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RESUMO 
 

 

Este trabalho teve como temática avaliar a percepção ambiental dos moradores 

residentes no entorno de uma pedreira, no município de Campo Mourão – Paraná. A 

pedreira se encontra desativada há cerca de pelo menos 32 anos e pertence a 

prefeitura de Campo Mourão. O local se encontra abandonado e em desuso. Para 

avaliar a percepção ambiental dos moradores foi elaborado um questionário, a fim 

de colher algumas informações sobre perfil dos moradores, e sua percepção com 

relação a pedreira, a educação, a segurança, a saúde e o lazer, visto que a 

educação e percepção ambiental despontam como ferramentas na defesa do meio 

natural e ajudam a reaproximar o homem da natureza, garantindo um futuro com 

mais qualidade de vida para todos, pois despertam maior responsabilidade e 

respeito dos indivíduos em relação ao ambiente no qual estão inseridos. Foi 

constatado que a população entrevistada possui apenas uma noção sobre algumas 

questões ambientais, mas não as conhecem na íntegra, demandando mais atenção 

por parte do Poder Público. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Meio Ambiente. Percepção Ambiental. 

  



ABSTRACT 
 

This work aimed to evaluate the environmental perception of residents living around 

a quarry in the city of Campo Mourão - Paraná. The quarry has been deactivated for 

at least 32 years and belongs to the city of Campo Mourão. The place is abandoned 

and in disuse. In order to evaluate the environmental perception of the residents, a 

questionnaire was elaborated in order to gather some information about the 

residents' profile, and their perception regarding quarry, education, safety, health and 

leisure, since environmental education and perception They emerge as tools in the 

defense of the natural environment and help bring man closer to nature, ensuring a 

future with a better quality of life for all, as they arouse greater responsibility and 

respect for individuals in relation to the environment in which they operate. It was 

found that the population interviewed has only a notion about some environmental 

issues, but do not know them in full, demanding more attention from the Government. 

 

Key words: Environmental Education. Environment. Environmental Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A extração mineral é uma atividade de grande importância para a evolução 

econômica e social de um município. A medida que uma cidade cresce, criam-se 

demandas por serviços de infraestrutura, construção de industrias, comércios e 

residências. Segundo o DNPM (2019) ela é o alicerce dos processos de 

desenvolvimento de um município. Em decorrência do aumento populacional e com 

os avanços da tecnologia, houve um grande investimento na extração mineral, com 

isso também surgiram preocupações ambientais geradas pela extração dos mesmos 

e seus impactos em suas áreas. 

Não existe um consenso quanto ao conceito de áreas degradadas, esse 

pode ser amplamente interpretado. De acordo Russo (2014) é um local que sofreu 

qualquer alteração desvantajosa, causando a diminuição de sua produtividade, seja 

por conta de manejo inadequado, da remoção da cobertura vegetal, do excesso de 

fertilizantes e/ou agrotóxicos, da erosão, mineração ou qualquer prática inadequada. 

Esta não tem capacidade de se recuperar sozinha, tendo necessidade de 

intervenção humana. 

O Decreto Federal 97.632/1989 que trata sobre empreendimentos que se 

destinam à exploração de recursos minerais define o conceito de degradação 

ambiental como sendo: 

“Processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem 

ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos 

recursos naturais.” 

Com o aumento da população mundial e do uso excessivo dos recursos 

naturais, medidas vêm sendo tomadas para que áreas degradadas, em função 

desse uso sejam recuperadas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), a 

recuperação dessas áreas está intimamente ligada à ciência da restauração 

ecológica. Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de 

um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. 

Apesar da situação de degradação existente em vários locais entorno ou 

dentro do ambiente urbano, é necessária atenção em algumas antigas áreas de 

mineração, há uma crescente tendência econômica no sentido de ocupá-las (BITAR, 

1997). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm
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Devido a essa ocupação nas proximidades das áreas degradadas em 

ambiente urbano, estudos vêm sendo feitos para correlacionar o papel da sociedade 

em relação a uma área degradada, e como isso pode influenciar positivamente ou 

negativamente no seu processo de recuperação. 

Esses estudos, segundo Gonçalves e Gomes (2014), são conhecidos como 

percepção ambiental que de maneira geral, busca-se analisar os valores atribuídos 

ao lugar ou à atividade em questão, quais os precedentes que possam interferir em 

determinadas percepções, e quais caminhos a serem percorridos para a construção 

e concretização de ações que visem a transformações da realidade.  

Uma área perturbada apresenta certa capacidade de recuperação, sendo 

necessária a intervenção humana apenas para acelerar o processo e em alguns 

momentos a própria sessão do dano é suficiente para sua recuperação. Quando 

uma área perturbada perde sua capacidade de recuperação, ou seja, perde sua 

resiliência, pode se tornar uma área degradada (RUSSO, 2014). 

Assim já com a área degradada é notório a importância da percepção da 

população, sobre o lago formado devido ao abandono da área, e se isso interfere 

diretamente no dia a dia dessas pessoas, podendo essa influência, ser positiva ou 

negativa e fornecendo informações sobre a área quando o empreendimento ainda 

estava em operação para que se faça uma boa estratégia de medidas que devem 

ser tomadas com base nas informações recebidas. 

O objetivo do trabalho é analisar a percepção de moradores do entorno de 

uma pedreira desativada localizada na cidade de Campo Mourão, Paraná.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral é analisar a percepção ambiental de moradores o entorno 

de uma pedreira desativada localizada na cidade de Campo Mourão, Paraná. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar e mapear a área de estudo; 

 Realizar a delimitação das áreas de influência; 
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 Identificar fragilidades ambientais; 

 Elaborar e aplicar questionário estruturado aos moradores; 

 Tabular e analisar os dados, estabelecendo critério de percepção. 

 

1.2 Justificativa 

Prefeituras municipais demandam por uma grande quantidade de materiais 

provindo da extração mineral, para conserto de estradas no município, quanto 

para épocas de chuvas e para obras de responsabilidade do poder público.  Para 

uma cidade é de grande importância ter estes materiais a disposição, 

principalmente sendo licenciadas, pois com isso ela terá inúmeras vantagens 

sendo a principal delas a questão econômica.  

Por usufruir da ampla utilização se faz necessário uma cidade ter suas 

pedreiras, o custo benefício é muito maior que a compra de material. Para isso é 

necessário um planejamento de avaliação de impactos ambientais gerados pela 

mineração para evitar deixar o ecossistema vulnerável por consequência dos 

impactos gerados. É preciso compensar o meio ambiente antes e após a 

desativação dessa classe de empreendimento, pagar o preço pela exploração feita 

no local.  

Dessa forma o trabalho contribui como um estudo de Percepção Ambiental 

de moradores entorno de uma pedreira desativada, que não recebeu essa 

compensação ambiental pela exploração exagerada no seu momento de 

desativação.  
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2 REVISAO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Educação Ambiental  

 

Constitucionalmente o Poder Público deve promover a Educacão Ambiental 

(EA) e a conscientizacao da populacao a respeito da preservacao do meio ambiente. 

O que não vem acontecendo nos ultimos anos nas grandes cidades.  

A grande cidade é para o homem urbano o lugar do domínio do intelecto, 

sede da economia monetária e o local da liberdade. No entanto, o preço pago por 

isso tudo é alto, ele inclui não somente o afastamento da espiritualidade, da 

delicadeza e do idealismo humano, mas também transforma a relação homem-

natureza, subjugando esta última a mera condição de fornecedora de recursos, 

degradando-a (NOGUEIRA; SANSON; PESSOA, 2007). 

Segundo Pasqualotto e Sena (2017) a ocupação desordenada dos espaços 

urbanos tem sido uns dos grandes responsáveis pelas perdas ambientais das 

últimas décadas entre elas estão: a extinção de espécies, destruição de nascentes, 

alagamentos e alterações climáticas. Os problemas sociais e ambientais associados 

a isso são vastos, dentre eles ocupações irregulares, qualidade de vida baixa, 

despejo inapropriado dos resíduos, desmatamento e a poluição dos ecossistemas, 

esses problemas estão presentes na maioria das cidades brasileiras. 

A ampliação dos problemas ambientais, entre eles o crescimento do número 

de áreas degradadas, faz com que necessitemos de uma legislação que nos garanta 

de acordo com Abreu e Gonçalves (2013) um ambiente ecologicamente equilibrado, 

visto que é um direito fundamental, uma vez que tem por finalidade a qualidade e a 

manutenção da vida. 

Dessa forma a relação da população com estas áreas é em sua maioria, 

conturbada, pois esses impactos podem ser positivos em relação a área degradada, 

mas também podem ser extremante negativos, podendo causar incômodos e risco a 

essas populações, ao entorno desses locais. 

Nesse sentido a EA tem um grande papel em todo esse processo, para que 

essas populações compreendam sobre o meio ambiente em que vivem. A EA tem 

uma importância significativa na preservação do meio ambiente para as gerações 

futuras. Pode-se afirmar que esse é um dos variados meios criados para promover 

essa garantia. No entanto a exploração desenfreada dos recursos naturais tem 
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causado desequilíbrio e muitas incertezas para as próximas gerações. Dessa forma 

é necessário que a humanidade entenda a importância de saber os conceitos sobre 

a educação ambiental.  

 

2.2 Percepção ambiental 

 

A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, através do 

seu programa Homem e a Biosfera, se preocupava com a percepção da qualidade 

ambiental, constatando que uma das dificuldades para a proteção dos ambientes 

naturais está na existência de diferenças nas percepções dos valores entre os 

indivíduos de culturas diferentes ou de grupos socioeconômicos que desempenham 

funções distintas nesses ambientes. 

De acordo com Melazo (2005) percepção individual ocorre através dos 

órgãos dos sentidos associados a atividades cerebrais. As diferentes percepções do 

mundo estão relacionadas às diferentes personalidades, à idade, às experiências, 

aos aspectos socioambientais, à educação e à herança biológica. Os estímulos 

sensoriais, os sentimentos relacionados ao espaço e a paisagem originam-se de 

experiências comuns voltadas para o exterior. A percepção do ambiente, as 

imagens, seus significados, as impressões absorvidas e os laços afetivos são unos 

em cada ser humano. Porém, o cognitivismo, a personalidade, o ambiente social e 

físico tem uma determinada influência direta no processo de percepção do ambiente. 

A (Figura 1), explica o processo perceptivo que nos permite compreender o mundo 

que nos rodeia.  
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Figura 1 – Processo Perceptivo 

 
FONTE: Adaptado de Melazo (2005). 

 

A Psicologia Ambiental surgiu na década de 70 como uma forma de estudar 

a percepção ambiental. Segundo Moser (2005), é entendida como o “estudo das 

inter-relações entre o indivíduo e seu ambiente físico e social, nas suas dimensões 

espaciais e temporais”. 

Segundo Macedo (2000) citado por Silva (2012), a percepção ambiental 

pode ser definida como sendo as diferentes maneiras sensitivas que os seres 

humanos captam, percebem e se sensibilizam pelas realidades, ocorrências, 

manifestações, fatos, fenômenos, processos ou mecanismos ambientais observados 

“in loco”. Realça-se a importância da percepção ambiental principalmente por ser, a 

mesma, considerada a precursora do processo que desperta a conscientização do 

indivíduo em relação às realidades ambientais observadas. 

Ela pode fornecer a compreensão das interações homem/meio ambiente 

constituindo-se em um importante campo para pesquisas interdisciplinares. Assim, 

constata-se a real importância de conhecer e perceber as relações entre os grupos 

humanos e os ambientes naturais. Além disso, serve como ferramenta para o 

planejamento na Educação Ambiental, pois nesse contexto, o estudo da percepção 

ambiental é de fundamental importância. Por meio dele é possível conhecer a cada 

um dos grupos envolvidos, facilitando a realização de um trabalho com bases locais, 

partindo da realidade do público alvo, para conhecer como os indivíduos percebem o 
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ambiente em que convivem, suas fontes de satisfação e insatisfação 

(FAGGIONATO, 2007). 

Na visão de Okamoto (2003) citado por Silva (2012) descreve que a 

percepção ambiental é a visão individual do ambiente, acerca do contexto, que o 

leva a reagir de forma diferente com o meio a sua volta, já Guimarães (2004) citado 

por Silva (2012), descreve que a percepção ambiental é construída por meio de 

interpretações mediadas pela cultura e por estímulos sensoriais que auxiliam na 

compreensão das inter-relações entre ser humano e meio ambiente. 

Logo percepção ambiental não está vinculada somente aos “órgãos dos 

sentidos”, pois, inclui conhecimentos adquiridos, bem como, a cognição e motivação 

de cada um. Assim, o ambiente é visto e representado de inúmeras formas, cujo 

olhar do observador é direcionado pela cultura, e subjetividade inerentes a cada 

pessoa (COSTA; SANTOS, 2015; REZENDE et al., 2009) 

Malafaia e Rodrigues (2009) abordam ainda a importância da percepção 

ambiental como “Indicador de Qualidade Ambiental”, que embora seja muitas vezes 

desconsiderado, aponta, a partir da elucidação de como se dá o uso dos elementos 

naturais, as possibilidades de práticas mais sustentáveis. 

Nesse sentido, os estudos de percepção ambiental, se vinculam a eixos 

norteadores baseados num panorama concreto e interdisciplinar dos problemas 

ambientais, possibilitando a troca de saberes que, por sua vez, contribuirá 

significativamente para as ações de manejo que visem reduzir impactos já 

identificados (BONIFÁCIO; ABÍLIO, 2010) 

Partindo das informações supracitadas, percebe-se com muita clareza que 

estudar a percepção ambiental dos moradores do entorno da área degradada, irá, 

com toda certeza, possibilitar a construção de novos projetos que visam a melhoria 

dos problemas ambientais, no local, como também do Município onde ela está 

inserida. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Localização 

 

A pedreira situa-se no município de Campo Mourão – PR, localizado na 

mesorregião Centro Ocidental do estado, sob a Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí e a 

uma distância de 477 km da capital, Curitiba, nas coordenadas 24º 00' 06.11'' S 52º 

22' 03.03'' O (Figura 2) (IPARDES,2018). De acordo com o IBGE (2018), o município 

possui área total de 763,637 km² e cerca de 94.212 habitantes. 

 

Figura 2- Localização da pedreira 

 
FONTE: Autoria própria (2018) 

 

A área encontra-se na Rua Alcides Hauage, entre o Bairro Jardim Modelo e 

o Jardim Santa Cruz. A pedreira, desativada a cerca de 32 anos, era propriedade do 

Departamento de Estradas de Rodagem (DER), e após sua desativação foi cedida a 

prefeitura de Campo Mourão, servindo atualmente como deposito de equipamentos 

e patio para maquinários. Proximo á antiga área de extração está situado o rio Km 

119, e devido ao afloramento do lencol freático formou-se um lago artificial (Figura 3) 

em que ocorria a retirada da rocha matriz.  



17 
 

Figura 3 - Lago formado na pedreira 

 
FONTE: Autoria própria (2018). 

  
3.2 Caracterização e mapeamento da área de estudo 

 

Para a caracterização da área foi realizado o levantamento de dados 

secundários utilizando como base livros, teses, artigos, sites e por obtenção de 

dados primários in loco. Esses dados obtidos em campo são: físicos, químicos, 

biológicos e socioeconômicos. 

No sentido do mapeamento da área de estudo, utilizou-se a interface da 

ferramenta QGIS (QGIS Development Team, 2018). As imagens utilizadas foram 

obtidas a partir do banco de dados do laboratório de geoprocessamento do câmpus 

da UTFPR-CM, para a elaboração de mapas temáticos, em escala de 1:20.000. 

 

3.3 Uso e ocupação do solo 

 

O uso e a ocupação do solo são o reflexo de atividades econômicas, como a 

industrial e a agrícola entre outras, que são responsáveis por alterações na 

qualidade da água, do ar, do solo e de outros recursos naturais, que interferem 

diretamente na qualidade de vida da população (PEREIRA; SANTOS, 2012). 

Para o uso de ocupação do solo utilizou-se polígonos para a delimitação das 

áreas e aplicou-se as classes temáticas definidas, de acordo com o manual do 

IBGE. 
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3.4 Definição de áreas de Influência  

 

Área de Intervenção pode ser sinônimo de área de influência direta - AID, ou 

pode ser descrita como a área onde haverá a implantação das unidades físicas do 

empreendimento e seus acessos (BRASIL, 2007). 

Área Diretamente Afetada que pode ser sinônimo de área de influência 

direta - ADA ou ter outros significados como área necessária à desapropriação ou 

onde incidirão as restrições de uso do solo em decorrência do empreendimento. 

(BRASIL, 2007) 

Área de influência indireta - AII abrange um território que é afetado pelo 

empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do 

empreendimento são considerados menos significativos do que nos territórios das 

outras duas áreas de influência (BRASIL, 2007) 

As áreas de influência foram definidas a partir da caracterização do 

empreendimento sobre a atividade de extração do empreendimento. Para ADA, AID, 

AII foram considerados os meios socioeconômico, biofísico e social.  

O meio socioeconômico, foi usado como critério básico para as avaliações 

dos possíveis impactos ambientais do antigo empreendimento. Isso pode ser devido 

ao fato de que o abandono da pedreira afeta uma parte da população local, 

inevitavelmente, todo o município em que esta população está inserida. 

 Para os meios físico e biótico a tendência foi usar mesmo critério para 

definir as áreas de influência, respeitando, em geral, a bacia hidrográfica ou uma 

parte dela, como a região urbana como unidade de análise. A união dos meios físico 

e biótico nos estudos pode ser explicada pelo fato destes serem meios dependentes 

e relacionados. A alteração em um ocasiona, na maioria das vezes, em 

modificações também no outro. 

 

3.5 Elaboração e aplicação de questionário estruturado aos moradores 

 

De acordo com Fernandes et al (2003), o sucesso de uma pesquisa 

envolvendo percepção ambiental está diretamente relacionado à qualidade dos 

questionários adotados. Nesse sentindo, foi aplicado um questionário (Apêndice I) 

semiestruturado aos moradores, contendo variáveis consideradas importantes 

quando o assunto é referente a áreas degradadas e conscientização ambiental, 



19 
 

constituído de perguntas fechadas (uma única resposta entre as opções possíveis), 

e semiabertas (respostas com justificativas). 

O questionário elaborado contendo questões relativas à caracterização do 

entrevistado, idade, escolaridade, questões envolvendo assuntos referentes à 

temática ambiental, à vegetação do local, a utilização e abandono da pedreira, os 

problemas mais visíveis, enfim, aos problemas ambientais. 

 

3.6 Tabulação e análise dos dados 

 

Os dados obtidos foram tabulados, e analisados de forma descritiva e 

exploratória dos valores absolutos e dos percentuais obtidos. Em seguida foi 

realizada a conversão destes dados em gráficos e analisados seguindo a 

abordagem quantitativa e qualitativa. Segundo Lüdke e André (1986), este tipo de 

abordagem privilegia a compreensão do fenômeno investigado a partir da 

perspectiva dos participantes. Também será adotado na análise das questões 

semiabertas, como um dos procedimentos analítico, o agrupamento das respostas 

dos entrevistados em categorias a serem definidas posteriormente, tendo como um 

dos critérios a semelhança (CARVALHO; RODRIGUES, 2015). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Mapas gerados  

 

4.1.1 Áreas de Influência 

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde à área onde se localiza 

antiga a pedreira, além de seu entorno próximo, como as vias de acesso e o rio KM 

119 onde se passa próximo ao local (Figura 4). 

A ADA em questão, se encontra, o empreendimento, que atualmente possui 

um afloramento rochoso devido a exploração exagerada, algumas manchas de 

vegetação, espécies de gramíneas invasoras e construções abandonadas no local. 

 

Figura 4 - ADA área diretamente afetada 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

A Área de Influência Direta (AID) deve captar os impactos previsíveis nos 

meios socioeconômico, biofísico e social. Assim, tem-se uma delimitação de área 

que acomoda 2 bairros em seu entorno (Figura 5). 
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Os bairros foram definidos a partir da proximidade com a pedreira, foi 

constatado que ambos sofrem diretamente seus impactos, sociais, biofísicos e 

socioeconômicos, devido à má utilização feita atualmente. É notório a falta de 

pavimentação nos locais mais próximo ao antigo empreendimento e é possível 

observar a falta de arborização urbana, mais próximo a pedreira. 

 
Figura 5 – ADA área de influência direta 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

A área total de influência indireta (AII) possui um raio de 150 km abrangendo 

toda a cidade de Campo Mourão, determinou-se esta área uma vez que a mesma 

extrapola o limite dos bairros e causam podem causar impactos tanto positivos 

quanto negativos dentro de toda região municipal, foi levando em consideração os 

diversos pontos críticos que a antiga pedreira possui, como o acúmulo de resíduos e 

equipamentos. Foi também critério para a escolha da AII a proximidade com o rio 

Km 119 (Figura 6). 
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Figura 6 - ADA área de influência indireta 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

4.1.2 Uso do Solo 

 

Na Figura 7 segue o mapa de uso e ocupação do solo da pedreira no ano de 

2019. Através da Figura 7 verifica-se que a vegetação rasteira é predominante no 

local, seguido pela mata ciliar não preservada e não respeitando o limite de acordo 

com a largura do rio KM 119 em questão. A vegetação rasteira é ocupada para a 

alimentação de animais da região e queimadas. É notório a quantidade de 

construções no local que foram abandonados com o tempo o que demonstra um 

ambiente já antropizado devido as diversas alterações no solo nessa região. 
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 Figura 7 – Uso do solo de uma região em de Campo Mourão 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

4.2 Análise de dados  

 

4.2.1 Dados pessoais 

 

Os resultados apresentados abaixo representam todas as questões do 

questionário da pesquisa com as respectivas respostas em porcentagem, em uma 

caracterização geral da população de 50 (cinquenta) moradores amostrados. 
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Foram delimitados aleatoriamente, no ambiente da área de influência direta 

os entrevistados para os questionários. Tal escolha teve como propósito possibilitar 

a análise da influência direta da pedreira na percepção ambiental dos abordados. 

O Quadro 1 apresenta os resultados obtidos das questões relacionadas a 

sexo, idade, bairro, escolaridade e renda familiar. A idade do público entrevistado 

variou de 16 a 76 anos, observando prevalência do sexo feminino (58%) sobre o 

masculino (42%). É importante ressaltar que de acordo com o IPARDES em 2010 

2010 a população de homens de Campo Mourão era de 42.013 habitantes e a 

população de mulheres eram de 45.181 habitantes e se percebe que atualmente 

ainda há um número maior de habitantes do sexo feminino. 

 

Quadro 1 - Dados pessoais dos entrevistados 

Dados Pessoais 

1. Gênero 

Masculino Feminino 2. Idades 

42% 58% 

Média: 39,2 anos 

Mínima:16 anos 

Máxima: 76 anos 

3. Bairro Modelo 

4. 
Escolaridade 

Fundam. Médio Superior 
Pós-

Graduação 
Sem estudo 

22% 36% 8% 2% 32% 

Completo Incompleto 

34% 66% 

5. Renda Familiar 

Valor Quantidade de pessoas na família 

Média: 1300$ Média:3 

Mínima: 700$ Mínima:2 

Máxima: 2000$ Máxima: 7 

6.Você conhece ou já ouviu falar da pedreira 
localizada aqui perto? 

Sim Não 

98% 2% 

7. Há quanto tempo mora nesse 
bairro? 

Média: 18,04 anos 

Mínima: 7 meses 

Máxima:41 anos 

8. Algum familiar trabalhava na 
pedreira? 

Sim Não 

0% 100% 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

Nos resultados quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, constatou 

se um médio grau de instrução, variando entre ensino fundamental incompleto e 

pós-graduação completa, sendo a maior parte composta por pessoas com ensino 
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médio completo e incompleto (36%) seguido de ensino fundamental completo e 

incompleto (22%). 

A maior parte da população entrevistada apresentou renda familiar de 

aproximadamente 01 a 02 salários mínimos, com base no valor do salário mínimo de 

2019 (R$ 998,00). 

Grande parte das famílias entrevistadas são compostas de um homem, uma 

mulher e um ou dois filhos, que segundo o que segundo o IPARDES é um dos perfis 

da composição das famílias na região de Campo Mourão, somente um morador 

relatou que não tinha conhecimento da pedreira localizada na região, o que se deve 

pelo tempo do morador no local, visto que os demais moradores da região, 

apresentaram uma média de 18,04 anos sendo residentes no local. Nenhum dos 50 

entrevistados relataram parentesco com qualquer indivíduo que tenha trabalhado no 

local do empreendimento quando o mesmo estava ativo. 

 

4.2.2 Saúde 

 

Os entrevistados quando questionados sobre a saúde, 76% responderam 

não sobre incômodo visual e apenas 24% consideram o incômodo relevante, como 

apresenta a Figura 8 a seguir: 
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Figura 8 - Questionário para moradores sobre incômodo visual 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

Pode se constatar, de acordo com a Figura 9 a seguir, que 36% dos 

moradores já contraíram alguma doença após o abandono da pedreira por parte do 

órgão responsável, questionados sobre qual doença, foi relatado como a dengue, 

causado pelo mosquito Aedes aegypti o causador principal de doenças no local. 

Grande parte das prefeituras em âmbito nacional tem feitos campanhas de 

conscientização sobre a doença nos últimos anos, mas de acordo com o estudo de  

Carvalho e Orsine (2011) o controle de vetores e os programas de prevenção são, 

frequentemente, insuficientes, ineficazes ou ambos. Isso se deve em parte porque o 

vetor da dengue, o Aedes aegypti, apresenta uma grande capacidade de adaptação, 

podendo se reproduzir inclusive em águas poluídas e em altitudes elevadas. 

  

24% 

76% 

Incômodo visual  

Sim Não
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Figura 9 - Questionário para moradores sobre os problemas de saúde 
contraídos 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que, 

anualmente, ocorrem 50 milhões de infecções de dengue no mundo. O Brasil, por 

ser um país tropical e apresentar condições que favorecem o desenvolvimento e a 

proliferação do principal transmissor da doença, passou por um período de epidemia 

recentemente, tendo em 2013 o maior número de casos notificados, cerca de 2 

milhões de casos. 

A questão 12 perguntou se era comum o aparecimento de vetores devido à 

má utilização da pedreira, grande parte dos entrevistados, relatou mais do que um 

dos vetores citados na Figura 10 abaixo, deve-se dar uma grande atenção aos 

vetores, já que os mesmos estão ligados com a quantidade de resíduo próximo ao 

local e também com a saúde pública da região, assim os 28% referente aos 

mosquitos, quando comparados com os dados apresentados na figura anterior 

torna-se preocupante, com base que a única doença relatada entre os moradores foi 

a dengue. 

  

36% 

64% 

Problemas de saúde 

Sim Não
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Figura 10 - Questionário para moradores sobre aparecimento de vetores 

 
FONTE: Autoria própria (2019). 

 

Na questão 13, foi abordado sobre responsabilidades, onde foi perguntado 

aos moradores sobre quem seriam os responsáveis para resolver sobre o acúmulo 

de resíduos na área, de acordo com a Figura 11, 59% dos moradores entrevistados, 

consideram que a prefeitura ou o órgão responsável devem se responsabilizar pelos 

resíduos no local. Já 41% dos entrevistados, acreditam que o problema deve ser 

solucionado pelos próprios moradores da região. 

 

Figura 11 - Questionário para moradores sobre o responsável pelo o acúmulo 
de resíduos no local da pedreira 

 
FONTE: Autoria própria (2019).  

Ratos 
19% 

Mosquistos 
28% Baratas  

23% 

Formigas 
18% 

Moscas 
12% 

Aparecimento de vetores 

41% 

59% 

Acúmulo de resíduos na Pedreira  

Sociedade Prefeitura ou órgão responsável
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Segundo o IBGE (2018), os gestores públicos dão mais atenção àqueles 

problemas ambientais que comprometem de forma mais direta a qualidade de vida 

das pessoas, como os referentes ao saneamento, por exemplo. Porém, a depender 

da realidade de cada município e da percepção de cada cidadão, outras questões 

podem ter maior relevância, o que torna toda a questão ambiental uma via de mão 

dupla tanto para a comunidade fazer sua parte como para a prefeitura de auxiliar 

nesse processo. 

 

4.2.3 Segurança 

 

Em relação à segurança, foi questionado aos moradores sobre o 

empreendimento em operação, apenas 2 moradores (Figura 12) souberam informar 

sobre a pedreira com seu processo industrial ativo, relatando o odor e barulho como 

as principais causas da extração no local. Comparados os resultados obtidos com os 

estudos de Silva (2003) esses riscos são indiretos para o bem-estar do homem, e 

são medidas normalmente adotadas para eliminar ou minimizar as feições geradas 

pela mineração e que possuam um perigo indireto ao homem como a poluição do ar 

e da água por metais e substâncias tóxicas, barulho, ruído e poeiras, que causam 

problemas para a saúde pública. 

 
Figura 12 - Questionário para moradores sobre o empreendimento ativo 

 
FONTE: Autoria Própria (2019).  

 
[PORCENTA

GEM] 

 
[PORCENTA

GEM] 

 
[PORCENTA

GEM] 

Incômodo com o empreedimento ativo 

Barulho Poeira Odor Animais Outros/Não sei

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2002/default.shtm
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Ao analisar as respotas da pergunta 14, pode se verificar que, nas questões 

seguintes 15,16,17 não obtivemos respostas concretas para serem tabuladas, por se 

tratar de alguns anos atrás. Um dos moradores entrevistados, ainda relatou que as 

explosães aconteciam aleatoriamente, e que assustava bastante os moradores da 

região.  

Ainda sobre esse tema, na questão 18, foi perguntado sobre o que mais 

incômodava em relação a pedreira desativada (Figura 13), 49% dos entrevistados 

responderam que a vegetação sem poda adequada é o que mais causa incômodo 

no local, seguido por odor com 21% e pelo uso do local para criação de animais com 

17%. 

 

Figura 13 - Questionário para moradores sobre o incômodo com o 
empreedimento desativado 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

 

Em relação ao afloramento rochoso formado na pedreira, 8% da população 

local, respondeu que se incômoda, em seguida 5% respondeu outros ou não soube 

informar. As respostas dadas pelos moradores se encontram na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Respostas dos moradores sobre a pergunta semi- aberta referente 
ao incômodo no local 

Morador 1 Fumaça de queimada  

Morador 2 Drogadiação 

Morador 3 Muita gente de fora vem 
aqui 

Morador 4 Gente andando pela noite,    
nem deixo minhas crianças 
sair durante o dia  

Morador 5 O perigo de gente que a 

8% 

21% 

17% 

49% 

5% 

Incômodo com a Pedreira desativada 

Lago

Odor

Animais

Vegetacão sem poda
adequada

Outros
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gente não ve aqui de dia  

FONTE: Autoria Própria (2019). 
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Em seguida, perguntou-se aos moradores em uma pergunta semi aberta 

sobre a utilização da pedreira para outras atividades (Figura 14), 76% dos 

entrevistados responderam que sim, e quando perguntados quais atividades, foram 

levantados e apresentados na Tabela 2.  

 
Tabela 2 – Respostas dos moradores sobre a pergunta semi- aberta sobre a 
utilização da pedreira para outras atividades 

Nadar   Uso de bebida alcoólicas  

Banho Drogadiação 

Plantação Queimada 

Crianças brincando Abondono de móveis 

Pescar Festas 

FONTE: Autoria Própria (2019) 

 

Figura 14 - Questionário para moradores sobre  utilização da pedreira para 
outras atividades 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 
 

A questão 20, se tratando de segurança próximo as residências, 56% dos 

moradores não se sentem seguro próximo ao seu local de moradia (Figura 15) e dos 

entrevistados 44% se sentem seguros apesar do alto índice de violência nos bairros 

mais afastados da cidade.   

Questionados na pergunta semiaberta o porquê de não se sentirem seguros, 

algumas respostas como “má utilização”, “frequência de pessoas estranhas de 

outros bairros” e “mato alto e escuro” foram levantadas. 

  

 
[PORCENTA

GEM] 

 
[PORCENTA

GEM] 

Utilização da Pedreira para outras atividades 

Sim, quais? Não
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Figura 15 - Questionário para moradores sobre a segurança proxima as 
residências 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

 

 A questão 21, questionou sobre as ocorrências de acidentes na pedreira 

(Figura 16), 83% dos entrevistados relataram que não ouviram falar de acidentes no 

local, 17% relatou que “quedas de crianças e pessoas alcoolizadas” eram frequentes 

no local.  

 

Figura 16 - Questionário para moradores sobre acidentes envolvendo a 
comunidade 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

  

44% 

56% 

Segurança das residências próximo a Pedreira 

Sim

Não, porque?

17% 

83% 

Acidentes na pedreira envolvendo a comunidade 

Sim Não



34 
 

4.2.4 Educação  

 

Com o objetivo de avaliar o conhecimento sobre a educação ambiental dos 

entrevistados, as perguntas 22 e 23 e 24, questionou sobre os problemas ambientais 

no bairro e se os moradores se incomodam com esses problemas. 

Boa parte dos entrevistados, 76% não possuem conhecimento sobre o que 

são problemas ambientais (Figura 17) observa-se, o desinteresse da população com 

relação às essas questões, e também pouca divulgação por parte do poder público, 

das ações que são conscientização que são realizadas no município. 

 
Figura 17 - Questionário para moradores sobre problemas ambientais 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

 

Indagados sobre quais seriam esses problemas, 70% dos entrevistados não 

souberam informar um exemplo. Dois moradores relataram o excesso de resíduo, e 

o odor do local como um problema ambiental. 

Ainda questionados se se incomodam com esses problemas, boa parte dos 

moradores relatou que sim, respostas como “é preciso mudar” “tem coisa para 

melhorar né” “acho que sim” foram levantadas. 

Na Figura 18 a seguir, observa-se as respostas das questões 25,26,27 

abordados sobre a participação em atividades de educação ambiental, 68% dos 

moradores relataram que nunca participaram e que não é algo comum no seu dia a 

dia, 28% relataram que já participam em atividades escolares. Segundo Silva (2013) 

a EA na base é de suma importância na resolução dos problemas, pois incentiva o 

indivíduo a conhecer e fazer sua parte, dentre elas: evitar desperdício de água, luz e 

24% 

76% 

Conhecimento sobre o 
que são Problemas 

Ambientais 

Sim Não

70% 

30% 

Existência de Problemas 
Ambientais no Bairro 

Sim Não
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consumos desnecessários, fazer coleta seletiva, adquirir produtos de empresas 

preocupadas com o meio ambiente, cobrarem das autoridades competentes para 

que apliquem a lei, tratem o lixo e o esgoto de forma correta, protejam áreas 

naturais, façam um planejamento da utilização do solo, incentivem a reciclagem 

entre outros. 

 
Figura 18 - Questionário para moradores sobre educação ambiental e descarte 
de resíduos 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

 

Logo preservação e a conservação do meio ambiente dependem de todos: 

governo, educadores, empresas, Organizações Não-Governamentais (ONGs), meios 

de comunicação e de cada cidadão. 

Questionados sobre o descarte de resíduos do bairro, 58% informou que 

descartam seus resíduos de forma correta, o bairro conta com a coleta seletiva que 

passa no local duas vezes na semana, apenas uma rua do local foi informado pelos 

moradores que a coleta não passa no local, sendo algumas respostas inusitadas 

como a prática de queimadas 12% e depositar seus resíduos em outros locais 2% 

utilizado como alternativas. 

Novamente, fica claro a falta de conhecimento de uma parte da população 

em relação aos conceitos ambientais, aqui pela ignorância da população em relação 

a educação ambiental e o descarte de resíduos.  

28% 

68% 

4% 

Participação em atividades 
relacionadas a Educação 

Ambiental 

Sim Não Não lembro

58% 
28% 

12% 

2% 

Descarte de Resíduos de 
forma correta 

Sim Não

Queimada Outros
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A pergunta 27 questionou se houvesse uma mudança no local, se os 

entrevistados mudariam a prática de disposição dos resíduos, todos os entrevistados 

informaram que estariam dispostos a uma transformação na forma de descarte. 
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Abordados sobre o grau de satisfação com o local aonde residem, 70% dos 

entrevistados consideraram o local regular para moradia, 6% muito bom, 12% bom, 

8% ruim e 12% muito ruim, como demonstra a Figura 19 a seguir: 

 
Figura 19 - Questionário para moradores sobre grau de satisfação com o bairro 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 
 

De acordo com a Figura 20 abaixo, pôde-se analisar as respostas a respeito 

da pergunta 29, questionados sobre o que os moradores têm feito para melhorar a 

qualidade ambiental do bairro, 58% dos entrevistados responderam que sim, 

complementando com exemplos “separar o lixo” “ deixo de jogar as coisas na 

pedreira” “evito jogar coisas lá e sempre ligo para a polícia quando vejo alguém 

abandonando algo” foram levantados.  

  

6% 

12% 

70% 

8% 
4% 

Grau de satisfação com o Bairro 

Muito Bom Bom Regular Ruim Muito Ruim
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Figura 20 - Questionário para moradores sobre melhoria da qualidade ambiental 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

 

4.2.5 Lazer 

 

Abordados sobre o lazer na região (Figura 21), onde foi questionado aos 

moradores se são a favor da pedreira se tornar um parque e se iria melhorar a 

qualidade de vida da região, 84% dos moradores se mostraram a favor do parque se 

tornar um parque e 76% dos moradores relataram que a situação do bairro não ia só 

melhorar como ganhar mais visibilidade na região pelas atividades que estariam 

disponíveis no local. 

  

58% 

42% 

Atitudes para melhorar a Qualidade Ambiental 

Sim Não
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Figura 21 - Questionário para moradores sobre a pedreira se tornar um parque 

 
Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

Quando questinados sobre as soluções em relação a pedreira, 8% dos 

entrevistados optaram pela retirada da mesma no local, e 92% dos entrevistados se 

mostraram de acordo com o local se transformar em um parque ou um local público 

(Figura 22). 

  

84% 

16% 

Moradores a favor da 
Pedreira se tornar um 
Parque ou Local para 

recreação 

Sim

Não

78% 

22% 

Melhoria na qualidade 
de vida se a pedreira 

se tornasse um parque 

Sim

Não
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Figura 22 - Questionário para moradores sobre soluções indicadas em relação 
a pedreira 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

 

O próximo questionamento abordou o conhecimento da população sobre o 

dever do estado e da prefeitura sobre gerar lazer, recreação e atividade culturais, 

62% da população informou ter conhecimento sobre esta obrigação, e 38% relatou 

não possuir conhecimento sobre a questão levantada (Figura 23). 

  

8% 

92% 

Soluções indicadas em relação a Pedreira 

Retirada

Reabilitação do empreendimento

Revitalização do local

Transformar em local público como
praças e parques.
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Figura 23 - Questionário para moradores sobre o dever do estado 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 
 

A pergunta 35 e 36, questionou sobre a disponibilidade de lazer no bairro e 

sobre o conhecimento da Pedreira Paulo Leminski localizado em Curitiba (Figura 

24), apenas uma moradora 2% relatou sobre a disponibilidade de lazer no local, que 

levava o filho em uma quadra localizado em um bairro próximo ao local. 

Questionados sobre o conhecimento sobre a Pedreira Paulo Leminski, 6% 

dos moradores relataram conhecimento somente por meios eletrônicos. 

 

Figura 24 - Questionário para moradores sobre lazer e pedreira 

 
FONTE: Autoria Própria (2019). 

  

62% 

38% 

Conhecimento sobre o dever do estado e da 
prefeitura sobre gerar lazer, recreação e atividades 

culturais  

Sim Não

2% 

98% 

Disponibilidade de 
atividades de lazer, 
esporte no bairro 

Sim

Não

6% 

94% 

Conhecimento sobre a 
Pedreira Paulo Leminski  

em Curitiba 

Sim

Não
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É notório que alguns conceitos descritos pelos entrevistados são 

relativamente pobres, demonstrando a falta de conhecimento sobre as questões 

ambientais que se apresentam distantes da realidade diária dos entrevistados. 

Portanto através do estudo da percepção ambiental pode-se verificar o nível 

de satisfação dos moradores com o escopo de identificar os aspectos que fragilizam 

e potencializam o nível de satisfação assim possibilitando um maior nível de 

liberdade na abordagem dos fatores que estariam ou não influenciando nas 

atividades relacionadas pelos mesmos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com este estudo foi possível avaliar a percepção ambiental dos moradores 

do Jardim Modelo, localizado em Campo Mourão - PR, e também, o nível de 

conhecimento da população em relação ao meio ambiente e aos problemas 

ambientais que estão inseridos. 

Com base na análise dos dados, pode-se concluir que a população 

amostrada, possui pouco conhecimento sobre os conceitos e assuntos relacionados 

com as questões de meio ambiente. Além disso, apesar da população afirmar saber 

sobre o dever do estado e prefeitura pode se concluir que não estão envolvidos com 

as questões municipais pertinentes, indicando a necessidade de maior atenção para 

práticas de educação ambiental que visem a conscientização. Também, há carência 

na transmissão das informações por parte do Poder Público, o qual deixa a desejar 

em relação a atividades de educação ambiental, saúde, segurança e lazer na região. 

No que se refere aos problemas de segurança, identificou-se que os 

entrevistados buscam se refugiar no ambiente familiar e não transitar pelo bairro 

durante a noite. Alguns moradores realizam denúncias por meio de ligações 

telefônicas para a polícia e outros preferem não se envolver por medo de terem sua 

casa invadida ou sofrerem algum tipo de violência. 

Ficou evidente que a situação de vida desta população se caracteriza por 

restrições ao acesso à educação, atividades de lazer, saúde, segurança e um 

ambiente com qualidade ambiental. A população sofre restrições pelo acesso 

precário ao restante do munícipio, pela violência, pelo tráfico, pelo risco de 

contaminação, pelo risco de transmissão de doenças, pelo acúmulo de resíduo, bem 

como por uma antiga piscina abandonada próximo aos moradores, que serve de 

local para resíduos no bairro. 

Uma cidade que prima pelo desenvolvimento, pela inovação e pela 

modernidade deve buscar o desenvolvimento de todas as suas regiões para que a 

cidade não cresça apenas em desenvolvimento econômico e tecnológico, mas 

também em qualidade de vida e dignidade de seus moradores. 

 Assim, observa-se a necessidade da articulação das diferentes políticas 

públicas para transformar a realidade dos moradores do Jardim Modelo. Sugere-se 

maior patrulhamento policial, campanhas contra a violência e drogadiação no bairro, 

criação de leis municipais que definam uma distância mínima dos moradores em 
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relação a empreendimentos abandonados de extração, projetos de revitalização e 

tornar a pedreira um local para recreação no bairro. 

Por fim, as pessoas demonstraram ter apenas uma noção sobre algumas 

questões ambientais, mas não as conhecem na íntegra, demandando mais atenção 

por parte do Poder Público, o qual tem poder de tornar a vida dos moradores do 

Jardim Modelo, em Campo Mourão mais agradável. 
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APÊNDICE A – Questionário para moradores  

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

Dados Pessoais 

1. Gênero Masculino Feminino Outro 2. Idade: 

4. Bairro  

5. 
Escolaridade 

Fundam. Médio Superior Pós-Graduação 

Completo Incompleto Sem estudo 

6. Renda Familiar Valor Quantidade de pessoas na família 

7.Você conhece ou já ouviu falar da pedreira localizada aqui perto? Sim Não 

8. Há quanto tempo mora nesse 
bairro? 

 

9. Algum familiar trabalhava na 
pedreira? 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
. 

Saúde 

10. Tem algum incomodo visual? Sim Não 

11. Você já contraiu algum problema de 
saúde relacionado com o abandono da 
pedreira? 

Não Se sim, qual? 

12. É comum o aparecimento de 
vetores devido à má utilização 
da pedreira? 

Ratos Mosquitos Baratas Formigas Moscas Porcos 

13. Você acha que o problema relacionado ao 
acumulo de resíduo na área, é um problema que 
deve ser resolvido por quem? 

Sociedade 
Prefeitura, e (ou) órgão 
responsável 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
Nas questões que se seguem, responda o que você acha dos itens citados. 

Segurança 

14. Quando a pedreira estava em 
funcionamento havia algum tipo de 
incomodo? 
 

Barulho Poeira Odor Animais Outros/Não sei 

15. As explosões tinham horários definidos ou aconteciam 
aleatoriamente? 

Sim Não Aleatoriamente 

16. Já aconteceu de em alguma das explosões 
pedras atingirem sua casa? 

Sim  Não  Não soube informar. 

17.  Você já teve problema com 
questões relacionadas a 
estrutura do seu imóvel? 

 Paredes 
rachadas 

Piso 
instável 

Problemas 
com energia 
ou água.  

Outros/ 
n soube 
informar. 

18. O que mais te incomoda em 
relação a pedreira? 

Lago Odor Animais 
Vegetação 
sem poda 
adequada 

Outros 
(quais?) 

19. Você já viu as pessoas Sim, quais? Não  
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utilizando a pedreira para fazer 
outros tipos de atividades? 

20. Você se sente seguro na 
área da sua residência próximo 
a pedreira? 

Sim Não  Se não, porque? 

21. Já houve acidentes na pedreira 
envolvendo a comunidade? 

Sim Não  

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
 

Educação 

22. Você sabe o que são 
problemas ambiental? 

Sim   Não  

Se sim, cite 3 exemplos. 
 
 
 
 

23. Na sua opinião existem 
problemas ambientais 
relacionado ao seu bairro? 

Se sim, quais? Não existem 

24. Você se incomoda com 
esses problemas? 

Sim. Por quê? 
 
 

Não. Por quê? 
 
 

25.Voce já participou de alguma atividade 
relacionada a educação ambiental? 

Sim Não  
Não 
lembro 

26. Você descarta os seus resíduos de forma 
correta? 
Se a resposta for não, PERGUNTA 27. 

Sim Não  Queimada  Outros(a) 

27. Caso ocorra uma mudança na pedreira você 
está disposto a descartar seus resíduos de forma 
consciente? (Coleta correta de Resíduos orgânicos 
e recicláveis)  

Sim  Não  Talvez 

28. Qual seu grau de satisfação com o 
bairro que você reside? 

Muito Bom Bom Regular Ruim 
Muito 
ruim 

29. Você tem feito algo 
para melhorar a qualidade 
ambiental desse bairro? 

Sim, o que? Não  

30. Na sua opinião, quem são responsáveis por 
resolver esses problemas? 
(Acumulo de resíduos, Abandono da área, 
utilização irregular, utilização para 
pastagens, ambienta perigoso) 
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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
 

Lazer 

31. Você é a favor desta pedreira virar um parque, ou até 
mesmo um local para recreação? 

Sim  Não  

32. Que tipo de 
soluções você 
indicaria em relação 
a pedreira? 

Retirada 
Reabilitação do 
empreendimento 

Revitalização do 
local 

Transformar em 
local público como, 
parques e praças 

33. Iria melhorar a qualidade de 
vida dessa comunidade, se essa 
área hoje abandonada se 
tornasse um parque?  

Sim  Não  
Se sim, porque? 
 
 

34. Você sabia que é dever da prefeitura e do estado, gerar lazer, recreação e 
atividades culturais para a sociedade? (Lei complementar 22/2012) 

Sim  Não  

35. Atualmente, vocês têm alguma 
atividade de lazer, esporte, nesse 
bairro?   

Sim 
(_) Ciclovia 
(_) Calcadas 
(_) Praças esportivas (parque infantil, academia 
de melhor idade, quadra poliesportivas) 

Não 

36. Você tem conhecimento sobre a pedreira Paulo Leminski localizada em 
Curitiba? 

Sim Não 


