,6 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

1,7 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

 

9.2.3 Conclusões e encaminhamentos sugeridos, segundo resultado obtido 

As afirmativas avaliadas de 0 a 10, refletem o que cada cidadão reconhece como sendo a 

realidade dele em seu cotidiano. Pode ser utilizado para compreender e elaborar estratégias de 

comunicação para estes temas, considerando que estes entendimentos aparecem mais 

consolidados na percepção das pessoas. 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 

O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 

práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas com a prefeitura, por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais 

interessadas. 

A grande representação da atividade do setor de serviços abre grandes oportunidades para 

ações que potencializem o turismo, com apoio a adoção de novas estratégias que qualifiquem 

estas atividades, estimulando a trazendo benefícios econômicos com a devida valorização e 
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respeito à cultura e vocação natural local. Investimentos em inovação tecnológica para 

agricultura convencional. 

Hoje, 72% do Município é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do PMMA 

com aspecto de alinhar estrategias de turismo sustentável, buscando diretrizes legais e técnicas 

que integrem o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico e à conservação 

ambiental no planejamento estratégico do município. 

A boa representação da atividade industrial no município abre oportunidades para arrecadação 

da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, prevista na PNMA36 para ser repassada pelo 

IBAMA aos governos estaduais e municipais para apoio às suas atividades de fiscalização e 

gestão ambiental. 

Para isso o município precisa regulamentar a Lei Estadual do Paraná37 que estabelece sobre esse 

repasse. 

10. RESULTADO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ 

Cobertura vegetal remanescente 

 

Imagem da tela do Atlas da SOSMA/INPE para acesso das informações municipais. 

População estimada 2016 (1) 24.878 

População 2010 20.920 

Área da unidade territorial 2015 (km²) 199,847 

Densidade demográfica 2010 
(hab/km²) 

104,67 

                                                             
36 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm 
37http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=72722&indice=1&totalRegistros=1 
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Vocações econômicas 

 

IBGE, 2016 

 

A atividade de prestação de serviços predomina no município e, em segundo lugar compondo o 

produto interno bruto - PIB municipal, o setor industrial, bem menos expressivo. O setor de 

agropecuária não está representado na economia local. 

 

Situação do Conselho de Meio Ambiente Municipal 

A Lei 091/1998 38 , posteriormente alterada pela Lei 378/2002 e 974/2009, estabelece a 

composição de membros do Conselho de Meio Ambiente e cria o Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, suas aplicações e atribuições. 

Outra Lei 1363/2013 cria mais um Conselho para participação da sociedade no planejamento 

municipal, nomeado Conselho Municipal da Cidade - CMC, órgão colegiado de natureza 

permanente, de caráter consultivo, propositivo e deliberativo, que reúne representantes do 

poder público e da sociedade civil, e integra o Sistema de Planejamento e Gestão Urbana do 

Município de Pontal do Paraná. 

Existe ainda um Decreto 5203/2015, criando outro Conselho com a finalidade de acompanhar 

ações do Plano de Saneamento Básico denominado Conselho Municipal de regulação e Controle 

Social de Pontal do Paraná. 

 

 

                                                             
38 http://www.pontaldoparana.pr.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/Lei091-Cria-o-Conselho-e-o-Fundo-Mun-do-Meio-

Ambiente.pdf 
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Situação da estrutura do poder executivo ambiental do Município 

A Lei 568/200539 estabelece sobre a estrutura do executivo municipal e cria o Departamento de 

Meio Ambiente no âmbito da Secretaria de Recursos Naturais 

Plano Diretor do Município 

O Plano Diretor é composto por diversas leis e conta com algumas propostas de alteração, 

disponíveis para acesso no portal40 da prefeitura municipal, juntamente a outras propostas de 

legislação para a regulamentação da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Abaixo o mapeamento 

constante no Plano Diretor. 

 

Mapeamento anexado ao Plano Diretor de Pontal do Paraná. 

 

Status de aceitação dos municípios: Consulta de Percepção 2016 e PMMA 2017 

O Ofício encaminhado pela SEMA/PR já foi respondido com a confirmação do interesse do 

município na elaboração do PMMA, com apoio da SEMA/PR, MMA e parceiros. 

 

                                                             
39 https://leismunicipais.com.br/a/pr/p/pontal-do-parana/lei-ordinaria/2005/57/568/lei-ordinaria-n-568-2005-dispoe-sobre-a-
estrutura-organizacional-do-poder-executivo-do-municipio-de-pontal-do-parana-e-da-outras-providencias?q=meio%20ambiente 
40 http://www.pontaldoparana.pr.gov.br/portalnovo/municipio/plano-diretor-municipal 
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10.2 Consulta de Percepção Ambiental de Pontal do Paraná 2016 

A reunião foi realizada na PROVOPAR e estiveram presentes 14 pessoas entre representantes 

da prefeitura, vereador da cidade e sociedade civil. 

Os links ficaram disponíveis até dia 31 de agosto e chegamos ao número de 32 formulários 

inseridos no sistema. Número que não atende a indicação metodológica do Instituto Paulo 

Montenegro, que é de no mínimo 60 formulários. 

Contudo, os resultados obtidos serão apresentados ao município para que haja algum 

encaminhamento por parte do poder público e sociedade local sobre os temas em destaque de 

interesse prioritário na percepção dos participantes.  

 

Reunião realizada no espaço de assistência social do município, PROVOPAR. 

 

32 participantes no Município de Pontal do Paraná 
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34%

6%

0%

3%

3%

3%

0%

3%

0%

3%

38%

6%

Não represento organização ou…

Instituição de Ensino (pública ou…

Associação Comunitária/de Moradores

ONG / Terceiro Setor

Grupo organizado da sociedade civil…

Movimentos sociais (habitação, saúde,…

Instituição Religiosa

Empresa privada

Unidades de Saúde (Ex: Programa/…

Companhia de Saneamento do…

Outros Órgãos/Instituições Públicas…

Outro. Qual?…

Instituição que representa

feminino; 
14; 44%

masculino
; 18; 56%

Gênero  Pontal do Paraná

feminino masculino NS/NR

38% se identificam como 

de outros órgãos ou 

instituições Públicas. 

Maior número, 56%, de 

homens participantes 
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0% 3%

16%

59%

22%

Escolaridade

6%

28%

16%

31%

19%

0%

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

Faixa de idade

6%

91%

3%

Zona Rural Zona Urbana NS/NR

Zona de residência

A grande maioria reside 

em área urbana. 91%. 

A maioria entre 40 e 49 

anos, com 31% dos 

participantes. 

Quase 60% dos 

participantes possui 

nível superior. 
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10.2.2 Resultados da Consulta realizada: destaques positivos e negativos  

Abaixo as notas médias obtidas em cada tema no município: 

ÁREAS TEMÁTICAS NOTA 

AR 5,3 

ÁGUA 2,9 

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) 5,2 

TERRITÓRIO 4,1 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 3,1 

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 3,1 

CLIMA 4,5 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 3,5 

 

A seguir estão a menor e a maior nota obtida em cada um desses temas:  

AR NOTA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da 
qualidade do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, 
transporte coletivo, rodízio de veículos, etc.). 

2,6 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 8,0 
  

ÁGUA NOTA 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,6 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos 
rios podem passar por transtornos com enchentes  

5,2 

  

GESTÃO DE RESÍDUOS (LIXO) NOTA 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa 
alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 

3,2 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 8,1 
  

TERRITÓRIO NOTA 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele 
regula as construções e o crescimento do município. 

2,1 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 
município. 

8,4 

  

CONSUMO SUSTENTÁVEL NOTA 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que 
consomem. 

2,2 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

4,8 

  

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS NOTA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 

Em nosso município são promovidas atividades de 
sensibilização e educação ambiental. 

4,5 

  

CLIMA NOTA 

ÁGUA foi o tema mais destacado 

negativamente. 

O tema AR foi bem avaliado pelos 

participantes. 
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A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para 
as mudanças do clima no futuro.  

1,5 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,2 
  

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOTA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de 
nosso município. 

1,6 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do 
meio ambiente. 

8,9 

 

E agora segue o ranking geral da consulta, iniciando com a nota mais baixa e finalizando com a 

nota mais alta, obtidas na pesquisa: 

Afirmativas Notas áreas temáticas 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para 
as mudanças do clima no futuro.  

1,5 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de 
nosso município. 

1,6 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,6 ÁGUA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 
mudança do clima. 

1,8 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe o que é o Plano Diretor e que ele 
regula as construções e o crescimento do município. 

2,1 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos que 
consomem. 

2,2 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 
mudança do clima em nosso território. 

2,2 CLIMA 

Nosso município está livre de problemas causados pelas cheias 
dos rios (enchentes). 

2,3 ÁGUA 

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

2,4 ÁGUA 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais 
para município  

2,5 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura familiar. 2,5 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A qualidade do ar em nosso município é boa. 2,6 AR 

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de suas 
casas. 

2,6 ÁGUA 

Os rios do município estão livres de mau cheiro. 2,7 ÁGUA 

Em nosso município as pessoas estão cadastrando suas 
propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

2,7 TERRITÓRIO 

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

2,8 ÁGUA 
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A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais 
de participação, tais como Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, Comitês de Bacia Hidrográfica e Orçamento 
Participativo. 

3,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que consomem 
impacta diretamente a natureza. 

3,0 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

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

3,0 ÁGUA 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os 
candidatos possuem planos de governo. 

3,0 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

O poder público divulga de forma eficaz suas ações ambientais. 3,1 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe que a compostagem é uma boa 
alternativa para reaproveitar o lixo orgânico. 

3,2 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Meu bairro está livre de interrupções no abastecimento público 
de água. 

3,2 ÁGUA 

As ruas e calçadas do meu município são limpas. 3,3 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes 
suficientes. 

3,4 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe de onde vem a água de suas casas. 3,6 ÁGUA 

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

3,6 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, praças e 
áreas verdes do município. 

3,8 TERRITÓRIO 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio ambiente 
ajuda a enfrentar a mudança do clima. 

3,8 CLIMA 

Em nosso município são promovidas atividades de 
sensibilização e educação ambiental. 

4,5 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros. 4,6 TERRITÓRIO 

Em nosso município tem coleta seletiva de lixo. 4,8 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais 
saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

4,8 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEL 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola não 
controlada, ou a queima de lixo poluem o ar. 

5,0 AR 

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas próximas aos 
rios podem passar por transtornos com enchentes  

5,2 ÁGUA 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a melhorar 
a temperatura e a qualidade do ar. 

5,8 AR 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram mais 
frequentes no meu município. 

6,0 CLIMA 

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do meu 
município. 

6,6 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nas matas de nosso município é possível ver bichos como 
gambá, bicho preguiça, macaco, quati, capivara, teiú, tucano, 
lebre, pica-pau, gavião, entre outros. 

7,4 TERRITÓRIO 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu 
município. 

7,9 CLIMA 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da 
qualidade do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, 
transporte coletivo, rodízio de veículos, etc.). 

8,0 AR 
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O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 8,1 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,2 CLIMA 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 
município. 

8,4 TERRITÓRIO 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do 
meio ambiente. 

8,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

 

E por último, a classificação das cinco afirmativas que foram melhor avaliadas e as cinco 

afirmativas menos bem avaliadas na pesquisa. Assim têm-se indicativos de quais são as 

principais oportunidades e os principais desafios para a gestão ambiental no município: 

5 AFIRMATIVAS MELHOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do 
meio ambiente. 

8,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em nosso 
município. 

8,4 TERRITÓRIO 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,2 CLIMA 

O lixo em nosso município é levado para aterros sanitários. 8,1 
GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da 
qualidade do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, 
transporte coletivo, rodízio de veículos, etc.). 

8,0 AR 

   

5 AFIRMATIVAS PIOR AVALIADAS NOTA ÁREA TEMÁTICA 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para 
as mudanças do clima no futuro.  

1,5 CLIMA 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de 
nosso município. 

1,6 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Os rios do município estão livres de esgoto. 1,6 ÁGUA 

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do município. 1,7 
INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

 

As afirmativas avaliadas de 0 a 10, refletem o que cada cidadão reconhece como sendo a 

realidade dele em seu cotidiano. Pode ser utilizado para compreender e elaborar estratégias de 

comunicação para estes temas, considerando que estes entendimentos aparecem mais 

consolidados na percepção das pessoas. 

Aquilo em que ele não acredita fica descrito nas notas mais baixas. 

Reflete o sentimento de carência de conhecimento sobre aqueles assuntos. 

O ideal é que estes temas, e seus itens destacados possam ser organizados em documentos 

oficiais e encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas que poderão colocar ações 
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práticas em funcionamento para atendimento a estas lacunas identificadas na percepção dos 

populares participantes desta Consulta Pública. 

O processo do PMMA irá trazer uma grande oportunidade para os municípios discutirem ações 

proativas com a prefeitura, por intermédio do Conselho de Meio Ambiente e entidades locais 

interessadas. 

A grande representação da atividade do setor de serviços abre grandes oportunidades para 

ações que potencializem o turismo, com apoio a adoção de novas estratégias que qualifiquem 

estas atividades, estimulando a trazendo benefícios econômicos com a devida valorização e 

respeito à cultura e vocação natural local. Investimentos em inovação tecnológica para 

agricultura convencional. 

Hoje, 72% do Município é coberto de vegetação nativa. Fundamental a elaboração do PMMA 

com aspecto de alinhar estrategias de turismo sustentável, buscando diretrizes legais e técnicas 

que integrem o desenvolvimento do turismo ao desenvolvimento econômico e à conservação 

ambiental no planejamento estratégico do município. 

A boa representação da atividade industrial no município abre oportunidades para arrecadação 

da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, prevista na PNMA41 para ser repassada pelo 

IBAMA aos governos estaduais e municipais para apoio às suas atividades de fiscalização e 

gestão ambiental. 

Para isso o município precisa regulamentar a Lei Estadual do Paraná42 que estabelece sobre esse 

repasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm 
42http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=72722&indice=1&totalRegistros=1 
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Pouco antes da COP2143, uma pesquisa realizada em 40 países pelo Instituto Pew44, indicou que 

os brasileiros têm uma grande preocupação com as mudanças do clima.  

A relevância do tema trouxe para esta Consulta o assunto com o objetivo de captar o 

entendimento das pessoas nos sete municípios do Litoral do Paraná a respeito e dar-lhes a 

oportunidade de reflexão e discussão sobre as influências desta questão em seu cotidiano.  

Foram sete afirmações abordando a mudança do clima, fazendo com que os participantes 

pudessem refletir se tais questões realmente correspondem à realidade cotidiana em seus 

municípios. 

Afirmativas Notas médias Área temática 

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se 
preparar para as mudanças do clima no futuro.  

1,8 CLIMA 

O meu município está se preparando para enfrentar 
impactos da mudança do clima. 

1,9 CLIMA 

O meu município disponibiliza informações sobre os 
impactos da mudança do clima em nosso território. 

2,0 CLIMA 

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio 
ambiente ajuda a enfrentar a mudança do clima. 

3,9 CLIMA 

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram 
mais frequentes no meu município. 

6,4 CLIMA 

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no 
meu município. 

8,1 CLIMA 

O clima afeta o meu modo de vida. 8,7 CLIMA 

 

No ranking da mudança do clima entendemos que a grande maioria das pessoas concorda com 

as seguintes afirmações: 

“O Clima afeta o meu modo de vida”   

“Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu município” 

E na outra ponta, quase todos discordam com as seguintes: 

 “A maioria das pessoas sabe o que fazer para se preparar para as 

mudanças do clima no futuro”  

                                                             
43 https://nacoesunidas.org/cop21/ 
44 http://www.pewinternet.org/ 
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“O meu município está se preparando para enfrentar impactos da 

mudança do clima”  

A questão da comunicação sobre o tema também foi destacada como um déficit... 

“O meu município disponibiliza informações sobre os impactos da 

mudança do clima em nosso território” 

 

Os resultados nos mostram que foi acertado introduzir o capítulo sobre mudança do clima na 

Consulta Pública sobre Percepção Ambiental, pois indicam que em geral as pessoas 

correlacionam o clima a seus modos de vida e já percebem mudanças no clima local. Porém, 

indicam não terem em seus municípios acesso a informações sobre os possíveis impactos da 

mudança do clima e que não sabem como agir para se adaptar. Ou seja, faltam informações 

localmente. Além disso, a consulta indica que os municípios ou não estão se preparando para a 

mudança do clima ou, se estão, as pessoas desconhecem esse fato Essas informações sugerem 

que as gestões municipais demandam apoio nesse tema, para que possam dar suporte aos seus 

munícipes levando-lhes informações sobre a mudança do clima e as possíveis formas de 

adaptação a ela, bem como para implementar tais ações de adaptação. 

 

Ainda na análise das respostas sobre a mudança do clima, foi realizada a desagregação das 

mesmas conforme o gênero dos participantes. Podemos ver abaixo quais são suas percepções 

sobre os assuntos relacionados ao Clima, destacando a diferença desta percepção entre os 

gêneros masculino e feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

256
47,6%

269 50%

13 2,4%

Gênero - 7 municípios 

feminino masculino NS/NR
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Masculino Feminino 

Concordo totalmente 39,96% 38,86% 

Concordo mais ou menos 8,10% 7,55% 

Discordo 1,84% 2,76% 

Não sei / Não quero responder 0,37% 0,55% 

 

 

 

 

masculino Feminino 

Concordo totalmente 31,49% 38,49% 

Concordo mais ou menos 13,26% 8,29% 

Discordo 3,50% 2,39% 

Não sei / Não quero responder 1,66% 0,92% 
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1 201 401

Concordo totalmente

Concordo mais ou
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O clima afeta o meu modo de vida 

feminino masculino

171
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9

209
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5

1 201 401
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Concordo mais ou menos

Discordo

Não sei / Não quero
responder

Eu percebo sinais de que o clima está 
mudando no meu município

feminino masculino
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masculino Feminino 

Concordo totalmente 0,92% 1,10% 

Concordo mais ou menos 9,21% 9,94% 

Discordo 37,20% 32,97% 

Não sei / Não quero responder 3,68% 4,97% 

 

 

masculino Feminino 

Concordo totalmente 19,52% 23,39% 

Concordo mais ou menos 18,42% 15,47% 

Discordo 9,39% 5,71% 

Não sei / Não quero responder 4,05% 4,05% 
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masculin
o 

Feminin
o 

Concordo totalmente 1,29% 1,10% 

Concordo mais ou menos 6,45% 6,08% 

Discordo 39,78% 33,89% 

Não sei / Não quero responder 4,42% 7,00% 

 

 

7

35

216

24

6

33
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38

1 201 401

Concordo totalmente

Concordo mais ou menos

Discordo

Não sei / Não quero responder

O meu município está se preparando para 
enfrentar impactos da mudança do clima

feminino masculino

 

masculin
o Feminino 

Concordo totalmente 0,55% 1,66% 

Concordo mais ou menos 8,10% 7,18% 

Discordo 40,33% 34,99% 

Não sei / Não quero responder 2,58% 4,60% 
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Concordo mais ou menos

Discordo
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A maioria das pessoas sabe o que fazer para se 
preparar para as mudanças do clima no futuro

feminino masculino
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12. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM DESTAQUE 

A importância das Consultas de Percepção para ativação de políticas públicas de interesse direto 

da sociedade civil tem sido destacada em diversas iniciativas, mas ainda não refletem o 

atendimento das necessidades mínimas no oferecimento de serviços públicos básicos. 

O que de fato acontece é a ausência da sociedade no direcionamento de prioridades para ações 

práticas que devem atender a estas necessidades básicas para manutenção da qualidade de vida 

e saúde pública, que implica em ações de base para infraestrutura planejada e implementada 

de forma participativa e integrada e adaptada à outras estruturas já consolidadas anteriormente 

na gestão territorial.  

E, fundamentalmente, contando com a participação responsável de todos os atores dos quais 

dependem órgãos e estruturas públicas que compõem o sistema nacional de meio ambiente. 

Poder público e atores sociais são responsáveis.  

Há grande necessidade de comunicação alternativa para que estes temas sejam compreendidos 

verdadeiramente a ponto de influenciar a mudança de comportamento e a quebra de 

paradigmas no âmbito da sociedade civil e de órgãos públicos que precisam trabalhar na mesma 

direção para ativação de políticas públicas eficientes. 

 

masculino Feminino 

Concordo totalmente 5,16% 6,45% 

Concordo mais ou menos 22,65% 19,71% 

Discordo 20,81% 20,07% 

Não sei / Não quero responder 2,21% 2,95% 
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se preparar para as mudanças do clima no 
futuro
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Entendemos que a maioria das pessoas avaliam que não é verdade que....  

“A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 

município.” 

Ainda assim, concordam, com uma das pontuações mais altas do Ranking Geral, que... 

“Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 

ambiente. ” 

Afirmativas 
Notas 

médias  
Tema 

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais de nosso 
município. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente, os Comitês de Bacia Hidrográfica e o Orçamento 
Participativo funcionam. 

1,9 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias ambientais 
para município  

2,6 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui canais de 
participação, tais como Conselhos Municipais de Meio 
Ambiente, Comitês de Bacia Hidrográfica e Orçamento 
Participativo. 

2,6 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os 
candidatos possuem planos de governo. 

2,7 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação do meio 
ambiente. 

8,3 
PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL 

 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ENCAMINHAMENTOS 

Esta ação pretendeu estimular a participação de cidadãos e gestores na realização de um 

instrumento de participação social, no formato de uma Consulta Pública, que pudesse desdobrar 

na organização do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica nestes 

municípios. 

Seus resultados poderão gerar uma agenda mínima a ser adotada na implementação de políticas 

públicas, elaboradas, participativamente, acompanhadas e cobradas de perto pela sociedade 

civil em seus espaços legítimos de participação, como Conselhos Municipais de Meio Ambiente. 

O processo de elaboração do PMMA traz, mais que oportunamente, este formato proposto. 

Ocorre que na prática, mesmo com arcabouço legal que organiza estas estruturas municipais, 

não há propriamente um planejamento agregado a estas estruturas que possa operacionalizar 

as atribuições de cada um destes órgãos. Muito provavelmente, considerando o número de 

pessoas que não se sentem parte de nenhum grupo ou instituição e aqueles não fazem parte do 



105 
 

Conselho de Meio Ambiente, por falta de acompanhamento e cobrança dos habitantes do 

município que ainda não adotaram em sua cultura habitual cotidiana outras ações, conhecendo, 

reconhecendo e exercendo seus deveres e direitos como cidadãos, atores fundamentais da 

democracia. 

Existe uma consciência da responsabilidade de cada cidadão na conservação do meio ambiente, 

entretanto os Conselhos de Meio Ambiente estão esvaziados e a maioria dos participantes 

entende que não há acompanhamento de políticas públicas pela sociedade civil em seus 

municípios. Ou seja, é reconhecida a responsabilidade, mas não há ação prática acontecendo 

para cumprimento desta responsabilidade. 

A questão dos Resíduos Sólidos recebeu destaque positivo em alguns municípios que retrata 

que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem sendo pauta de comunicação eficiente e gestão 

minimamente, adequada nos serviços públicos de coleta domiciliar, considerando que a maioria 

dos participantes reside em áreas urbanas.  

A falta de Informações Ambientais também se destacou na maioria dos municípios 

participantes. Neste cenário, fica claro entender a necessidade de alternativas de comunicação 

para que cheguem até as pessoas dados que possam de fato influenciar a mudança de 

comportamento da sociedade no caminho da democratização de direitos e deveres. 

Na comparação entre gêneros realizada para o tema Clima, não foi possível identificar grandes 

diferenças na posição entre homens e mulheres, quanto aos itens abordados.  

A Consulta Pública traz matéria prima para municípios iniciarem minimamente um processo de 

priorização de temas para elaboração e implementação de políticas públicas que satisfaçam as 

necessidades básicas para o desenvolvimento sustentável em nossos municípios, segundo o 

entendimento de seus habitantes.  

O processo do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica se apresenta 

como um instrumento que pode ajudar a estruturar propostas que atendam às necessidades 

destacadas no resultado desta Consulta Pública. 

Diante de tantas oportunidades, caberá ao Município, gestores e cidadãos priorizarem ações 

estratégicas que deverão ser apresentadas às Prefeituras para incorporação junto ao 

planejamento estratégico de cada município, dentro de suas possibilidades e estruturas 

administrativas e parcerias que possam dar prosseguimento ao processo. 
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14. PARCEIROS NA AÇÃO 

Apoio financeiro para a ação: Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica 

Uma realização do governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável Brasil-Alemanha, no âmbito 

da Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI) do Ministério Federal do Meio Ambiente, 

Proteção da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) da Alemanha. O projeto conta 

com apoio técnico da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e 

apoio financeiro do KfW Banco de Fomento Alemão, por intermédio do Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio).  

 

Apoio Institucional para a ação: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMA 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA é a entidade 

coordenadora do Sistema Estadual de Gestão Ambiental e dos Recursos Hídricos do Estado do 

Paraná e tem por finalidade formular e executar as políticas de meio ambiente, de recursos 

hídricos e atmosféricos, biodiversidade e florestas, cartográfica, agrária-fundiária, controle da 

erosão e de saneamento ambiental e gestão de resíduos sólidos.  

 

Coordena ainda os projetos do Estado incluídos no Programa Nacional do Meio Ambiente II e o 

Programa de Gerenciamento Costeiro. Há quatro coordenadorias que possuem a 

responsabilidade de formulação de diretrizes: Coordenadoria de Recursos Hídricos e 

Atmosféricos – CRHA, Coordenadoria de Biodiversidade e Florestas – CBIO, Coordenadoria de 

Resíduos Sólidos – CRES e Coordenadoria de Mudanças Climáticas.  

 

O Sistema SEMA possui ainda sete escritórios regionais distribuídos de acordo à delimitação das 

bacias hidrográficas do Estado do Paraná. São autarquias da Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos o Instituto de Ambiental do Paraná (IAP), o Instituto de Terras, Cartografia e 

Geociências (ITCG), o Instituto das Águas do Paraná e o Serviço Geológico do 

Paraná (Mineropar) 

Apoio logístico e articulação local: Associação MarBrasil 

Organização Não Governamental sem fins lucrativos, fundada em 2004 por profissionais de 

competência científica, técnica e administrativa diversificada. Cidadãos que veem a necessidade 

de unir esforços com a iniciativa privada e órgãos do governo de forma organizada, na busca de 

soluções para harmonizar o desenvolvimento do litoral paranaense e brasileiro. 

Iniciativa e realização: Fundação SOS Mata Atlântica 

Criada em 1986, a Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização não-governamental que 

atua na conservação da floresta mais ameaçada do país e dos ambientes costeiros e marinhos 

associados, buscando o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida humana. 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/
http://www.pr.gov.br/
http://www.pr.gov.br/
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=96
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=96
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61
http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=66
http://www.iap.pr.gov.br/
http://www.itcg.pr.gov.br/
http://www.itcg.pr.gov.br/
http://www.aguasparana.pr.gov.br/
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Nossa causa é proteger e recuperar a Mata Atlântica – porque restam apenas 8,5% dessa 

importante floresta que já cobriu grande parte do Brasil; e proteger o Mar e a Costa do litoral 

brasileiro – até o momento menos de 1% da costa brasileira encontra-se sobre algum regime de 

proteção.  

Para alcançar essa missão, a SOS Mata Atlântica desenvolve inúmeros projetos em temas como 

monitoramento da Mata Atlântica, divulgação de informações sobre desmatamento, 

restauração da floresta com produção e plantio de mudas, educação ambiental, 

acompanhamento e cobrança das políticas ambientais do governo, campanhas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-mata-atlantica/
https://www.sosma.org.br/nossa-causa/mar-e-costa/
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Realização: Fundação SOS Mata Atlântica 

Supervisão: Mario Cesar Mantovani 

Imagens: Equipe de Trabalho 

Equipe de Trabalho: 

Armin Deitenbach, MMA/GIZ 

Fernanda Goss Braga, SEMA/PR 

Juliano Dobis, Associação MarBrasil 

Maira Cardoso Faria Moraes, SEMA/PR 

Mariana de Oliveira Gianiaki, Fundação SOS Mata Atlântica 

Patricia Betti, MMA/GIZ 
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ANEXO I  

Formulário da Consulta Pública de Percepção Ambiental para 

impressão. 

 

                  

 

Consulta de Pública Ambiental 2016 

A Consulta Pública Ambiental é uma ferramenta de levantamento de percepção e opinião 
pública sobre temas ambientais. O objetivo é dar aos municípios a oportunidade de refletir 
sobre pontos fortes e desafios da área, para indicar demandas prioritárias a serem atendidas 
por políticas públicas ambientais no município. 

Convidamos você para participar deste processo. 

Sua percepção sobre sua cidade contribuirá para que, juntos, possamos cobrar, agir e 
direcionar políticas públicas e ações que atendam as necessidades locais e regionais, 
promovendo a melhoria da qualidade de vida para todos. 

A sua participação é fundamental! 

*Importante que suas respostas sejam digitadas no link de consulta do seu município.  
Entre em contato com a gente: pmma@sosma.org.br / pmma.apoio@sosma.org.br 

 
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. Qual o seu sexo? 
( 1 ) Feminino 
( 2 ) Masculino 
 
P4. Em que município você mora? 
______________________________ 

P5. Você mora em: 
( 1 ) Zona Rural 
( 2 ) Zona Urbana 
( 3 ) Não sei 
 

mailto:pmma@sosma.org.br
mailto:pmma.apoio@sosma.org.br
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P6. Qual grupo ou instituição você representa? (marque TODAS que se aplicam) 

1 
Não represento organização ou instituição / 
Sociedade Civil 

7 Instituição Religiosa 

2 Instituição de Ensino (pública ou privada) 8 Empresa privada 

3 Associação Comunitária/de Moradores 9 
Unidades de Saúde (Ex: Programa/ Estratégia de Saúde 
da Família) 

4 ONG / Terceiro Setor 10 Companhia de Saneamento do Município 

5 
Grupo organizado da sociedade civil (voluntários, 
sindicatos, escoteiros, etc.) 

11 
Outros Órgãos/Instituições Públicas (nível municipal, 
estadual ou federal)  

6 Movimentos sociais (habitação, saúde, etc.) 12 Outro. Qual? _____________________________ 

 
P7. Você participa ou já participou do Conselho de Meio Ambiente de sua cidade? 
( 1 ) Sim 
( 2 ) Não 
( 3 ) Não sei 
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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, no bairro em que você mora. 

 
Ar 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

A qualidade do ar em nosso município é boa.      

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola 
não controlada, ou a queima de lixo poluem o ar. 

     

Nosso município tem ações e incentivos para cuidar da 
qualidade do ar (uso de energias renováveis, ciclovias, 
transporte coletivo, rodízio de veículos, etc.). 

     

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a 
melhorar a temperatura e a qualidade do ar.      

 
Água 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

Nosso município está livre de problemas causados 
pelas cheias dos rios (enchentes). 

     

A maioria das pessoas sabe que ao ocupar áreas 
próximas aos rios podem passar por transtornos com 
enchentes  

     

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

     

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

     

A maioria das pessoas sabe para onde vai o esgoto de 
suas casas. 

     

Os rios do município estão livres de mau cheiro.      

Os rios do município estão livres de esgoto.      

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

     

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

     

Meu bairro está livre de interrupções no 
abastecimento público de água. 

     

 

Gestão de Resíduos (lixo) 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 

MAIS OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

As ruas e calçadas do meu município são limpas.      

O caminhão de lixo passa regularmente nas ruas do 
meu município. 
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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. 

   
  

 

Território 

 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

Nosso município possui parques, praças e áreas verdes 
suficientes. 

     

A maioria das pessoas costuma frequentar parques, 
praças e áreas verdes do município. 

     

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

     

Nosso município é bem arborizado em todos os bairros.      

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. 

     

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em 
nosso município. 

     

Nas matas de nosso município é possível ver bichos 
como gambá, bicho preguiça, macaco, quati, capivara, 
teiú, tucano, lebre, pica-pau, gavião, entre outros. 

     

 
 
 
Consumo Sustentável 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

A maioria das pessoas conhece a origem dos alimentos 
que consomem. 

     

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura 
familiar. 

     

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que 
consomem impacta diretamente a natureza. 

     

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos 
são mais saudáveis ao homem e ao meio ambiente. 

     

 
 
 
Informações Ambientais 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO MAIS 

OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

Em nosso município são promovidas atividades de 
sensibilização e educação ambiental. 
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A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do 
município. 

   
  

O poder público divulga de forma eficaz suas ações 
ambientais. 

   
  

A maioria das pessoas conhece as leis ambientais do 
município. 

   
  

 
Clima 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 

MAIS OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

O clima afeta o meu modo de vida.      

Eu percebo sinais de que o clima está mudando no meu 
município. 

   
  

O meu município disponibiliza informações sobre os 
impactos da mudança do clima em nosso território. 

   
  

Chuvas intensas e/ou secas prolongadas se tornaram 
mais frequentes no meu município. 

     

O meu município está se preparando para enfrentar 
impactos da mudança do clima. 

     

A maioria das pessoas sabe o que fazer para se 
preparar para as mudanças do clima no futuro.  

     

A maioria das pessoas sabe que conservar o meio 
ambiente ajuda a enfrentar a mudança do clima. 

     

 
Participação Social 
 

 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 

MAIS OU MENOS 
DISCORDO 

NÃO SE 
APLICA 

NÃO 
SEI 

A maioria das pessoas em nosso município sabe que os 
candidatos possuem planos de governo. 

   
  

A maioria das pessoas acompanha as ações ambientais 
de nosso município. 

   
  

As pessoas se mobilizam para conquistar melhorias 
ambientais para município  

   
  

Todo cidadão tem sua responsabilidade na conservação 
do meio ambiente. 

     

A maioria das pessoas sabe que o poder público possui 
canais de participação, tais como Conselhos Municipais 
de Meio Ambiente, Comitês de Bacia Hidrográfica e 
Orçamento Participativo. 

     

A maioria das pessoas sabe como os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente, os Comitês de Bacia 
Hidrográfica e o Orçamento Participativo funcionam. 

     

 

Agradecemos muito sua participação! 
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