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RESUMO 

 

A pressão sobre os recursos planetários decorrente da forma de apropriação dos 
recursos naturais pela humanidade, causaram profundas modificações no ambiente, 
que determinam o início do Antropoceno. Na busca pela mitigação desses impactos a 
sociedade em conjunto de seus representantes precisam criar mecanismos para 
harmonizar a necessidade de recursos para atender as demandas da sociedade, 
como conservação do ambiente através da doação de prática sustentável. O poder 
legislativo, uma das principais instituições políticas, desempenha o importante papel 
na sociedade, pois representa os interesses de seus cidadãos através da produção 
de leis que definem as políticas públicas para todas as esferas governamentais. O 
objetivo deste trabalho é analisar qual o grau de aderência dos procedimentos da 
Assembleia Legislativa do Paraná referente a legislação ambiental e a 
sustentabilidade com as demandas da sociedade? Para responder essa pergunta é 
importante analisar as atividades desse órgão e comparar com as demandas da 
sociedade em relação as atividades legislativas na área de meio ambiente e 
sustentabilidade. Esta pesquisa identificou todas as proposições, nos últimos 10 anos 
referente à legislação ambiental e sustentabilidade e avaliou suas tramitações. Além 
disso verificou se a ação legislativa responde as demandas da sociedade, através do 
método de análise de conteúdo para identificar a visão de diferentes atores sociais 
paranaenses. Entre os principais achados desta pesquisa, é que os respondentes 
consideram que a legislação paranaense prioriza a vertente ambiental em relação, 
aos pilares econômico e social da sustentabilidade, e que a legislação não estimula a 
sustentabilidade sendo este um desafio para os legisladores do Estado. Consideram 
também que a sociedade não está engajada para se envolver com questões 
legislativas, necessitando de um maior esforço por parte da Assembleia Legislativa 
em divulgar, informar e buscar participação social na formulação de regulamentação 
ou políticas públicas na área ambiental e sustentável. 
 

Palavras Chave: Regulamentação Ambiental, Sociedade, Sustentabilidade, 

atividade legislativa, governança. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The pressure on planetary resources resulting from the way of appropriation of natural 

resources by humanity caused profound changes in the environment, which determine 

the beginning of the Anthropocene. In the search for mitigating these impacts, society 

together of its representatives need to create mechanisms to harmonize the need for 

resources to meet society's demands, such as environmental conservation through the 

donation of practice Sustainable. The legislative power, one of the main political 

institutions, plays the important role in society, as it represents the interests of its 

citizens through the production of laws that define public policies for all government 

spheres. The objective of this work is to analyze the degree of adherence of the 

procedures of the Legislative Assembly of Paraná related to environmental legislation 

and sustainability with the demands of society? To answer this question it is important 

to analyze the activities of this body and compare with the demands of society in 

relation to legislative activities in the area of environment and sustainability. This 

research identified all propositions in the last 10 years regarding environmental 

legislation and sustainability and evaluated its procedures. In addition, it verified 

whether legislative action responds to the demands of society, through the method of 

content analysis to identify the vision of different social actors from Paraná. Among the 

main findings of this research, it is that respondents consider that paraná legislation 

prioritizes the environmental aspect in relation to the economic and social pillars of 

sustainability, and that the legislation does not stimulate sustainability and this is a 

challenge for state legislators. They also consider that society is not engaged in 

engaging with legislative issues, requiring greater effort by the Legislative Assembly to 

disseminate, inform and seek social participation in the formulation of regulations or 

policies in the environmental and sustainable area. 

Key-words: Environmental Regulations, Society, Sustainability, legislative 

activity, governance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planeta encontra-se em um momento de crise onde tornaram-se mais 

frequentes as catástrofes que ocorrem a todo momento e em todas as regiões tais 

como, furacões, tempestades destruidoras, secas extremas, inundações que trazem 

mares de lama e destruição; esta é a consequência que a natureza nos traz pela 

negligência com o meio ambiente.   

Estes são os resultados da propagação das atividades humanas e aceleração 

do crescimento, que extrai matérias primas e lança poluentes acima da capacidade 

de suporte planetário, causando desequilíbrios ambientais como as mudanças 

climáticas, perda da biodiversidade, poluição das águas erosão dos solos. Tudo isso 

marcado pelo início da era do Antropoceno no qual vivemos, onde as ações dos 

homens agravam o processo de mudança global do planeta, a partir do final do século 

XIII e agravado em meados do século XX, onde os humanos exercem imensa pressão 

sobre os ciclos naturais no planeta, como os ciclos bioquímicos, por exemplo o do 

carbono e hidrogênio (VEIGA, 2017). O Avanço da governança ambiental e a busca 

pelo desenvolvimento sustentável estão em tentar permitir o estancamento do 

consumo planetário. Há praticamente um consenso mundial de que o 

desenvolvimento sustentável, que ganha destaque em todas a nações, possa 

representar a forma mais eficaz da busca do necessário equilíbrio ambiental (LI; JI; 

ZHANG, 2018)pg2).  

A Sociedade civil atuando em conjunto com seus representantes pode 

desempenhar um importante papel para criar mecanismos de preservação, buscar 

melhorias na utilização de recursos naturais, fiscalizar o cumprimento de leis 

ambientais e buscar o desenvolvimento humano visando minimizar os impactos 

ambientais de forma sustentável (IRVING; OLIVEIRA, 2012).  

É a partir desta perspectiva que o poder legislativo, uma das principais 

instituições políticas, torna-se destaque ao desempenhar seu importante papel na 

sociedade, que “em uma democracia representa o interesse de seus cidadãos” (CILLI; 

SILVA, 2015)pg.7) e por suas funções específicas de “elaboração de leis, discussão 

e aprovação de orçamentos, além da fiscalização das ações do executivo”, tornando-

se responsável por ações “voltadas para a melhoria das condições de vida da 

população de distintas regiões” (CILLI; SILVA, 2015)pg.7).  Os autores Vieira e Batista 

(2018) também salientam que “o poder Legislativo tem como funções básicas em uma 
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democracia moderna: representar os interesses da população e a produção de leis 

que definiram as políticas públicas do Estado” (CILLI; SILVA, 2015)pg.2). 

A Constituição Federal de 1988 determina em seu Artigo 225 que: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. A 

constituição também determina que cada ente federativo tem seus deveres e 

responsabilidades para proteger e preservar a natureza, e como bem destaca Garcia 

e Garcia (2016)pg. 2) “cabe à Assembleia Legislativa paranaense a criação e edição 

de leis no âmbito estadual, sendo desta forma responsável por observar os preceitos 

constitucionais estabelecidos frente às referidas inovações ou modificações”. O que 

leva à seguinte questão de pesquisa: qual o grau de aderência dos procedimentos da 

Assembleia Legislativa do Paraná referente à legislação ambiental e a 

sustentabilidade e sua conexão com as demandas da sociedade?  

Para responder a tal questionamento este estudo busca analisar quais as 

procedimentos que a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) têm realizado para 

proteção ao meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável no estado do 

Paraná, já que “os grandes desafios dos agentes públicos nas atividades de proteção 

ao meio ambiente está o adequado exercício da competência legislativa” (FIGUEIRÓ; 

COLAU, 2014)pg.256). Além disso o estudo levanta as demandas na legislação 

identificadas pelos diferentes atores sociais, com a intensão de verificar se as ações 

legislativas dos legisladores paranaenses respondem às demandas da sociedade. 

A pesquisa descreve quais são os procedimentos e como estão sendo 

indicadas e tramitadas nas proposições apontadas pelos Deputados Estaduais da 

Casa de Leis paranaense. Como bem destacado por Araújo e Silva (2012)pg.72): “há 

lacunas expressivas quanto ao estudo da dinâmica do Legislativo e o objetivo da 

presente pesquisa contribui para responder algumas destas questões. Para 

compreender a  produção legislativa é preciso “considerar a lógica própria que motiva 

a atuação dos legisladores e reconhecer as características das questões substantivas 

que estão à espera de legislação” (SILVA; CABRAL, 2018)pg. 57). E o estudo finaliza 

apontando os principais achados da análise de conteúdo, em que os respondentes 

informam suas considerações sobre a legislação paranaense. 
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1.1 Objetivos geral e específicos.  

 

Objetivo Geral 

 

Analisar a aderência das ações legislativas com as demandas da sociedade na 

área ambiental e sustentabilidade. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Levantar as proposições de leis que abordam a temática ambiental nos últimos 

10 anos perante a Assembleia Legislativa do Paraná. 

 

2. Analisar os resultados das proposições a partir dos seguintes critérios: 

aprovação, rejeição, aprovação com modificações, ou arquivamento. 

 

 

3. Analisar a visão da sociedade civil, empresas e órgãos públicos sobre as 

necessidades de regulamentação na área ambiental. 

 

4. Verificar se as demandas da sociedade estão sendo atendidas através da 

regulamentação. 

 

1.2 Justificativa teórica e prática 

 

Com a expansão contínua das atividades humanas e os seus reflexos no 

ambiente, a governança ambiental e o conceito de desenvolvimento sustentável 

tornaram-se o foco de preocupações em todo o mundo. Partindo desta inquietação os 

regulamentos ambientais através de sua produtividade e trabalho impactam na 

melhoria da qualidade ambiental. (LI; JI; ZHANG, 2018).  

Ferreira e Moraes (2018) criticam a ineficiência da produção legislativas, 

quando comparando os recursos investidos na atividade parlamentar e consideram 

que há uma baixa substancialidade no conteúdo de leis, que geralmente se 

caracterizam como irrelevantes em termos de impacto para o bem-estar social. 
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Esta pesquisa analisa a atividade da Assembleia Legislativa do Paraná em 

relação a sustentabilidade e verifica se os anseios e demandas da sociedade estão 

sendo atendidos pelas propostas legislativas. O trabalho possibilita o desenvolvimento 

de uma ferramenta para que os parlamentares possam identificar as demandas 

sociais para a proposição de leis. O poder público muitas vezes está distante dos 

cidadãos, portanto apresentar um modelo de ferramenta que busque entender e 

verificar as reais necessidades e demandas da sociedade, pode contribuir para 

aproximar a sociedade na definição de agenda de prioridades para a formulação das 

leis e políticas públicas na área ambiental.  

A relevância desta análise reside na busca em demonstrar ao poder legislativo 

e a sociedade paranaense, a importância da participação social no planejamento e 

elaboração das regulações, desde seu início até o controle e aplicação das políticas 

públicas adotadas na área ambiental e sustentabilidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo a constituição brasileira a legislação ambiental tem competência 

concorrente, o que determina que a união, estados e municípios tem o poder de 

legislar. Cabe aos órgãos legislativos estaduais a competência de legislar sobre as 

particularidades das necessidades de seus territórios sobre meio ambiente e 

sustentabilidade. A partir desta determinação normativa constitucional é interessante 

entender os procedimentos e a forma de atuação da Assembleia Legislativa do Estado 

do Paraná (ALEP) em relação as regulamentações em matéria ambiental e 

sustentabilidade, os mecanismos de participação social e também o ponto de vista da 

sociedade sobre o atendimento de seus anseios através das legislações formuladas. 

Esta abordagem inicia a seguir com as determinações legais que englobam a 

responsabilidade legislativa. 

 

2.1 Responsabilidade legislativa estadual 

 

 Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, houve um 

alinhamento normativo de todas as leis existentes até então sobre o meio ambiente. 

E no artigo 225 da CF/88 ficou fundamentada a atuação de prevenção e recuperação 

do meio ambiente, definindo que: 

 

Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial a qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações (CONSTITUIÇÂO, 1988). 

 

A Lei Complementar 140/2011, vem regular e resolver as questões 

institucionais estabelecendo a “cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da 

competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção 

do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas, da fauna e da flora”. Para o alcance dos seus objetivos a 

Lei estabelece a possibilidade de atuação supletiva ou subsidiária entre os entes 

federativos e define ações administrativas de cada ente. Estabelece que, para 

harmonizar as políticas e ações administrativas, os entes federados podem valer-se 
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de instrumentos como: consórcios públicos; convênios e acordos de cooperação 

técnica; comissão tripartite nacional, estaduais ou bipartite do Distrito Federal; fundos 

públicos, privados ou outros instrumentos econômicos; e delegação de atribuições e 

da execução de ações de um ente federativo a outro. A Lei 140/2011 foi um importante 

avanço na caracterização das atribuições de licenciamento ambiental, no 

compartilhamento de responsabilidades federativas e fornece diretrizes para a 

descentralização da gestão, de forma qualificada e com transparência de informações, 

resultando na manutenção da capacidade de suporte e melhor conservação do meio 

ambiente natural. 

A constituição também determina que cada ente federativo tem seus deveres 

e responsabilidades para proteger e preservar a natureza. Em seu artigo 61, 

determina que “a produção legislativa é de reponsabilidade, dos membros do 

Legislativo, do presidente da República, membros do Judiciário e cidadãos” (VIEIRA; 

BATISTA, 2018)pg. 32). No qual o poder legislativo tem o dever de representar a 

população, fiscalizar os órgãos executivos e a produção de leis que definam políticas 

públicas, sendo este seu principal dever. 

 

   Dentre os grandes desafios dos agentes públicos nas ativida-

des de proteção ao meio ambiente está o adequado exercício da competência 

legislativa. Da mesma forma, constitui tarefa importante e desafiadora aos particulares 

identificar quais são as normas a serem seguidas e a legitimidade das obrigações e 

proibições que impõem, tendo em vista a fértil produção legislativa disciplinando 

condutas relacionadas ao meio ambiente. (FIGUEIRÓ; COLAU, 2014)pg. 256) 

 

O artigo 24 da CF/88, especifica a que a competência de legislar sobre a 

matéria ambiental está partilhada de forma concorrente entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. A União estabelece normas gerais, e aos Estados exercerão a 

competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades.   

 

Logo, pode-se depreender que, embora todos os entes federativos 

disponham de competência legislativa em matéria ambiental, Estados e Municípios, em 

grande parte, estarão adstritos às normas gerais editadas pela União, atuando no 

sentido de preenchê-las ou detalhá-las, cabendo suplementar ou complementar a 

norma federal, conforme o caso. (FIGUEIRÓ; COLAU, 2014)pg. 263) 
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Os Estados têm a prerrogativa de estabelecer suas próprias regulações e 

normas de proteção ao meio ambiente, propiciando assim o objeto da tutela com 

proximidade e a efetividade da proteção ambiental. Conforme destacado por Garcia e 

Garcia (2016)pg. 2) “cabe à Assembleia Legislativa paranaense a criação e edição de 

leis no âmbito estadual, sendo desta forma responsável por observar os preceitos 

constitucionais estabelecidos frente às referidas inovações ou modificações”.  

Sobre a competência dos agentes públicos dos legislativos e seu 

envolvimento, o estudo de Silva e Cabral (2018)pg. 58), compara o contexto 

institucional do Brasil e Argentina em esfera federal, investindo para entender a 

participação desses representantes políticos Legislativos. Os autores alegam que 

análise da esfera legislativa é interessantes, pois é onde “se processam conflitos de 

preferências dos cidadãos acerca de prioridades e meios de atendê-los pelo sistema 

político”. 

 

Observando a produção legislativa relativa ao meio ambiente podemos 

avaliar a atuação dos deputados em uma arena onde o consenso é obtido a 

partir do confronto de opiniões, é condicionado pela estrutura institucional na 

qual se processa o conflito e depende, em grande parte, do interesse e da 

condução adequada do problema pelas forças políticas existentes. (SILVA; 

CABRAL, 2018)pg. 58) 

 

A partir da exposição de normas e funções que regem o poder legislativo, é 

interessante entender como ocorrem os processos e tramitações internas de uma 

Casa Legislativa, este é o tema abordado a seguir.  

. 

2.2 Tramitação de processo legislativo 

 

Processo legislativo é um conjunto de atos coordenados tendo em vista à 

criação de normas e regulamentos, tais como iniciativas legislativas ou proposições 

de lei, emenda de votação, sanção, veto, promulgação e publicação. Em que a 

“iniciativa legislativa é, em termos simples, a faculdade que se atribui a alguém ou a 

algum órgão para apresentar projetos de lei ao Legislativo” (SILVA, 2014)pg. 529), ou 

seja, é um feito que coloca em movimento o processo legislativo.  

A discussão, debates e votação das matérias legislativas é uma ação coletiva 

nas casas legislativas, normalmente precedidas de estudos e pareceres de comissões 
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técnicas. “Todas essas decisões e não decisões, discussões e votações, 

promulgações e arquivamentos, respeitam uma teia de procedimentos fiscalizadores, 

processos jurídicos e padrões burocráticos determinados em grande parte pelo texto 

Constitucional” (MELO; TOMIO, 2017).  

Os processos legislativos seguem um rito interno em ambientes legislativos. 

Todo o funcionamento da Assembleia Legislativa é determinado pelo seu Regimento 

Interno (RI), as iniciativas de proposições de lei de matéria ambiental também seguem 

ritos preestabelecidos neste regimento.  

Observando os preceitos regimentais, o ato da atividade parlamentar precisa 

estar estreitamente relacionado ao exercício da cidadania, é importante que 

desempenho do processo legislativo não se limite ao cumprimento formal das regras, 

mas que tenha o propósito de beneficiar decisões de maior qualidade e efetividade 

para a sociedade. 

Segundo Cabral e Silva (2018) que comparam os contextos institucionais 

comparativos entre, Brasil e Argentina, para entender o envolvimento dos 

representantes políticos legislativos. Os autores indicam que nos dois países, no início 

das propostas legislativas são encaminhadas as comissões para análise do mérito, 

podendo passar por várias comissões dependendo do assunto que trata a proposição. 

Na Assembleia Legislativa também observa-se este mesmo movimento, e se tratando 

de matéria ambiental constantemente as proposições são apreciadas por várias 

comissões. 

As propostas de leis podem passar pelas seguintes comissões: Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ), Comissão de Redação, Comissão Executiva, Comissão  

de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, Comissão de Finanças e 

Tributação, Comissão de Indústria, Comércio, Emprego E Renda, Comissão de 

Segurança Pública, Comissão de Saúde Pública, Comissão de Defesa do 

Consumidor, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural,  Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Turismo.  

Silva e Cabral (2018)pg. 64), destacam que no Brasil “o Executivo propõe mais 

legislações de tipo econômico e administrativo, enquanto que o Legislativo propõe 

mais em matérias de tipo social”. 

Em uma reflexão sobre as tramitações de leis na Câmara e no Senado 

Federal, Araújo e Silva (2012), afirmam que há um grande número de leis vindas do 
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Executivo, demonstrando uma passividade do legislativo, que precisa sustentar uma 

relação de cordialidade com Executivo que dentem vários recursos de poder. 

Segundo Vieira e Batista (2018), no âmbito nacional, o Executivo é grande 

formulador de políticas públicas, porém estudos apontam que este quadro vem 

mudando e demonstram que há um aumento significativo na formação de legislação 

por parte dos parlamentares. Analisando as proposições na área ambiental da 

Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) o quadro é bem evidente que 

majoritariamente as indicações de proposições são de iniciativas dos parlamentares, 

mais se analisarmos indicação ente a ente, observamos que Executivo também tem 

um número relevante de apresentações de proposições.  

As propostas de políticas públicas também podem ocorrer através de 

inciativas populares, desde que respeitado o rito determinado pela Constituição 

Estadual do Paraná, art. 67, e Regimento Interno da ALEP art. 165 (pg. 85 e 86): Nas 

iniciativas populares devem ser subscrito por, no mínimo, 1% (um por cento) do 

eleitorado estadual, distribuído em pelo menos cinquenta municípios, com 1% (um por 

cento) de eleitores inscritos em cada um deles, obedecidas às condições: I - a 

assinatura de cada eleitor, acompanhada de nome completo e legível, endereço e 

identificação do título eleitoral;  II - as listas de assinaturas devem ser organizadas por 

municípios e distritos administrativos ou judiciários, em formulários padronizados pela 

Mesa da Assembleia; III - o projeto será instruído com documento hábil do Tribunal 

Regional Eleitoral quanto ao contingente de eleitores alistados em cada território 

municipal, aceitando-se, para esse fim, os dados referentes ao ano anterior, se não 

disponíveis outros mais recentes; IV - será lícito à entidade da sociedade civil 

patrocinar a apresentação de projetos de iniciativa popular, responsabilizando-se 

inclusive pela coleta de assinaturas; V - o projeto será protocolado e encaminhado ao 

Presidente da Assembleia, que verificará se foram cumpridas as exigências 

constitucionais para sua apresentação; VI - o projeto de lei de iniciativa popular terá a 

mesma tramitação dos demais, integrando sua numeração geral; VII - nas Comissões 

ou em Plenário, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de 

vinte minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado quando da 

apresentação; VIII - cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um mesmo assunto, 

podendo, caso contrário, ser desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça em 

proposições autônomas, para tramitação em separado; IX - não se rejeitará, 

liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios de linguagem, lapsos ou 
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imperfeições de técnica legislativa, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça 

sanar os vícios formais para sua tramitação; X – Nos projetos de lei de iniciativa 

popular a Mesa designará Deputado, previamente indicado pelo primeiro signatário 

do projeto, para exercer, mediante anuência, os poderes e atribuições conferidos por 

este Regimento ao autor da proposição. 

 

 No entanto, no que tange à tramitação dos projetos de lei do 

Poder Executivo na ALEP, vimos que o Poder Legislativo busca participar da 

construção da agenda legislativa do governador por meio da apresentação de 

emendas. (FERREIRA; MORAES, 2018)pg. 57). 

 

Ferreira e Morais (2018), constatam que os líderes do governo são os 

parlamentares que mais apresentam emendas a proposições do Poder Executivo, 

com uma alta taxa de sucesso em suas emendas. E ressaltam que o parlamentar que 

faz parte da bancada do governo pode ter maior participação na agenda do executivo. 

Quando apresentada uma proposição à Casa de leis essa passa por 

discussões, modificações e alterações, pois cada item destacado da proposição pode 

ter diferentes posicionamentos dentre os políticos. As comissões parlamentares 

passam a ter um importante trabalho de condução das discursões com a sociedade 

civil, e onde os parlamentares “testam a constitucionalidade das leis, e ainda 

contribuem com novas alternativas aos projetos em formas de emendas ao texto” 

(FERREIRA; MORAES, 2018).  

Um ator importante nas comissões temáticas é o relator. Cabe ao relator de 

uma comissão analisar constitucionalmente um projeto de lei e determinar 

tecnicamente seu mérito, favorável ou contrário, que será decisivo para o trâmite de 

um projeto no processo legislativo. Ferreira e Moraes (2018), fazem uma crítica quanto 

a fragilidade das comissões na ALEP, acreditando que não há paridade na distribuição 

de relatoria entre as bases parlamentares. E afirmam que o líder de governo é o 

parlamentar que mais participa da formação de agenda, defendendo sempre o Poder 

Executivo dentro da ALEP, pois seu status lhe garante recursos institucionais mais 

equipados que os demais parlamentares. 

Dentre as várias comissões uma das que mais se destaca é a Comissão de 

Constituição e Justiças (CCJ), pois todas as proposições passam obrigatoriamente 

por ela, para análise de várias questões e principalmente quanto a sua 
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constitucionalidade, podendo usar seu importante poder de veto já no início do 

processo de tramitação (ARAÚJO; SILVA, 2012). 

As comissões técnicas sofrem também a atuação de grupos de pressão, 

durante a formulação de políticas públicas, na fase em que são discutidas as 

alternativas para o problema de domínio dos poderes executivo e legislativo. Isto 

“ocorre em um espaço de trocas, indeterminações, conflito e poder, enquanto a fase 

de implementação se define em um espaço administrativo, concebido como um 

processo racionalizado de procedimentos e rotinas” (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 

2006). A fase é marcada por discussão de diversas e contraditórias opiniões, 

envolvendo a disputa de interesse entre grupos de pressão para avançar ou bloquear 

a proposta. 

 

A literatura política aponta as Comissões como sendo o alvo de maior 

incidência de pressão realizada pelos grupos de pressão que atuam no âmbito 

do Legislativo. No âmbito das Comissões, tanto o presidente, quanto o relator 

podem ser o canal de acesso ou de influência direta dos grupos de pressão no 

processo legislativo. O que torna o presidente da comissão um alvo, em 

potencial, da pressão dos grupos é o controle que ele tem sobre o 

funcionamento dos trabalhos na comissão, desde a convocação das reuniões, 

a designação dos relatores, a solicitação de redistribuição da matéria a outras 

comissões, entre outras funções..., o  relator, é visto como o alvo privilegiado 

pelo fato de o relator ser um agente informacional na comissão, visto que a ele 

compete: coletar, sistematizar e transmitir informações sobre as 

consequências de uma política pública específica, objeto da matéria em 

apreciação. (CABRAL, 2010)pg. 147). 

 

Para Tagliania e Carvalho (2006), vantagens são conquistadas por grupos 

que fornecem aos parlamentares informações técnicas associadas a assessoria 

política. São organizações que acabam tendo peso determinante no processo 

decisório, principalmente quando se tratam de temas técnicos e complexos. Aos 

Autores destacam ainda, que cada legislador tem seus próprios “grupos de interesse”, 

os quais podem coincidir ou não com as posições partidárias”. (TAGLIALEGNA; 

CARVALHO, 2006)pg. 5). Em seu estudo sobre a tramitação do Projeto de Lei de 

Biossegurança na Câmara dos Deputados:  

 



27 
 

  A sugestão de emendas foi uma das principais formas de participação 

dos grupos de pressão na tramitação dos projetos. As propostas de emendas eram 

enviadas pelos grupos de pressão aos parlamentares ligados a seus interesses. 

Esses parlamentares assumiam a autoria das emendas e as apresentavam 

formalmente para tramitação. (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006)pg. 09). 

 

Os grupos de pressão também atuam durante a formulação de 

regulamentação ambiental, tentando minimizar os futuros impactos que esta 

regulação pode gerar em sua implementação, para isso esses grupos detêm um 

profundo conhecimento das regras e funcionamento das casas legislativas. “Admite-

se, a priori, que a influência só pode ocorrer sob certas circunstâncias, daí a 

importância da escolha do alvo da pressão (lugar ou membro do sistema político) e 

do momento a ser realizada” (CABRAL, 2010)pg. 146). 

A pressão política dos grupos de interesse pode traduzir-se em sucesso ou 

insucesso. As situações de insucesso, que segundo Cabral (2010), ocorrem em menor 

escala, e demonstram que mesmo quando grupos detém recursos financeiro, 

humanos e habilidades para alcançar resultados políticos concretos, nem sempre 

significa influência. E circunstancialmente a posição defendida pelo grupo de pressão, 

podem não encontrar receptividade pelas comissões, pelos agentes políticos ou em 

plenário. 

Este subcapitulo abordou as questões e circunstâncias que tangenciam as 

tramitações legislativas, os próximos pontos abordados específica, no item 2.3 o 

tratamento e evolução das proposições legislativas, especificando situações da ALEP 

e sequencialmente no item 2.4 tratamos de questões abrangendo a atuações dos 

parlamentares. 

 

2.3  Proposições da ALEP. 

 

O trabalho do deputado na proteção de seus interesses, sempre está 

condicionado as regras que comandam a organização dos trabalhos legislativos. “É a 

partir das exigências institucionais para a tramitação de um projeto que os legisladores 

poderão construir estratégias que levem à sua aprovação ou rejeição” (SILVA; 

CABRAL, 2018)pg. 66). 
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Ainda observando a publicação de Silva e Cabral (2018), informam que em 

regra os projetos de leis na área ambiental que apresentam mais taxa de sucesso são 

de  preponderância do Executivo, uma vez que a tramitação de projetos de lei em 

matéria ambiental normalmente ultrapassa uma legislatura. “Os projetos propostos 

pelos deputados geralmente têm tramitação mais lenta que as propostas do 

Executivo, que dispõe de maioria de apoio a suas demandas e utiliza o pedido de 

urgência com frequência”. (SILVA; CABRAL, 2018)pg. 67).   

Na ALEP os pedidos de tramitações com regime de urgência enviados pelo 

poder Executivo, devem seguir as determinações do art. 217 do RI da ALEP, que 

dispensam exigências e formalidades, e deve ser fundamentado e apoiado por 1/3 

(um terço) dos Deputados ou por líderes que representem esse número. E não se 

dispensam os seguintes requisitos: I - publicação da proposição no site oficial da 

Assembleia; II - pareceres das Comissões; III - quórum para deliberação. Após 

aprovados são encaminhados para comissão permanente, as quais tem seus prazos 

estabelecidos a serem seguidos conforme At. 2018, 2019 e 220 do RI da ALEP.  

A pesquisa de Melo e Tomio (2017), compara projetos de Leis produzidos sob 

diferentes períodos constitucionais e regimes políticos entre 1963 e 2015, no Paraná. 

Seguindo o cenário de parlamentos mundiais, em regra, aproximadamente 90% das 

propostas aprovadas são do governo. O destaque da pesquisa apresentou a taxa de 

sucesso em aprovação de projetos de lei pelo poder Executivo, quase nunca inferior 

a 80%, enquanto que o Legislativo evidencia relativa dificuldade apresentando média 

de 45% taxa de sucesso, independente do “tipo de governo”, ao longo do período 

estudado, demonstrando que no Paraná segue esse padrão de alta governabilidade 

do executivo. 

Convém destacar que mesmo o Executivo iniciando as proposições, não 

significa que os legisladores não desempenham ativamente na concepção da 

construção de leis. É o que demonstra a pesquisa de Araújo e Silva (2012), analisando 

vários exemplos de construções legislativas de iniciativa do Executivo que tiveram 

seus textos sendo alterados sucessivamente.  

Um mecanismo institucional que o chefe do poder Executivo tem para tentar 

neutralizar ou direcionar a atividade dos parlamentares e atuar ativamente sobre a 

formação da   regulação, é o seu poder de veto, temos duas modalidades a total e 

parcial.  
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O veto total significa a recusa explicita do poder Executivo em aceitar o 

“pacote” aprovado pelo Legislativo, obrigando aos parlamentares manterem sua 

posição ou acatar a decisão do governo. No veto parcial o Executivo não é obrigado 

a aceitar legislações inteiras aprovadas pelo legislativo, representando um aumento 

do poder do Executivo que tem a capacidade de bloquear partes da lei, e obriga os 

parlamentares a reverem suas posições e barganhar com o poder Executivo. 

Revelando-se um mecanismo muito mais poderoso para o Executivo, podendo aplica-

lo para dificultar a formação de maiorias contrárias no parlamento. (TOMIO; RICCI, 

2012). 

Os autores também destacam o papel dos relatores que “exercem função 

importante de articulação dos diferentes segmentos do governo e da sociedade civil 

envolvidos com a proposta” (ARAÚJO; SILVA, 2012)pg. 68). E que essa importante 

função articulação muitas vezes é subvalorizado por estudos legislativos, não sendo 

objetos de pesquisa, negligenciando a ordem epistemológica. 

Algumas propostas de lei ambientais à primeira vista simples e não urgentes, 

quando analisadas demonstram conteúdos conflituosas de interesses inerentes às 

mesmas, tornando-se questões importantes na tramitação normal das comissões. 

Desta forma precisam geralmente, no seu desenrolar da interferência dos líderes 

partidários e de seus relatores para finalizar a votação. Muitas vezes as leis passam 

de uma legislatura para serem aprovadas e nesse momento acordos partidários 

tornam-se mecanismos para agilizar a votação. “Os casos de poder conclusivo, 

também, dependem do consenso dentro da comissão para que a mesma seja 

aprovada com rapidez”. (SILVA; CABRAL, 2018)pg. 70). 

 

A riqueza de detalhes e a complexidade de cada processo podem 

trazer elementos que aprimorem a compreensão da ciência política brasileira 

sobre o conjunto de negociações que envolvem o Executivo, o Legislativo e a 

sociedade (ARAÚJO; SILVA, 2012)pg. 70) 

 

Para Bem e Delduque (2018) em uma análise sobre os mecanismos de 

políticas públicas, indicam que a produção legislativa é maior no primeiro ano de 

mandato dos legisladores, provavelmente pela a intenção de dar respostas rápidas 

aos eleitorados e cumprir suas promessas de campanha. Nos anos eleitorais essa 

produtividade cai muito devida a atenção dos parlamentares estar prioritariamente 
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voltada para a busca da reeleição, ou em dar apoio a correligionários de outras esferas 

do poder. 

Os legisladores permanentemente sentem-se pressionados a apresentar 

respostas a sociedade, gerando um enorme paradigma a ser quebrado, que tende a 

acelera a apresentação de temas que deveriam ser indicados e debatidos com maior 

zelo. E as propostas oferecidas rapidamente nem sempre são as melhores soluções, 

e a realização de “um trabalho sério de tomada de decisões é o que melhor define a 

aprovação deste ou daquele projeto. O debate legislativo deve ser capaz de explicar 

à sociedade o teor de suas decisões, de modo a destacar quem serão os beneficiários 

das opções aprovadas e quais as repercussões almejadas socialmente”. (SACHSIDA, 

2018)pg. 460). 

 

2.4  Atuação de parlamentares 

 

Ao se analisar as proposições de lei sobre as temáticas de meio ambiental e 

sustentabilidade na Assembleia Legislativa do Panará, é relevante entender quais as 

atuações e motivações que levam os parlamentares focar seus esforços sobre esses 

temas. 

No artigo que trata sobre a contribuição e protagonismos dos legisladores da 

ALEP durante uma legislatura especifica, Ferreira e Morais (2018) constatam que a 

base governista dispõe de bastantes recursos para transformar projetos de lei, e 

denotam altas taxas de aprovação de seus projetos. Também apontam que os 

deputados dominam a agenda de proposições referente a áreas sociais, e que na 17ª 

legislatura (2011-2014), os parlamentares apresentaram a intensão de serem 

participativos na agenda legislativa do Poder Executivo, assim como apresentam uma 

a indicação de haver uma agenda própria do Poder Legislativo devida ao alto número 

de proposições apresentadas pelos deputados. 

 

Entre estes, os fatores de ordem político-institucional, como o alto 

índice de governismo e o enfraquecimento dos partidos causados pelo alto 

índice de fragmentação do parlamento e o número de partidos efetivos, 

podendo ressaltar também a fraca institucionalização das comissões 

temáticas, e das regras da CCJ que fazem com que a maioria dos projetos de 

autoria do Executivo seja relatado pelo líder de governo (FERREIRA; 

MORAES, 2018). 
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Muitas vezes projetos de lei não entram em pauta para votação em plenário 

ou em comissão porque ficam na dependência de espaço na agenda para sua análise, 

e o espaço não é liberado não por tempo, mais por não ter apoio político para que sua 

tramitação seja considerada prioritária para seu relator ou para os membros do 

colegiado. Nosso sistema político também traz a dificuldade de muitas vezes a agenda 

legislativa ser controlada pelo Poder Executivo, fazendo com que boa parte das 

proposições convertidas em lei venham de órgãos do Executivo (SACHSIDA, 2018). 

Na visão de Tomio e Ricci (2012)pg. 211), os parlamentos estaduais têm 

agenda política e uma pauta decisória própria dos estados. Diferente do Congresso 

Nacional que segue a regra dos 90%, da mesma foram que os demais parlamentos 

do mundo, onde o governo é responsável por em média 90% das propostas 

aprovadas. Em âmbito subnacional, nos parlamentos estaduais brasileiros em geral, 

observam um volume de leis bem superior ao do Executivo. “O Governador tende a 

apresentar propostas gerais, enquanto os legisladores fixam-se em projetos de cunho 

municipal, especificadamente de utilidade pública”.  

Ainda para Tomio e Ricci (2012), a dinâmica legislativa estadual é bem mais 

complexa, dependendo dos recursos que os atores políticos podem administrar. 

  

Mostramos que a liberdade constitucionalmente limitada quanto ao 

escopo normativo estadual que o poder Executivo tem na definição de sua 

agenda o torna um administrador local com fortes poderes “proativos” e 

poderosas prerrogativas legislativas, independentemente da base de apoio 

parlamentar (TOMIO; RICCI, 2012)pg. 211). 

 

Outros determinantes, também influenciam os trabalhos dos parlamentares, 

já que estes frequentemente visam o objetivo de reeleição. São os grupos de pressão 

que buscam conquistar a opinião pública, para demonstrar ao parlamentar que seus 

temas de interesse são importantes e visados pela sociedade, atraindo assim a 

atenção dos políticos (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006).  

Na busca em trazer a opinião pública para junto de seus interesses, os grupos 

de pressão utilizam de métodos como campanhas publicitaria e propaganda na 

divulgação dos temas de seu interesse, e dependendo do assunto isso pode ser mais 

fácil ou dificultoso, dependente do assunto que aborda, podendo ser considerado 

popular na hora de cativar a opinião pública. (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006). 



32 
 

Além de haver também grupos que já possuem relações estreitas e regulares com 

determinados parlamentares.  

Silva e Cabral (2018), aponta que em anos eleitorais os parlamentares se 

interessam menos por atividades legislativas, devido a estarem envolvidos com 

atividades de campanhas políticas, diminuindo a produção legal visivelmente. E 

referente à regulação ambiental nos dois países: 

 

“os deputados participam alterando as propostas originais de 

legislação ambiental e aprovam, geralmente, por votação unânime. No entanto, 

isso não significa que não existam conflitos de interesses ou diferenças de 

pontos de vista a respeito da matéria. Esses conflitos são observados em casos 

que aparecem dissidências no momento da votação, destaques de pontos 

específicos para votação em separado e votação nominal..., o que expõe o 

posicionamento individual dos legisladores e partidário a respeito do assunto 

tratado (SILVA; CABRAL, 2018)pg. 76). 

 
As instituições eleitorais também influenciam diretamente no processo 

decisório dos parlamentares. (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006)pg. 18). 

 

A democracia tenta operar através da burocracia que seria o limite e a 

forma de atuação dos legisladores. Exigências de quóruns, obrigação de 

discussões, prazos de vigência, etc... Sabe-se que um político eleito, seja 

vereador, senador, deputado tem extrema dificuldade em cumprir suas 

promessas por mais que tenha real interesse em cumpri-las. Não apenas pelo 

abismo que separam as falas de campanha da possibilidade real de execução 

dentro das casas legislativas. Mas principalmente porque existem as figuras 

que têm realmente o poder de veto e de proposição, tais como, líderes de 

partido, presidentes de comissões importantes e a mesa diretiva da casa. É 

praticamente impossível, por exemplo, para um político de primeiro mandato, 

ser mais do que um expectador dentro do teatro do legislativo. Quando muito, 

um contrarregra ou um coadjuvante. (MELO; TOMIO, 2017)pg. 2). 

 

O papel dos políticos tem que ser adaptativo à medida que avançam na arte 

da política pública e seus sistemas complexos, entender que fazem parte desses 

sistemas. Ao tratar de elaborar uma resposta viável na forma de política ambiental, é 

preciso entender como as sociedades humanas funcionam, visualizando o ambiente 

e respondendo a mudanças nas suas diferentes dimensões. Suas ações ou 
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intervenções só pode pôr em marcha uma série de ações por diversas partes 

interessadas; então eles precisam atuar no sistema na direção desejadas (CHOPRA, 

2017). 

As políticas são avaliadas quanto à sua eficácia. O monitoramento dos 

sucessos e fracassos permite esta avaliação, constitui-se de mecanismo de feedback 

que liga uma cadeia do processo iterativo de tomada de decisões para a próxima. Ela 

exige feedback de todas as partes interessadas, e se o monitoramento é baseado em 

conhecimento parcial ou comentários tendenciosos, o próximo componente da 

iteração pode não melhorar que o anterior (CHOPRA, 2017). 

Após abordarmos temas direcionados ao poder legislativo, o próximo item 

abordará as perspectivas identificada pela literatura acadêmica sobre a importância 

da regulamentação ambiental e o envolvimento da sociedade. 

 

2.5  Sociedade e necessidades de regulamentação ambiental 

 

Uma das principais funções do poder legislativo está em representar os 

interesses de seus cidadãos, na função específica da elaboração de leis, discussão e 

aprovação de orçamentos, além da fiscalização das ações do executivo.  

 

Como pode-se observar, o poder legislativo desempenha um 

importante papel na sociedade, já que é uma das principais instituições 

políticas responsável por proposições de ações voltadas para a melhoria das 

condições de vida da população de distintas regiões (CILLI; SILVA, 2015)pg. 

7). 

   

A participação da sociedade na deliberação tem variadas perspectivas, de 

limites, características, formatos e atores, e sua capacidade de produzir resultados 

nas políticas públicas é objeto de vários estudos que convergem para ideia central da 

necessidade de fortalecer a participação como uma ferramenta de aprofundamento 

da democracia. A democracia participativa é valorizada em sua função educativa e 

integradora, em seguida como mecanismo de compartilhamento do processo 

decisório, e ainda instrumento de conexão entre eleitor e eleitorado. Articulando a 

cidadania popular na medida em que convoca a presença dos cidadãos em processos 

de discussão e decisão política. (ZORZAL; CARLOS, 2017). 
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A importância da participação popular tem significativa influência sobre 

sustentabilidade ambiental, já que é uma ferramenta para obter informações sobre as 

condições, necessidades e atitudes das comunidades locais, que sem a presença de 

programas e projetos falhará em seu desenvolvimento. Quando há participação, a 

sociedade sente-se envolvida no processo de preparação e planejamento, e 

reconhecem os prós e contras de cada projeto e adquirem um senso de propriedade 

do projeto, e exercem seu direto democrático envolvidas no desenvolvimento da 

sociedade (DARHAMSYAH, 2019). 

Sobre a importância da participação da opinião pública Garnett et. al, (2017), 

argumentam que há pelo menos três justificativas lógicas convincentes para 

necessidade do envolvimento da sociedade na tomada de decisão ambiental:1) 

Normativa, baseada no direito democrático dos cidadãos de participar 

significativamente na tomada de decisões e de ser informado sobre as decisões do 

governo, 2) Substantiva, argumento epistêmico sobre a relevância de diferentes tipos 

de conhecimentos no processo de decisão, permite um exame explícito de valores 

sociais, éticos e políticos que não pode ser abordada apenas por técnicas analíticas, 

mas também exige deliberação com um amplo grupo de partes interessadas e 

afetadas, isto gera uma maior amplitude e profundidade de informações, integrando o 

conhecimento e pontos de vista de ambos os especialistas científicos e ao público. 3) 

Instrumental, com a premissa de que o envolvimento do público constrói a confiança 

e evita polêmica sobre decisões. Nestas logicas é necessária uma combinação 

adequada de mecanismos diretos, consultivas, deliberativas e representativas para 

assegurar que os cidadãos não são alienados das instituições da democracia local. 

Zarzol e Carlos (2017)pgs. 18 e 19) apontam as audiências públicas como 

ferramentas de participação popular, “que estão previstas em diferentes legislações 

brasileiras, desde a Constituição Federal até o regimento interno de casas legislativas, 

contemplando, neste ínterim, instâncias federais, estaduais e municipais, bem como 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”. Estas audiências qual são vistas como 

espaços cujo objetivo principal é promover um diálogo entre os parlamentares e os 

atores sociais em torno de um determinado tema.  Elas são presenciais, coletivas e 

permitem a manifestação dos participantes, podem servir para “debater ações do 

poder público, instruir projetos de lei, prestar contas, colher informações sobre 

determinado fato ou ainda buscar a anuência da população para alguma iniciativa dos 

governantes”.  
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A audiências públicas colhem demandas da sociedade para o orçamento, 

porém muitos dos seus participantes então interessados em cobrar das autoridades 

melhorias para sua região, onde oportuniza o contato entre os agentes envolvidos e 

um espaço de fiscalização, ainda que este não seja o objetivo central, mesmo que 

produzam mudanças modestas, ou mesmo, que não produzam mudança nenhuma 

(ZORZAL; CARLOS, 2017). 

Ainda segundo Zarzol e Carlos (2017), um resultado prático das audiências 

públicas são as emendas parlamentares, que são apresentadas pelos deputados para 

indicar valores, aos municípios e políticas públicas que devem ser implementadas no 

orçamento. Logo, as demandas das sociedades apontadas nas audiências pública 

podem ser inseridas no orçamento público, para que meio das emendas 

parlamentares sejam atendidas. 

As emendas parlamentares são uma ferramenta de articulação política para 

os parlamentares, uma vez os deputados utilizem desse recurso para inserir as 

demandas apresentadas nas audiências no projeto de lei. Mas também são utilizadas 

dentro de outra lógica: a de contemplar seus redutos eleitorais tendo como objetivo 

maximizar futuras chances nas urnas (ZORZAL; CARLOS, 2017). 

No artigo de Keller e Zhang (2017) que analisa a legislação ambiental da 

China, entende-se que uma sociedade civil ordenada é um ambiente necessário para 

o desenvolvimento sustentável do ser humano. E a legislação tem desempenhado um 

papel importante nas questões ambientais que são melhor tratadas com a participação 

de todos os cidadãos interessados. Os Estados devem facilitar e estimular a 

conscientização e participação do público, tornando as informações amplamente 

disponíveis de fácil acesso a sociedade. 

Para o desenvolvimento social brasileiro, segundo Câmara (2013)pg. 141), é 

fundamental a participação da sociedade e democracia, e eficácia na gestão e 

utilização adequada dos mecanismos de mercado, para o crescimento econômico, 

que constituem critérios importantes para o alcance da boa governança, incluída nesta 

a governança ambiental. A gestão ambiental necessita de modificações nas atitudes 

em busca da sustentabilidade, que discutam o “modelo atual de desenvolvimento 

ainda gerador de externalidades ambientais, sociais e econômicas e refletem 

problemas e dificuldades, gerando conflitos quanto ao uso, apropriação e gestão dos 

recursos naturais”. 
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Em um análise empírica sobre assembleias legislativas no país, Ferreira e 

Moraes (2018) apresentaram uma crítica sobre a ineficiência da produção legislativas, 

quando comparando os recursos investidos na atividade parlamentar e apresentando 

baixa substancialidade no conteúdo de leis, sendo irrelevantes e pluralistas em termos 

de impacto para o bem-estar social, e ainda apontam que uma parte considerável das 

proposições indicada pelos parlamentares são posteriormente julgada 

inconstitucional. Já que os políticos estão mais focados na busca de ser populista e 

enganar a população, fazendo promessas impossíveis de se fundamentarem. 

Compactuando com ponto de vista parecido, Cilli e Silva (2015)pg. 23), 

analisando a atuação de deputados federais “evidenciam que um corpo político se 

manteve no poder atuando de modo inexpressivo nas áreas específicas voltadas para 

o desenvolvimento”. Afirmando que muitas vezes o poder legislativo atua como uma 

instituição “homologada a das decisões do executivo, contribuindo e aprovando 

matérias já existentes, sendo a maior parte da bancada do governo”. 

A sociedade também pode se organizar em grupos de pressão para 

influenciar a decisão dos parlamentares. O artigo de Taglialenia e Carvalho (2006)pg. 

9), relata a participação dos grupos de pressão na tramitação do Projeto de Lei de 

Biossegurança tramitado no Congresso nacional. “Grosso modo, os grupos que 

atuaram nas discussões e na tramitação do projeto podem ser classificados em 

favoráveis e em contrários”. Os grupos de pressão têm dois canais de acesso ao 

processo legislativo, podendo ser formais ou informais. Canais formais são 

participações em audiências públicas por exemplo, os canais informais são contatos 

diretos com os parlamentares, relações pessoais dos grupos de pressão com o 

parlamentar, a sugestão de emendas o trabalho de lobby exercido junto aos relatores.  

 

Em outras palavras, os grupos que defendem interesses próprios de 

segmentos específicos da sociedade mostraram-se mais influentes no processo 

decisório que os grupos que se propunham a defender interesses da sociedade como 

um todo. (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006)pg. 19). 

  

Durante do decorrer do processo legislativo os parlamentares podem contar 

com diversas opiniões, assessorias,  

 

“opiniões e de apoio técnico existente em universidades, órgãos 

técnicos do governo, ou da sociedade civil, para ajudar na instrução sobre a 
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avaliação de impacto, bem como na verificação de alternativas existentes. 

Chamamos a atenção para que os instrumentos das audiências públicas sejam 

observados com mais atenção pelos parlamentares, de modo a configurar-se 

efetivamente como instrumento democrático e garantidor da pluralidade de 

opiniões em cada uma das reuniões. Observar quem são as partes 

interessadas e sua representatividade também faz parte do processo de 

instrução que deve estar presente em todas as fases do processo legislativo. 

(SACHSIDA, 2018)pg. 461) 

  
O legislativo precisa de mudanças culturais, fortes e sustentáveis com maior 

qualidade das decisões da nossa democracia. O caminho para essas mudanças está 

no processo legislativo realizado com seriedade e utilizando todas as ferramentas 

disponíveis de informação para os parlamentares. 

Para Garcia e Garcia (2016) em seu artigo que avaliação o período de uma 

legislatura compreendida entre 2010 à 2014, com intuito de verificar se houve 

retrocesso na legislação ambiental do Pr. Perceberam que nesse período não foram 

identificados casos significativos de retrocesso na legislação ambiental do Estado do 

Paraná, mesmo tento algum apontamentos que na opinião dos autores deveram ser 

revisada a legislação, ainda sim: 

 

“observa-se que a partir dos anos, o próprio histórico de produção 

legislativa do Estado tem demonstrado avanços na seara ambiental, como se 

verifica há aproximadamente quarenta anos  quando se editou uma das 

primeiras leis referentes ao tema, bem como com o passar dos anos, que se 

buscou estruturar tanto na faceta material da legislação ambiental, bem como 

formal, quando se busca criar formas e mecanismos de se efetivar o que a lei 

prevê. (GARCIA; GARCIA, 2016)pg. 6) 

 

Com a expansão contínua das atividades humanas e mudanças no clima 

global, os problemas de governança ambiental e o conceito de desenvolvimento 

sustentável tornaram-se o foco de preocupação em todos os países do mundo. 

Observando o impacto da regulação ambiental e resultados econômicos na China em 

comparação com outros países, demonstram que regulamentos ambientais, 

inevitavelmente, tem um profundo impacto sobre a produtividade do trabalho através 

da melhoria da qualidade ambiental. O apoio do governo em realizar regulamentos 

ambientais, e impor multas ou impostos sobre a poluição causada pela produção, gera 
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receitas que poderão ser utilizadas para melhoria do meio ambiente (LI; JI; ZHANG, 

2018). 

Também tratando de economia, Yarahmadi e Higgins (2012), destacam que 

é reconhecido que as empresas são responsáveis por muitos dos atuais problemas 

ambientais, causados, por exemplo, pelo aquecimento global ou escassez de 

recursos. Isso faz com que a sociedade, grupos de interesse e governo exijam das 

empresas realizações de mudanças, para práticas sustentáveis e inovadoras. 

Mudanças que exigem estratégias sustentáveis tais como: na eliminação de resíduos, 

consumo consciente, boas práticas de produção, responsabilidade na utilização de 

recursos naturais, buscando diminuir a pressão sobre o meio ambiente natural 

preservando recursos valiosos para as gerações futuras. Dentro deste conceito cabe 

ao governo exercer pressão através de normas e regulamentos para que as empresas 

cumpram padrões mínimos de proteção ambiental, correndo o risco de receber 

sanções caso não respeitem esta legislação.  

Muitos especialistas acreditam que os regulamentos em forma obrigatória 

podem limitar a capacidade de crescimento e inovação das empresas. E ainda as 

constantes alterações dos regulamentos podem trazer incertezas para o mercado, já 

que os movimentos políticos se tornam incertos a cada mudanças políticas 

(YARAHMADI; HIGGINS, 2012). 

Mas Yarahmadi e Higgins (2012), também destacam em seu trabalho 

exemplos em que a parceria do governo e empresas geraram cooperação. Motivados 

em compartilhar conhecimento ambiental e aumentar a conscientização das empresas 

sobre práticas sustentáveis. Por exemplo na Dinamarca o setor público e privado 

forma uma rede, chamada “GreenNetwork”, desde a sua criação em 1994, contendo 

mais de 4300 empresas e instituições públicas. Trabalhando ativamente em conjunto 

para uma maior sustentabilidade. Essas parcerias ambientais ajudam a satisfazer as 

preocupações das principais partes interessadas, particularmente do governo. E o 

envolvimento das empresas com o governo, buscam atividades de cooperação com 

as agências governamentais para obter legitimidade para suas operações e buscar 

recursos e credibilidade. 

Apesar das vantagens da cooperação entre empresas e órgãos 

governamentais, alguns problemas podem surgir em relação em um nível mais baixo 

da economia, especialmente para empresas de médio e pequeno porte. Nos 

diferentes órgãos governamentais, em níveis local, estadual e federal, a complexidade 
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dos regulamentos ambientais apresenta dificuldades de responsabilidades e 

comunicação entre os setores público e privado, muitas vezes complexos de mais 

para os menores empreendedores. (YARAHMADI; HIGGINS, 2012). 

O relatório de Warburton, Wilson e Rainbow (2007), traz informações sobre 

sustentabilidade, enfatiza que envolver o público na elaboração de políticas é um 

processo importante para não prejudicar a reputação, não só da iniciativa política 

específica, mas das organizações que auxiliam no desenvolvimento da política. 

O objetivo para o exercício de engajamento público requer ideias, 

compromisso, validação, legitimidade, entusiasmo, e principalmente que esses 

elementos façam a diferença para o conteúdo da política. 

O público torna-se um avaliador, para garantir que os objetivos são realistas, 

realizáveis e mensuráveis, no qual os dados possam ser medidos e relatados 

(internamente e/ou externamente), e garantir que não existam objetivos ocultos, 

durante a formulação das políticas públicas.  

Para o governo, o envolvimento público na formulação da política pública pode 

trazer melhoria da governança: fazer com legitimidade democrática, 

responsabilização, confiança, direitos dos cidadãos, empoderamento; a sociedade e 

a justiça social: fazer face à exclusão e ao aumento da equidade, e construindo 

relacionamentos, redes e Propriedade; melhoria da qualidade dos serviços, projetos 

e programas: mais eficientes e melhores serviços que atendam às necessidades e 

reflitam valores sociais amplos; e capacitação e aprendizagem: construir confiança, 

competências, compreensão, consciência, conhecimento. 

Os próximos itens deste trabalho, apresentam conceitos a partir da 

perspectiva mundial para elucidar o assunto sobre políticas ambientais, os méritos da 

governança ambiental e a atenção sobre sustentabilidade e meio ambiente.   

 

2.6  Políticas ambientais 

 

As políticas ambientais são o conjunto de leis, normas, e ações públicas 

orientadas na preservação do meio ambiente em um território específico. As políticas 

ambientais acompanham os processos de desenvolvimento de uma região e vão se 

desenvolvendo e moldadas conforme a necessidade da área.  
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Na Avaliação Ecossistema do Milênio de 2005, constatou que ao longo 

dos últimos 50 anos, o homem modificou os ecossistemas mais rápida e 

extensivamente que em qualquer período na história humana. Isso resultou em 

uma perda substancial e em grande parte irreversível na diversidade da vida 

na Terra. Embora reconhecendo que essas alterações feitas aos ecossistemas 

têm contribuído para ganhos líquidos substanciais no bem-estar humano e o 

desenvolvimento económico, salientou que esses ganhos foram obtidos a 

custos crescentes. Ela enfatizou que esses problemas não forem abordados, 

vai diminuir substancialmente a benefícios que as gerações futuras obtenção 

dos ecossistemas. Além disso, a degradação dos serviços dos ecossistemas 

poderia crescer significativamente pior durante a primeira metade deste século 

e é uma barreira para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio ou quaisquer outras metas de desenvolvimento (CHOPRA, 2017)pg. 

53, tradução nossa). 

 

Chopra (2017), acredita que o desafio para reverter a degradação dos 

ecossistemas, enquanto atender à crescente demanda por seus serviços podem ser 

cumpridas parcialmente em alguns cenários, porém envolvem mudanças significativas 

nas instituições governamentais e das políticas públicas atuais.  

O 6º Global Environment Outlook (GEO-6) da ONU (2019) que traz as 

perspectivas do meio ambiente mundial, onde trata de medidas imediatas para atuar 

sobre questões ambientais urgentes, e buscar alcançar o desenvolvimento 

sustentável, e atender as Metas, Objetivos Ambientais, bem como as normas 

acordadas internacionalmente, como o acordo de Paris. Fornecer aos governos, 

autoridades locais, empresas e cidadãos individuais, informações necessárias para 

orientar as sociedades para alcançar um mundo verdadeiramente sustentável até 

2050. 

Um dos temas abordados pelo relatório GEO-6 da ONU, são as políticas 

ambientais. Em que destaca que maioria dos países introduziu políticas ambientais e 

estabeleceram estruturas de governança para essas políticas. “A formulação de 

políticas é tão importante, quanto a escolha do instrumento normativo para a eficácia 

das políticas”. (ONU, 2019)pg. 22, tradução nossa). Aponta que a boa formulação de 

políticas apresenta:  

• visão de longo prazo com processo inclusivo e participativo;  

• precisa ter na linha de base condições ambientais e objetivos embase 

cientificamente quantificados e etapas intermediárias;  
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• integração efetiva de considerações ambientais, sociais e econômico;  

• a execução prévia e subsequente da análise dos custo-benefício ou custo-

efetividade para garantir que os fundos e setor privado são utilizados com a 

máxima eficiência e eficiência, e estudados com profundidade suficiente dos 

aspectos sociais; 

• a integração dos regimes de monitorização durante a implementação, apoiar 

políticas de adaptação, de preferência com a participação de stakeholders 

afetados; 

•  e a realização, após a intervenção, as avaliações dos resultados e os efeitos 

políticas para encerrar o ciclo e melhorar a formulação de políticas no futuro.  

 

A determinação das políticas ambientais pode adquirir mais dinamismo 

através de sua ampliação durante o passar do tempo. Sua disseminação entre países 

é cada vez mais comum, as políticas mais bem-sucedidas quando permitido, servem 

como modelo para adoção em outros países. Os acordos multilaterais e as redes 

políticas são incentivadores para a aprendizagem das políticas interpaíses. 

A integração ambiental não é suficiente se não houver benefícios para outros 

setores, os benefícios devem ser amplamente dispersos na sociedade.  O Ministério 

de Meio Ambiente precisa exigir a integração das políticas ambientais, pois os 

mecanismos jurídicos, processuais institucionais que são eficazes na integração das 

políticas ambientais devem ser implementadas de forma generalizada. 

Uma análise dos indicadores demonstra que mesmo com considerável grau 

de inovação, ainda são insuficientes os esforços para promover a políticas ambientais, 

que se revelam insuficientes para lidar com casos não resolvidos, ou com lacunas nas 

políticas, em programa que se referem ao controle da poluição, melhoria da eficiência 

e planeamento do ambiente”. (ONU, 2019). 

Quando se trata de elaborar uma resposta viável na forma de política 

ambiental, é preciso entender como as sociedades humanas funcionam, visualizando 

o ambiente e respondendo a mudanças nas suas diferentes dimensões.  

As políticas são avaliadas quanto à sua eficácia. O monitoramento dos 

sucessos e fracassos permite esta avaliação, constitua-se de mecanismo de feedback 

que liga uma cadeia do processo iterativo de tomada de decisões para a próxima. Ela 

exige feedback de todas as partes interessadas, e se o monitoramento é baseado em 



42 
 

conhecimento parcial ou comentários tendenciosos, o próximo componente da 

iteração pode não melhorar que o anterior (CHOPRA, 2017). 

Os modelos de governança ambiental bem-sucedidos devem basear-se em 

políticas devidamente formuladas e na sua aplicação, cumprimento e execução. Estes 

modelos devem fornecer atenção aos primeiros sinais da ciência e da sociedade e 

assegurar a existência de capacidades de monitorização adequadas e investimento 

em sistemas de conhecimento, como dados, indicadores, avaliações, avaliação de 

políticas e plataformas de troca. Mais investimento em sistemas de contabilidade 

ambiental para garantir que a custos externos e incorporar os processos que 

identificarão possíveis riscos futuros, oportunidades e conflitos.  

 

2.7 Governança ambiental 

 

Segundo Loppolo, et al, (2016), a governança é o resultado de um processo 

de gestão de colaboração, em que seus princípios são a participação, abertura de 

negócio, accountability, eficácia e coerência, e deve lidar com problemas ambientais 

aumentando a resiliência dos sistemas ecológicos em face de um futuro incerto. 

Quanto orientada pelas metas ambientais expostas mundialmente, preocupada com 

a complexidade multifacetada dos problemas ambientais de forma mais ampla 

tratamos de Governança Ambiental. 

Governança Ambiental é entendida como pré-requisito para alcançar o uso 

sustentável dos recursos naturais e ambientais, atuando através de uma gestão eficaz 

e baseada na legislação ambiental. Sendo pré-requisito para a obtenção de equilíbrio 

suficiente entre o meio ambiente e o desenvolvimento (DARHAMSYAH, 2019). 

Na pesquisa de Darhamsyah (2019), o autor afirma que a governança 

ambiental é melhor entendida como a formação, reafirmação ou mudança de 

instituições diretamente nomeadas pelo governo para resolver conflitos sobre 

recursos ambientais, através de gestão eficaz na resolução de justiça social na vida 

da comunidade. A boa governança vai influenciar e determinar gestão ambiental para 

alcançar o desenvolvimento sustentável é a forma de melhorar a destruição ambiental 

sem sacrificar a necessidade de desenvolvimento econômico e justiça social, agora e 

no futuro. 

Para Loppolo, et al. (2016) a Governança Ambiental tem o papel de gestora 

dos recursos naturais, assumindo a função de planejador para atingir das metas 
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ambientais, e produzir resultados políticos concretos usando estas metas. Na 

verdade, a governança ambiental é implementada como uma tarefa integrada, ligada 

e visando a melhoria das condições socioeconômicas de um território, coma ideia de 

integração e sustentabilidade. 

Ainda sobre Governança Ambiental, os autores Memmler, Eder e, Schanz 

(2005), do programa de mestrado Universidade de Freuburg na Alemanha, destacam 

a necessidade de mais estudos, pesquisas e avanços mundiais na área de 

governança ambiental, entendem que cientistas e políticos de todo o mundo 

interpretam a governança ambiental como uma governança que compreende todo tipo 

de regulação social por atores públicos e privados, orientados em questões 

ambientais. E que o termo governança na política ambiental é também explicada pelas 

características dos problemas ambientais e os desafios específicos que são colocam 

sobre a regulação. 

As demandas políticas em contextos de governança ambiental têm crescido 

em complexidade. E as relações intergovernamentais são visadas para analisar a 

melhor forma de implementar políticas públicas em questões globais e integração 

regional, suplicando por uma abordagem de governança multinível para atuar como 

chave de inovações política e aumentar a eficácia do Estado.  

Para Loppolo, et al, (2016), a governança ambiental tem a função de 

negociação com abordagem de compromisso, em que cada parte se esforça para 

conciliar os interesses individuais e divergentes, demonstrando que processos 

participativos trazer progressivamente a dissidência e conflitos. No qual é fundamental 

o desempenhado de um facilitador do diálogo, que age a fim de alcançar um consenso 

consciente. A Governança Ambiental tem de ser flexível, mas também deve ser capaz 

de compreender e fazer uso dos conjuntos de dados ambientais disponíveis, além de 

ter que ser capaz de planejar perspectivas sustentáveis, identificando as 

dependências entre os setores, avaliando vários aspectos da sustentabilidade e ser 

capaz de gerar cenários alternativos e construção de estratégias para a 

implementação. 

Os setores não-governamentais, tais como organizações da sociedade civil e 

do setor privado, cada vez mais estão participando de ações decisivas e transposição 

de conhecimento para atender lacunas políticas. E empenhar-se em resolver 

problemas ambientais, em diferentes níveis, construindo mecanismos para as 
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relações intergovernamentais e entre as diferentes organizações, em que o Estado é 

crucial para coordenar a gestão e política ambiental (OLIVEIRA, 2018). 

Para Oliveira (2018), é importante ter em mente que o processo político aberto 

pode ajudar a envolver diferentes grupos da sociedade civil trazendo legitimidade, 

recursos e eficiência na busca pela melhoria da gestão ambiental. Mas desde que 

realizado com instituições intergovernamentais robustos, buscando maneiras de 

superar relações intergovernamentais fracos, diminuindo as diferenças políticas 

através do diálogo político para melhorar o desenvolvimento de políticas e serviços 

públicos. Em caso contrário, a política também pode se tornar uma ferramenta para 

clientelismo e patrimonialismo, o que pode minar a democracia e o sistema político. 

No Brasil segundo Câmara (2013) a governança ambiental vem sendo 

estabelecida, 

 

desde o Descobrimento, por regras, normas e instituições que regulamentam 

o acesso e uso dos recursos naturais, tendo sido mais marcado como política 

pública a partir dos anos de 1930, com o estabelecimento de diretrizes, 

princípios e regras para o uso de recursos hídricos, minerais e florestas, o que 

acentuou o processo gerencial de comando e controle com penalidades, taxas 

e impostos que pouco contribuíram para seu uso racional. A concentração de 

poder na égide de instituições públicas criadas especificamente para tais fins 

resultou em políticas específicas e desarticuladas do contexto ambiental 

integrado e ecossistêmico. (pg. 141) 

 

A governança ambiental brasileira baseia-se no sistema de licenciamento, 

Atuação do Ministério Público, na atuação de organizações não governamentais, 

comitês, concelhos, e lideranças políticas com suas influências no processo decisório, 

e por fim na atitude do cidadão como consumidor sustentável. “O crescimento 

econômico sempre dominou a condução da formulação de políticas públicas, assim 

como influenciou o comportamento da sociedade brasileira quanto ao seu padrão de 

consumo e de relação com a natureza” (CÂMARA, 2013)pg. 141). 

 

2.8 Sustentabilidade e meio ambiente 

 

A humanidade é a chave para a mudança no ambiente, que através de seu 

comportamento e políticas pode influenciar a sobrevivência de todos os seres em um 
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ambiente. Mas o ambiente também produz impacto sobre os seres humanos, porque 

existe uma relação recíproca equilibrada entre eles (DARHAMSYAH, 2019). 

Com a  Revolução Industrial os padrões de consumo e produção do planeta 

foram alterados, se constituindo como um grande fator que contribuiu para o 

desenvolvimento econômico e consequentemente a exploração dos recursos 

naturais, contudo gerando diversos problemas, como má distribuição das riquezas, 

poluição e devastação de alguns recursos naturais, intensa emissão de dióxido de 

carbono, desmatamento exacerbado, um modelo econômico voltado para o 

crescimento a todo custo.  (EFING; KALIL, 2016). O estudo do Ministério do Meio 

Ambiente (2018) afirma “a Humanidade já consome 30% mais recursos naturais do 

que da capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se 

mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas 

Terra para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos”. 

O modelo econômico voltado para a produção e consumo desenfreado, ao 

longo dos anos pós Revolução Industrial, vem gerando impactos ambientais 

irreversíveis.  Ferreira (2019) cita: 

 

O Relatório Estado do Mundo, publicado pelo Worldwatch Institute 

(2012), já afirmava que devido ao ritmo das emissões atuais da sociedade a 

temperatura média global pode chegar a um acréscimo de 4ºC. Como 

consequência grandes catástrofes podem ocorrer, tais como deslocamentos 

populacionais em massa causados por inundações em áreas costeiras, secas 

extremas, doenças espalhadas para novas áreas. (pg. 4). 

  

 A partir da preocupação com esses impactos, em 1972 na 1ª 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, foi abordado pela 

primeira vez o debate com escala global sobre desenvolvimento, crescimento 

econômico e proteção ambiental. E em 1987 a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988, p. 46) versou sobre um novo conceito 

de desenvolvimento sustentável estabelecendo que desenvolvimento sustentável é 

definido como aquele capaz de satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidade (EFING; KALIL, 2016). 

Segundo Ferreira (2019)pg. 4), que também cita o do documento Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, afirma que o documento salienta 
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que desenvolvimento sustentável está associado ao conceito de necessidades 

básicas dos pobres e da limitação dos recursos naturais. “Esses dois conceitos, 

juntamente com o conceito de desenvolvimento econômico, convergem para o 

desenvolvimento sustentável, com a finalidade de erradicar a pobreza, de reduzir a 

poluição ambiental e o desperdício no uso de recursos”. Ou seja, o termo 

desenvolvimento sustentável está vinculado às dimensões ambiental, social e 

econômica.  

O conceito de sustentabilidade significa respeito às limitações de cada bioma 

e às necessidades das gerações presentes e futuras (BOFF, 2012)  e (FERREIRA, 

2019). Com o propósito de atender a esses requisitos as Instituições Públicas e a 

sociedade como um todo devem se atentar ao tripé da sustentabilidade: econômico, 

social e ambiental. 

Na visão de Keller e Zhang (2017) o desenvolvimento ambiental sustentável 

só pode ser alcançado através da proteção do sistema ambiente visando manter o 

equilíbrio entre a velocidade de desenvolvimento utilizando recursos naturais 

permitindo a própria recuperação e regeneração do meio ambiente. Outro mecanismo 

é buscar a restauração do ambiente natural como forma de remediação para fortalecer 

a melhorar a qualidade ecológica, visando então o desenvolvimento sustentável. 

Então no encontro internacional Rio 92, surgiu a questão de como isso era 

possível, tanto a nível macro e em situações particulares, e abordou pela primeira vez, 

o tema de “Mudança de Padrões de Consumo” (EFING; KALIL, 2016).   

Sequencialmente, em 2012 na Rio+20, nos achados da ONU substituindo 

seus ‘Objetivos de Desenvolvimento do Milénio’ pelos então aprovados ‘Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS’, e adotando a “Agenda 2030”, anunciando 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, que entraram em vigor já 

janeiro de 2016 que orientarão as decisões a serem tomada ao longo dos próximos 

quinze anos (EFING; KALIL, 2016).   

Loppolo, et al, (2016), entendem que programas na linha de ISO 14001, 

induzem os governos locais (assim como firmas) a tomar medidas ambientais 

progressivos consideráveis que se traduzem em redução da poluição e melhor 

conformidade com regulamentações governamentais. Consequentemente, as 

economias de mercado competitivas podem obrigar firmas a diferenciar-se em uma 

variedade de aspectos, incluindo a gestão ambiental. Tornando a governança privada 

uma realidade na política ambientais globais e tornou-se um importante instrumento 
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das ferramentas política da sociedade civil global em seus esforços para promover a 

sustentabilidade ambiental. Essa experiência torna a governança ambiental num 

mosaico de atores (públicos e privados), cuja integração é muitas vezes 

desconfortável. 

A sustentabilidade tem ocupado destaque e projeções mundiais. “Diversas 

abordagens sobre o tema estão sendo discutidas. Uma delas visualiza a 

sustentabilidade com oito dimensões, sendo elas: social, econômica, ecológica, 

ambiental, cultural, territorial e política nacional e internacional”. (FERREIRA, 2019)pg. 

6).  

As origem e orientação da Sustentabilidade é antropocêntrica, tem fortes 

conotações na sociedade que precisa ser sustentada, continuada e tem prerrogativa 

de percepções e preferências humanas. Implica em equidade e justiça dentro e entre 

gerações, para as sociedades humanas e outras espécies, portanto, a 

sustentabilidade pode fornecer orientações para a política ambiental (CHOPRA, 

2017). 

Após apontamentos dos conceitos de políticas públicas, governança 

ambiental e sustentabilidade na esfera mundial, é importante lembrar que a aplicação 

e realização de todos estes conceitos em prol de benefícios para o meio ambiente e 

para a sociedade resultam em custos. Por isso o item 2.9 aborda a importância da 

apreciação de custos para legislações ambientais. 

 

2.9 Custos na legislação ambiental 

 

A implementação da legislação ambiental, tem um custo que muitas vezes é 

deixado de lado e não analisado, mais é de extrema importância considera sua 

representatividade econômica, para criação e implementação de regulação. Muitas 

vezes as políticas ambientais não atingem potencial pleno, por não realizarem 

analises de custo-efetividade dos resultados da política, antes ou depois do processo, 

o que dificulta a avaliação do sucesso ou da falha, ou falta de metas claras e 

mensuráveis (ONU, 2019). 

Os países que fazem parte da Organisation for Economic CO-Operation and 

Development (OCDE) adotam o mecanismo Regulatory Impact Analysis (RIA) para 

avaliar os efeitos positivos e negativos das regulamentações propostas, existentes e 

alternativas não-regulamentares. A análise da OCDE mostra que a condução do RIA 
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em uma estrutura sistemática adequada pode sustentar a capacidade dos governos 

de assegurar que as regulamentações sejam eficientes e eficazes em um mundo 

mutável e complexo.  

A RIA é uma ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão, que 

informa como regulamentar e alcançar metas de políticas públicas, assegurando um 

processo sistemático e rigoroso de identificação e avaliação dos potenciais impactos 

das ações governamentais sobre fatores econômicos, e despesa de valores sociais e 

ambientais. É empreendida na quantificação da custos e benefícios esperados de uma 

medida regulamentar, sobre a avaliação da eficácia da medida em atingir os seus 

objetivos políticos e determinar se existem abordagens alternativas superiores 

disponíveis aos governos. No Processo decisório a RIA complementa-se a outros 

mecanismos da polícia, como a consulta pública, para desenvolver uma melhor 

compreensão do impacto provável ou apontar opções regulamentares, e comunica 

essas informações aos decisores políticos (SMITH; ERBACCI; KAUFFMANN, 2016).  

A fundamentação econômica para o uso da RIA deriva de seu impacto 

esperado no aumento da eficácia e eficiência das intervenções regulamentares e, 

consequentemente, do bem-estar económico. A OCDE desenvolveu em 2016 e 2017 

um conjunto de princípios de boas práticas para a RIA que ajudam a abordar desafios 

relacionados com a RIA, incluindo a incorporação efetiva da perspectiva de 

crescimento inclusivo. 

No Brasil, segundo Câmara (2013), a legislação desenvolvida durante toda a 

história do país, vem sendo criada baseada nos princípios de comando e controle com 

penalidades, taxas e impostos que pouco contribuíram para seu uso racional de nosso 

meio ambiente. 

Sobre este tema Cabral (2010), orientado pelo ponto de vista do empresariado 

industrial, argumenta que implementação das normas ambientais podem significar o 

aumento do “Custo Brasil” diminuindo a competitividade internacional. Aponta que 

alguns instrumentos de regulação ambiental em boa medida, ajudam nas negociações 

trazendo visibilidade frente as negociações, porém em excesso de regulamentação 

de regulação restritiva pode inibir o crescimento econômico.  E por consequência 

“responsáveis pela elaboração e implementação de normas ambientais, tornem-se 

alvos de pressão política do empresariado industrial, com vistas a influenciar nos 

processos deliberativos” (CABRAL, 2010)pg. 142).  
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Esta influência por parte de setores afetados pela regulamentação ambiental, 

são realizados com a intensão de minimizar o impacto econômico, são exercidos 

através de lobbies e por representação formal junto aos parlamentares (forma indireta 

e direta), onde os setores da economia que serão afetados pela regulamentação em 

questão, participem efetivamente nos processos de elaboração de leis ambientais 

(CABRAL, 2010). 

Segundo Foreman (2018), que analisa a Agência Reguladora da União 

Europeia, entende que para a regulação ambiental ter benefícios econômicos é 

necessário foco no aumento da eficiência e eficácias nas normas ambientais em face 

a pressões ambientais e alcançar estes melhores benefícios através de uma melhor 

regulamentação. 

Por exemplo os governos holandeses e alemães para ajudar as empresas a 

buscar oportunidades de exportação para o setor, participam de um programa-piloto 

que fornece ajuda na performance e benefícios ambientais através nova tecnologias 

para acelerar a entrada e competividade no mercado internacional.  

No Reino Unido os reguladores da Agência Ambiental e seus órgãos, têm 

grandes objetivos para apoiar o crescimento sustentável, visando minimizar os 

impactos das regulamentações ambientais. Proteger e melhorar o meio ambiente de 

uma forma que, na medida do possível, também ajudam a criar a saúde e bem-estar 

benefícios e crescimento económico sustentável. Na Irlanda do Norte a Agência 

Reguladora tem o objetivo apoiar uma economia sustentável, de forma mais limpa, 

com ambiente mais saudável para benefício das pessoas e da economia. (FOREMAN, 

2018).  

As regulamentações ambientais através de determinações podem ocasionar 

impactos que aumentem o crescimento e a produtividade, por meio de imposições 

como (FOREMAN, 2018): 

 

• obrigar investimento das empresas, em medidas de longo prazo para proteção 

ambiental, que por consequência aumentara atividade econômica, porém 

alguns autores entendem que esses recursos poderiam implementar 

investimentos mais produtivos, e atrasos em licenças podem desencorajar 

investidores;  
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• reforço competências e capital humano, no desenvolvimento de habilidades e 

eficiência visando melhorias ambientais, crescimento sustentável e uma 

transição para uma economia verde;  

• Investimentos em infraestrutura de defesa de águas e enchente, garantindo 

preservação sustentável de recursos hídricos, gestão das águas residuais e 

suportes de gestão de risco e sustenta atividades econômicas dependentes de 

tais recursos;  

• melhores ideias, conhecimento e desenvolvimento e adoção de inovações e 

mudança técnica, relatam que a regulamentação ambiental tem sido um motor 

positivo de inovação, especialmente na obtenção mais eficiente na proteção 

ambiental autuando para aumentar a inovação global por grandes empresas, 

especialmente no longo prazo quando se leva a mudanças nas estratégias 

corporativas para melhorar a inovação. 

• mercados justos flexíveis e abertura de concorrência, onde regulação 

ambiental pode proporcionar negociações entre empresas e levá-los a adotar 

medidas de controle eficiente, onde a Agência ambiental tem que atuar para 

controlar possíveis crimes ou danos ambientais e impedir os operadores 

ilegais. Porém na falta de controle, há riscos que as grandes empresas 

dominarem o mercado e negociações, e isso poderia inibir a entrada de 

(pequenas) empresas e ou empreendedores de produtos alternativos 

ambientalmente e economicamente atraente. 

 

Foreman (2018) também apresenta uma lista de itens de como melhorar o 

impacto econômico da regulamentação ambiental. Por exemplo: desenvolver 

regulamentos em colaboração com outros países para minimizar quaisquer possíveis 

desvantagens competitivas em comparação com empresas estrangeiras que não 

estão sujeitos aos mesmos regulamentos e compartilhar conhecimento e experiência 

internacionalmente; concentrar-se em resultados que definam os resultados 

ambientais desejados e ser flexíveis; ter objetivos ambiciosos e rigorosos para induzir 

a implementação de inovações reais e mudanças técnicas; regulamentos baseados 

em avaliações financeira que garantam sai eficiência e não imponham custos 

excessivos para as empresas, de modo a minimizar eventuais impactos económicos 

adversos; enfatizam a necessidade de regular o mais próximo possível para os 

resultados desejados quanto possível; ter fase bem definidas de períodos e prazos, 
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ligação destes a um os ciclos de investimento de capital da indústria podem permitir 

que as empresas integrem investimentos para novas instalações e equipamentos que 

possam facilitar o desenvolvimento e adoção de novas tecnologias que são melhores 

em termos econômicos, ambientais;  tornar o processo regulamentar mais estável e 

previsível ; utilizar incentivos ao mercado, como encargos de poluição, regimes de 

reembolso de licenças negociáveis, para fornecer incentivos contínuos para o negócio 

para desenvolver e aplicar soluções inovadoras; minimizar o tempo e os recursos 

envolvidos no processo regulamentar de modo a não impedir ou desencorajar a 

inovação e os investimentos; Transparência, regulador precisa fornecer informações 

claras, credíveis e compreensíveis sobre a escala, a natureza e a importância dos 

correntes e futuros problemas de pressões ambientais e suas causas; e os 

reguladores ambientais também precisam ter fortes laços com o estratégia industrial 

a ser desenvolvida pelo departamento de negócios, energia e estratégia industrial e, 

em particular, programas governamentais para promover a inovação aplicação de 

melhores práticas de mudanças técnicas. 

A análise de Li, Ji e Zhang (2018) mostra que as normas ambientais trazem 

efeitos positivos e negativos para os resultados econômicos. De um lado, o aumento 

da intensidade da regulamentação ambiental pode reduzir o investimento, e tem um 

efeito inibitório sobre o crescimento dos resultados econômicos. Por outro lado, o 

aumento da intensidade da regulação ambiental também pode melhorar a 

produtividade e impõe um efeito promotor do crescimento dos resultados econômicos. 

O impacto final da regulamentação ambiental nos resultados econômicos depende da 

comparação destes dois efeitos. Portanto, a regulação ambiental adequada ajuda a 

alcançar um crescimento sustentável. 

Alguns autores relatam que os regulamentos ambientais podem prejudicar a 

competitividade das indústrias e o impacto sobre a concorrência é negativo, mas com 

pequena representatividade, tornando-se insignificante, e os custos de regulação 

ambiental são uma pequena percentagem do volume de negócios das empresas, 

apenas 0,16% do volume do negócio total. E outros fatores, como o acesso a um 

grande mercado, definidos direitos de propriedade, a boa governação e um bom 

ambiente regulatório são muito mais importantes para determinar o investimento 

estrangeiro direto. Por outro lado, é preciso ter cuidado com reivindicações de normas 

ambientais que impõem custos muito elevados e significativos impactos econômicos 

adversos (FOREMAN, 2018). 
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Para fechamentos de conceitos envolvendo o tema desta dissertação, o último 

item do referencial teórico a seguir, versa sobre a percepção da sociedade civil em 

relação aos temas ambientais. 

 

2.10 Visão da sociedade civil sobre os temas ambientais. 

 

Nas últimas décadas, a globalização, o capitalismo, a expansão da produção 

de bens e serviços contribuíram para uma melhoria na qualidade de vida de uma 

parcela reduzida da população mundial. Houve certamente “redução da miséria e dos 

níveis de pobreza e melhoria dos indicadores de saúde, educação e bem-estar por 

conta deste progresso” (MARTINE; ALVES, 2015)pg.2). Porém o período de excessos 

está visivelmente acabando, e uma parte da população mundial, especialmente nos 

países subdesenvolvidos, ainda não tem acesso a esse progresso. O atual modelo 

econômico tem se baseado em um crescimento insustentável dos recursos não 

renováveis do planeta, observamos a drástica e continua redução da biodiversidade, 

aquecimento global, mudanças climáticas, além de abismos nas desigualdades 

sociais cada vez maiores. A sociedade depara-se com um futuro de graves crises 

ambientais, econômicas e sociais. 

Continua havendo muita incompreensão, desinformação e deturpação 

programada a respeito da natureza e da gravidade dos problemas ambientais 

enfrentados pelo planeta Terra no século 21. A falta de uma visão consentida 

sobre determinantes e contornos da crise propicia o surgimento de soluções 

espúrias, ou favorece um clima de inação política que não se coaduna com a 

dimensão ou a gravidade da crise ambiental. (MARTINE; ALVES, 2015)pg.2)  

  

Segundo Irving e Oliveira (2012) as discursões sobre o significado de 

sustentabilidade são ampliadas em todas as esferas da sociedade. A sustentabilidade 

se encontra atualmente no centro dos debates sobre o crescimento econômico, 

inclusão social e meio ambiente, devido à pressão que o ser humano vem exercendo 

sobre o planeta e seus recursos naturais, para atender o comportamento consumista 

da sociedade. (ARRUDA; QUELHAS, 2010)pg. 54). 

A sustentabilidade pode ser pensada como um padrão social de 

interação com a natureza, que garante um prazo longo da produção e 

distribuição, de modo suficiente, para que todos possam viver com dignidade e 

de acordo com um potencial médio de longevidade... e só pode ser discutida, 
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analisa e planejada com uma perspectiva transdisciplinar (WALLIMANN, 

2013)pg. 2, tradução nossa). 

 

Para Arruda e Quelbas (2010), os modelos econômicos empregados por toda 

a sociedade mundial, até o momento, vêm nos conduzindo ao desastre ambiental de 

dimensões incalculáveis, poluição do ar, aquecimento planetário, desertificação, 

degelo polar, mudanças climáticas, concentração de dióxido de carbono na atmosfera. 

E também já observam-se os impactos desses modelos econômicos através dos 

desequilíbrios socias, onde uma crescente parcela da população mundial continuam 

sofrendo com a pobreza, com a fome e com a exclusão social. Tornando os discursos 

sobre desenvolvimento sustentável uma tarefa permanente e não mais um discurso 

para as próximas gerações. 

 A Sustentabilidade da sociedade é alcançada tratando os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais de maneira integrada. O desenvolvimento sustentável é 

comumente associado à expectativa de uma sociedade avançar economicamente 

conciliando a preservação dos recursos naturais ao longo do tempo. Enquanto a 

sustentabilidade está relacionada à capacidade da sociedade de se manter em 

atividade por um longo período, sem nunca se esgotar através do consumo consciente 

e sustentável (ARRUDA; QUELHAS, 2010). 

A sustentabilidade social é componente crítico da sustentabilidade 

global. A globalização massificou este processo de consumo e estendeu 

rapidamente o crescimento a todos os continentes. Porém esse ritmo de 

esgotamento dos recursos naturais que sustentam esse crescimento do 

consumo, juntamente com o agravamento dos riscos ambientais, limita a 

possibilidade de extensão dos benefícios do desenvolvimento a toda a 

crescente população mundial. Fomentar o consumo passou a constituir a 

essência do paradigma de desenvolvimento, onde a desigualdade crescente 

significa não apenas que uma parcela enorme da humanidade persiste presa 

na pobreza, mas também que a riqueza aumenta sobretudo em setores 

limitados da humanidade (MARTINE; ALVES, 2015)pg. 18). 

 

Sobre a dimensão social da sustentabilidade também abordada por Sachs 

(2002), enfatiza a questão social justa implica-se em buscar patamares razoáveis de 

homogeneidade social, a justa distribuição de renda e igualdade no acesso aos 

recursos e serviços sociais. 
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Em geral as os problemas sociais são tratados separadamente dos problemas 

ambientais, poucas vezes as políticas sociais estão preocupadas com seus impactos 

sobre o meio ambiente ou sobre a sua ligação com a relevância da política ambiental. 

Não diferentemente ocorre com a política ambiental que não deixa de lado seu 

relacionamento direto com saúde, nutrição, migração e outras questões abordadas 

pelas políticas sociais (WALLIMANN, 2013). 

A justiça social a e igualdade social, são arbitradas pela política social, e estão 

ligadas aos fundamentos da sustentabilidade. Por sua vez a política ambiental deve 

ser analisada em relação as suas consequências para a sociedade, principalmente 

porque muitas vezes a interação humana com o meio ambiente está diretamente 

ligada aos riscos socias, a sobrevivência humana, e a mudanças sociais e econômicas 

(WALLIMANN, 2013).  

O Brasil, mesmo apresentando avanços nas últimas décadas, continua 

apresentando muitos contrastes sociais, onde Irving e Oliveira (2012)pg. 90 e 91) 

apontam que cinco cidades brasileira foram citadas entre as 20 mais desiguais do 

mundo em 2011, (dentre elas, está a capital paranaense em 17ª posição), 

demonstrando o “distanciamento entre as camadas mais ricas e mais pobre da 

população brasileira”. As autoras afirmam ainda que movimentos sociais constituem 

importantes forças motrizes para a inovação social, incentivando boas práticas 

exigindo dos governos e setor privado atuações mais éticas.   

Segundo Wallimann (2013), as políticas sociais e ambientais devem ser 

tratadas em conjunto, pois as duas são dois aspectos da mesma moeda, quando o 

objetivo tratado é a sustentabilidade. As políticas sobre questões sociais e ambientais 

devem ser planejadas em conjunto. 

“A sociedade brasileira precisa entender seu papel no processo e, 

progressivamente, interferir também nas decisões governamentais”, e almejar um 

futuro melhor para esta e próximas gerações. O caminho para o engajamento social 

está muito distante do ideal, para a transformação da sociedade, porém iniciativas 

apontam que é possível uma busca na direção de uma economia de baixo carbono e 

uma sociedade mais solidária, onde as políticas públicas podem ser um determinante 

para o alcance dessas conquistas (IRVING; OLIVEIRA, 2012)pg. 133). 

Após debate teórico envolvendo temas relevantes para o problema de 

pesquisa desta dissertação, passamos para a terceira etapa do trabalho, o capítulo 3, 

que a seguir aponta a metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi realizado com visão epistemológica pós-positivista conforme 

adaptado de Guba, Lynham e Lincoln (2018), por meio de um estudo exploratório, 

descritivo, com abordagem qualitativa, na busca de conhecer mais intimamente a 

questões que envolvem a formação de regulamentações ambientais paranaense.  

Para tal, serviram como unidade de análise as iniciativas legislativas estaduais 

propostas pelos deputados que foram apresentados à ALEP nos últimos 10 anos, e 

também analisar a visão de membros organizados da sociedade civil.  

 A pesquisa documental (BOWEN, 2009) de levantamento de informações 

ocorreu no banco de dados coletados no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do 

Paraná, (http://www.alep.pr.gov.br/), consultados no recorte temporal de janeiro de 

2008 a dezembro de 2018, visando identificar as produções mais atualizadas da 

ALEP. Para a captura das proposições legislativas apresentadas por parlamentares e 

de iniciativa do Poder Executivo, levaram-se em conta os critérios de inclusão no 

sistema da ALEP as propostas elencadas nas temáticas meio ambiente e 

sustentabilidade. 

 Ademais, pretendeu-se entender qual a visão de membros organizados 

de setores público, privado e organizações não-governamentais da sociedade 

paranaense envolvidos com a temática de legislações ambientais, referente às 

necessidades regulatórias e comparar com a atuação dos parlamentares e perceber 

se as demandas e necessidades a respeito da temática ambiental estão sendo 

atendidas pelas proposições legislativas. Esta etapa foi realizada através de 

entrevistas semiestruturadas e posterior análise qualitativa através do método análise 

de conteúdo (BARDIN, 2011), buscando exprimir os principais pontos de vista da 

sociedade, representada pela amostra selecionada. 

A pesquisa teve o apoio de pesquisa bibliográfica, em legislação, sites, órgãos 

públicos como a Assembleia Legislativa do Paraná e Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP), e em teses e artigos científicos encontrados, em plataformas como Scopus, 

Web of Science, Capes, Emerald Insight, Scielo, Scholar Google, Spell. Está 

pesquisas nas plataformas bibliográficas pode ser realizada através do quadro abaixo. 

http://www.alep.pr.gov.br/
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Quadro 01 - Busca de palavras-chave bibliográficas 

 
Autores Rafael Küster de Oliveira (PUCPR) e Prof. Dr. Cleverson V. Andreoli (ISAE-FGV) 



57 
 

  

O “Quadro 01 – busca de palavra-chave bibliográficas”, foi construído por seus 

autores, através da busca de palavras-chaves que juntadas e colocadas nas 

plataformas bibliográficas resultavam em referências sobre governança e 

sustentabilidade, também em cada busca efeituada nas plataformas os trabalhos 

foram organizados pela relevância através do número de citações que cada um 

apresentava em forma decrescente, e por fim uma última organização de forma 

cronológica para verificar quais são os trabalhos novos que estão sendo publicados e 

já estão se destacando através de citações e que ao mesmo tempo tenham agregação 

com o temas governança e sustentabilidade. Assim foi utilizando este método de 

busca através do quadro, correlacionando palavras-chave que combinadas e 

organizadas resultaram em referência úteis para esta dissertação.    

Esta pesquisa também previu realização de entrevistas do tipo qualitativas - 

em que Corbetta (2007) através de sua cartilha dá um bom direcionamento à inicializar 

o desenvolvimento do método deste estudo, como planejar, compilar e analisar dados 

e entender seus resultados. 

Além disso, foi levantado um banco de dados no site da ALEP, 

(http://www.alep.pr.gov.br/), e também a utilização de softwares com Excel e Minitab, 

para tratamento e análise dos dados levantados. 

Na sequência, os itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, apontam como foram alcançados 

os resultados para cada um dos objetivos específicos determinados nesta dissertação. 

 

3.1 Proposições ambientais dos últimos 10 anos perante a Assembleia 

Legislativa do Paraná.  

 

O levantamento das proposições indicadas no sistema da ALEP foi realizado 

no site oficial da Assembleia Legislativa, com a pré-seleção de dados determinados 

como: meio ambiente e sustentabilidade, para que essa seleção esteja como definida 

pela própria Casa de Leis, e seus técnicos, ao alimentar seu banco de dados. A busca 

foi realizada no recorte temporal dos últimos 10 anos, de janeiro de 2008 à dezembro 

de 2018.  

A partir deste levantamento foram geradas informações e realizadas análises 

dos procedimentos internos da ALEP e dos resultados das tramitações das propostas 

de leis apresentadas. 

http://www.alep.pr.gov.br/
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Fui utilizado como base o método que os autores Vieira e Batista (2018) 

desenvolveram em seu estudo, de análise das contribuições dos parlamentares 

federais no processo de formação da agenda política legislativa na Câmara dos 

Deputados, entre os anos de 1995 a 2014, com as necessárias adaptações. Como o 

banco de dados era muito amplo estes autores utilizaram uma amostra de 15% 

proposições aprovadas, rejeitadas ou em fase de apreciação que consistia em 

projetos de Lei (PL), projetos de lei complementar (PLP) e projetos de emenda à 

Constituição (PEC). No presente trabalho o método foi adaptado para analisar todas 

as proposições inseridas no sistema na ALEP, referente ao tema de meio ambiente e 

sustentabilidade entre os anos de 2008 e 2018.  

  

3.2 Resultados das proposições a partir dos seguintes critérios: aprovação, 

rejeição, aprovados com modificações, ou arquivamento. 

  

A partir do banco de dados levantado dos processos tramitados e implantadas 

no sistema da ALEP, foi realizada uma classificação ou codificação das iniciativas 

legislativas. Com o uso do software Excel foi apresentado por intermédio de gráfico a 

quantidade de proposições cadastradas e quantas destas se tornaram efetivamente 

Leis sancionadas em benefício do Estado do Paraná.  

 Com a ajuda do software Minitab 18 foram gerados gráficos para análise 

e tratamento dos dados. Tais como um histograma apresentando a distribuição das 

proposições ano a ano; outro gráfico apontando qual a posição destes processos - em 

março de 2019, data em que o banco de dados foi levantado, pois muitos ainda estão 

em andamento, podendo ser alterado no sistema a qualquer momento.  

 Também com o software Minitab 18 foram gerados quadros, 

demonstrando as distribuições das proposições por autores, parlamentar ou órgão, 

que os apresentaram. E outro quadro com o apontamento dos autores e suas 

respectivas leis sancionados.  

Para uma interpretação mais completa, esta pesquisa dissertativa além de 

analisar a contribuição dos parlamentares paranaense no processo de formação das 

regulamentações na matéria de meio ambiente e sustentabilidade, também buscou 

identificar a visão da sociedade civil organizada, sobre ponto de vista referente ao 

atendimento das suas necessidades perante a regulamentação na área ambiental e 

sustentabilidade. E esta análise foi desenvolvida conforme descrito no próximo item. 
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3.3  Visão da sociedade civil, empresas e órgãos públicos sobre as 

necessidades de regulamentação na área ambiental. 

 

 Neste estudo é interessante conhecer a visão da sociedade quanto à sua 

percepção sobre a regulação de meio ambiente e sustentabilidade no Paraná. 

Essa investigação foi realizada através entrevista qualitativa com uma 

amostra de organizações do empresariado, Organizações não-governamentais 

(ONGs), e órgãos públicos. E sequencialmente buscou-se avaliar se na opinião da 

sociedade esta demanda está sendo atendida através da regulamentação criada 

pelos legisladores paranaenses.  

A pesquisa científica qualitativa tem por objetivo identificar e analisar 

situações do meio ambiente para produção de conhecimento.  O conhecimento 

produzido para ser reconhecido pela comunidade cientifica, precisa ter credibilidade e 

validade, e estes podem ser alcançados quando o pesquisador através de 

planejamento e aplicação sistemática de métodos embasados teoricamente alcança 

os resultados de sua pesquisa.  

Nesta etapa da pesquisa, foi realizada a coleta de dados através de entrevista 

semiestruturada, presencialmente e por envio do mesmo questionário por e-mails no 

recorte transversal de 2 meses e meio - de 01 de julho à 15 de setembro de 2019 - 

período necessário para conseguir agendamentos ou respostas das organizações 

selecionadas. Após a triagem de respondentes na sua maioria composta por 

profissionais de alto escalão das organizações dos diferentes setores que estavam 

predispostos a participar da pesquisa. Após a obtenção das respostas das entrevistas, 

o material foi explorado através do método de análise de conteúdo, observando as 

orientações de Bardin (2011). 

“A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações. Um 

método empírico que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 

pesquisador.” (SILVA; FOSSÁ, 2015). Formado por um conjunto de técnica ou um 

leque de ferramentas, que implicam um trabalho exaustivos, de divisões e cálculos e 

aperfeiçoamentos que buscam extrair o máximo de informações relevantes de textos 

ou dados (BARDIN, 2011).  
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Não existe o pronto-a-vestir em análise de conteúdo, mais somente algumas 

regras de base, por vezes dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo 

adequada ao domínio e ao objetivo pretendidos, tem que ser reinventada a cada 

momento, exceto para uso simples e generalizados, como é o caso do escrutínio 

próximo da descodificação e de respostas a perguntas abertas de questionários cujo 

conteúdo é validado rapidamente por temas. (BARDIN, 2011)pg.30) 

 

Conforme Bardin (2011) a análise de conteúdo ocorre em três etapas:  

Fase 1) Pré-análise: momento de busca e organização dos dados, que 

consiste em “classificá-los em temas ou categorias que auxiliam na compreensão do 

que está por trás dos discursos” (SILVA; FOSSÁ, 2015).   

Organiza-se em três polos que estabelece um programa, permitindo a 

introdução de novos procedimentos no decorrer do decurso da análise. Deve ser 

preciso, ocorrendo em três missões: escolha dos documentos, a formulação das 

hipoteses e objetivos, e elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação 

final, não necessariamente nessa ordem. 

- Escolha do documento – nesta pesquisa foi definido com resposta a um 

questionário, no qual a definição de todos os elementos de corpus respeitou as 

seguintes regras: exaustibilidade: que é completada ao englobar varios setores da 

sociedade; representatividade: que busta obter uma amostragem ao acaso que 

represente a caracteristica do universo da população escolhida; homogenidades: os 

documentos e informações devem ser homogênios e obdecer critérios precisos de 

escolha; pertinência, os documentos escolhidos devem ser adequados e fonte de 

informação que correspondam ao objetivos da análise. 

A escolha da documentação e amostra, de acordo com fase de Pré-análise, 

em que esta pesquisa foi aplicada, ocorreu por meio de entrevistas presenciais (em 

torno de 25% do total de respondentes) e enviadas por e-mail para os demais, quando 

não houver possibilidade de marcar agenda com os entrevistados. Foi realizada com 

auxílio de questionário com questões estruturadas com base na Escala Likert (1932), 

com possibilidade de complementação das respostas, abrindo as questões para o 

entrevistado  comentar dependendo de seu entendimento e interesse em fazê-lo;  

confrome o Apêndice 1 – Roterio de Pesquisa, que foram aplicadas a membros da 

sociedade civil organizada do Paraná, envolvidos com questões ambientais e 

sustentabilidade.  
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Como critério de seleção da amostra foi a não-probalística, feita sem a 

preocupação de refletir estatisticamente a totalidade da população paranaense, porém 

apurando uma amostra de pessoas orientadas e envolvidas com questões ambientais 

e sustentabilidade, que representam setores na sociedade através de sua atuação 

pessoal ou corporativa, de forma selecionada mediante conveniência, vinda de 

indicações dos próprios respondentes, ou conhecimento pessoal, principalmente na 

busca pelo contato de representantes dos altos escalões de organizações 

representativas da sociedade (HAIR JR, et al., 2005).  

 Pretendeu-se inicialmente aplicar o questionário a pelo menos cinco 

representantes de cada setor: público, privado e terceiro setor. Alcançando os 

seguinte resultados demontrados no quadro 02: 

 

 

Quadro 02 - Organizações respondentes 

Nº de Entrevistas Obtidas 

Ongs 6 24% 

Setor Público 8 32% 

Organizações 
Empresariais              

Industria 3 

11 44% 
Agronegócio 3 

Construção Civil  2 

Infraestrutura 3 

Total 25   
Fonte: Autor 

 

 No Quadro 02 - Organizações respondentes, esta discriminada qual foi a 

quantidade de respondentes e ou entrevistados que a pesquisa contemplou, e a 

separação por tipo de organização. 

 A organizações do empresariado paranaense envolvidos com questões 

ambientais, que tiveram representantes predispostos a resconder, foram: FIEP – 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FAEP – Federação da Agricultura do 

Estado do Paraná, FETAEP - Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 

Familiares do Estado do Paraná, OCEPAR – Organizações das Cooperativas do 

Estado do Paraná, empresas: Industria química, Tradener envolvida com energia, 

http://www.fetaep.org.br/
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Empresa de energias renováveis, Terraplanagem, duas Consultorias Ambientais e 

Advocaia Ambiental.   

Para de órgãos públicos, foi realizada uma tarefa exaustiva na busca 

obtenção de respostas ou entrevistas, alcançadas por agentes da área ambiental 

como exemplo: IAP – Instituto Ambiental do Paraná, Secretária de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná, 

Copel – Companhia Paranaense de Energia, UFPR – Universidade Federal do 

Paraná, Procuradoria Municipal e Ministério Público - promotor ambiental. 

Para as organizações não-governamentais (ONGs) foi realizada um rastreio 

no sitio eletrônico www.ongsbrasil.com.br, selecionando Ongs ambientalistas de 30 

cidades paranaenses, escolhidas por porte, PIB, ou pontos de relevância ambiental, 

como portos ou natureza exuberante. Foram selecionadas 209 instituições, para as 

quais foram enviados e-mails, destes voltaram 95 e consideradas desclassificadas. 

As 114 intuições restantes, foram realizadas ligações para contato ou busca pelo site 

próprio. Foram obtidos contatos de fato com aproximadamente 20 instituições, 

considerando-se este o universo real para a realização da pesquisa, para as quais 

foram reenviados e-mail e diversas tentativas de contatos telefônicos para agendar 

entrevistas ou possibilidade de envios de questionário por e-mail para obter a resposta 

da pesquisa. Resultando num total de 6 resposta efetivas (Ongs: APRA – Associação 

de Praças do Paraná; Maternatura Instituto de Estudos Ambientais, Grupo Index, Ong 

de Maringá, Unilivre – Universidade Livre do Meio Ambiente e Fundação Meridional).    

Todo trabalho científico, além do rigor exigido para a sua qualidade, sempre 

deve respeitar os direitos dos autores cujos estudos lhe deram a sustentação, em que 

o pesquisador se “apropria” de uma experiência de vida do entrevistado para construir, 

inicialmente, um conhecimento para si, e posteriormente este conhecimento 

compartilhado com muitas outras pessoas, tal atividade deve ter grande rigor ético por 

parte do pesquisador no sentido de valorizar e preservar os direitos dos que lhe 

oferecem as informações.  

Neste trabalho, não há menção da identidade do entrevistado, e todos os 

participantes deram autorização durante a entrevista ou no envio da mesma. Assim, 

conforme informado, quando da necessidade de uma transcrição de uma fala, referir-

se-á a mesma como “Entrevista”, seguida de um código, conforme quadro 03. 

http://www.ongsbrasil.com.br/
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Quadro 03 - Relação de Entrevistas 

 

Fonte: autor 

 

Com esta quantidade de respondentes, em muitos pontos, já se notou 

saturações das questões, apontando repetições de ideias nas entrevistas e 

questionários, e indicando ser suficiente o número de respondentes, para atingir os 

objetivos e realização desta pesquisa.  

As entrevistas foram divididas em duas partes. A primeira com perguntas 

introdutórias para conhecer o campo de atuação e experiência profissional do 

entrevistado, conforme o Quadro 02 - Organizações respondente.  

Na sequência, conforme presentado no Quadro 03, foram elaboradas 28 

códigos que emergiram dos dados levantados nas entrevisatas,  nas quais buscou-se 

extrair o maior número de informações elementos relevantes, abordando Categorias 

a priori de: Sustentabilidade na Legislação; Regulamentação e Inovação; Produção 
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Legislativa; e Participação Social, as quais elencavam as subcategorias e seus 

respectivos os elementos de análise do mesmo quadro.  

Para mais detalhes a respeito do questionário da entrevista, o leitor poderá 

consultar o apêndice I. 

- Elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final - neste 

caso, após as hipóteses e categorias serem  estabelecidas, o trabalho será de escolha 

dos indices que a análise vai falar e sua organização sistemática. Recorte de frase, 

palavras ou espressões, que serão categorizados e contabilizados (BARDIN, 2011). 

Nesta pesquisa os indicadores foram criados a partir dos dados levantados 

nos textos das entrevistas, e estabelecidos de forma mais coerente possível para que 

demonstre em profundidade as informações obtidas, através de recorte de frases. 

As cotações (cotations) foram primeiramente estabelecidas em 28 elementos 

de análise, das quais foram extraidas frases dos textos das entrevistas por meio de 

citações que abordavam o mesmo tema ou significado próximo. Após foi realizado 

uma recategorização diminuindo 10 itens de subcotações, e porteriormente 

distrtibuidas em 4 categorias com temas envolvendo o escopo desta pesquisa.  

Para analisar os dados das entrevistas utilizou-se como ferramenta de apoio 

o software Atlas.ti 8. Assim, as 25 entrevistas transcritas, foram lançadas no software, 

como “Documentos” e renomeadas conforme o quadro 03, nas quais foram 

identificadas as menções dos elementos e categorias de análise estabelecidos no 

quadro 04. Ainda, conforme quadro 04, para a categorias: Sustentabilidade na 

Legislação foram estabelecidas 4 subcategorias, das quais variaram de 2 a 4 

elementos de análise por subcategoria; para as categorias Regulamentação e 

Inovação, Produção Legislativa; e Participação Social, para ambas criadas 2 

subcategorias e em cada uma delas foi relacionada entre 2 ou 3 elementos de análise.  

Assim, as quatro categorias foram lançadas no Atlas.ti 8 como Grupos de 

subcódigos, enquanto que os elementos de análise, como Códigos totalizando 42 

códigos. Posteriormente, os Grupos de Códigos, foram transformados em Redes, que 

serviram de norteadores para a elaboração e apresentação da análise. 

Fase 2) Exploração do Material: Fase de administrar sistematicamente as 

decisões tomadas na fase de pré-análise, momento longo que consiste em operações 

de codificações, desconto ou enumerações, em função das regras previamente 

formuladas. 
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A reanálise do material selecionado, construção de codificação e categorias, 

preparando e organizando para a próxima fase, foi revisada sistematicamente, 

construindo categorias e depois subcategorias. A codificação consiste em uma 

transformação dos dados brutos do texto, e organização através de recorte de 

unidades de registro, tipo: palavras, frases ou temas, e posteriormente contagem para 

identificar a representação do conteúdo por presença, frequência ou ponderação. A 

Categorização ocorre em duas etapas: inventário – isolamento das categorias, e 

posteriormente contagem das categorias que podem ser previamente definidas e vão 

sendo organizadas conforme são encontradas; ou progressivamente onde os títulos 

das categorias são definidos ao final do processo (BARDIN, 2011). 

Nesta etapa, após as categorizações, todos os textos das entrevistas foram 

recortados em fases e elencados citações às categorias definidas e equivalentes entre 

elas, onde pode ser realizada o tratamento e organizações das informações obtidas. 

Todo este trabalho sistemático utilizou-se do software Atlas.ti 8 como ferramenta de 

apoio, que possibilitou a análise da Fase 3, e conforme expostos os resultados no 

capitulo 4 - Resultados e Discussões, item 4.3.  

A definição das categorias analíticas, apresentadas no quadro 04 foram 

elaboradas a partir dos dados extraídos das entrevistas e associadas ao escopo desta 

pesquisa e embasamento teórico no tópico. 
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Quadro 04 - Categorias de Análise a Priori 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Fase 3) Tratamento dos resultados, inferência: etapa de tratamento dos 

resultados obtidos, para alcançar resultados significativos, Contabilizações simples ou 

elaboradas que permitem estabelecer quadro de resultados diagramas, figuras e 

modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações, fornecidas pela 

análise. Para maior rigor devem ser submetidos a técnicas de validação, “análise 

comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias existentes 

em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram 

concebidos como diferentes” (SILVA; FOSSÁ, 2015). 

Para que possa alcançar inferências, que tem a intenção de gerar 

interpretação controlada e valida a partir de dados ou fatos obtidos, a pesquisa criou 

categorias embasadas teoricamente. As inferências ou resultado obtidos, 

posteriormente devem ser novamente alcançados, através da reaplicação dos 
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mesmos parâmetros do método, espécie de revisão, para que a pesquisa tenha 

validade e confiabilidade. 

Para esta pesquisa foram utilizados os critérios de validação baseados nos 

autores Lincoln e Guba (2018).  Para o critério de 1) credibilidade: buscou-se a 

verdade dos achados por meio da visão dos entrevistados dentro do contexto da 

pesquisa, triangulando as informações de vários setores da sociedade sobre o mesmo 

tema; 2) critério de transferibilidade: a pesquisa foi feita através de questionário 

semiestruturado igualmente para todos os entrevistados, conforme descrição da 

unidade de análise e protocolo de pesquisa; 3) critério de confiabilidade: se deu 

conforme a descrição do perfil setorial abrangente dos entrevistados; e 4) critério 

confiabilidade: através de múltiplos entrevistados.  

Outra fonte de validação é o projeto do software ATLAS.ti 8 no qual foi 

realizado toda a análise, e também por meio de quadros de gráficos gerados nos 

softwares Excel e Minitab expondo os resultados questionários de Escala Likert (1932) 

das entrevistas. Onde todas estas informações em conjunto possibilitou a realização 

das inferências e exposições no Capítulo 4, item 4.3, no qual em conjuntos foram 

associadas as referências teóricas. 

 

3.4 Comparativo da percepção do atendimento da demanda da sociedade 

relativo à regulamentação ambiental. 

 

Em seguida a análise de conteúdo no qual buscou-se levantar e analisar os 

dados empíricos, foi realizada a verificação e comparação do atendimento a demanda 

social perante suas expectativas por parte das iniciativas da Assembleia Legislativa 

do Paraná. 

Para verificar se a demanda da sociedade está sendo atendida ou pelo 

menos, identificar se há envolvimento dos legisladores com os conteúdos que a 

sociedade considera mais importante, foram selecionados os temas que apareceram 

com maior frequência na pesquisa, e que apontaram pontos  de relevância sendo 

comparado posteriormente se houve proposições ou leis sancionadas sobre esses 

temas nos últimos 10 anos.  

Também pode-se apontar na pesquisa baseadas no estudo de campo 

orientado por analise de conteúdo que a sociedade tem algumas percepções sobre 

os regulamentos paranaenses, tudo isto está exposto no item 4.4 deste trabalho.   
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A Quadro 05 abaixo, estão apresentadas as etapas sequenciais da 

metodologia utilizada nesta pesquisa, para facilitar a compreensão do leitor. 

 

Quadro 05 - Resumo da Metodologia 

 

Fonte: elaborado pelo Autor  

 

A seguir, adentramos no capítulo 4 desta pesquisa, no qual são aponta os 

resultados obtidos dos dados e materiais levantados da pesquisa de campo, e os 

discute apresentando todas as informações relevantes para esta dissertação.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSÕES 

 

4.1 Proposições ambientais dos últimos 10 anos perante a Assembleia 

Legislativa do Paraná  
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Há necessidade de entender a motivação do dinamismo dos legisladores e 

reconhecer suas atuações que os envolvem na questão ambiental relacionadas com 

a lógica da ação legislativas. Verificar as proposições de lei relativas ao meio ambiente 

que tramitaram nos últimos 10 anos na Assembleia Legislativa do Paraná, tem a 

intenção de perceber o envolvimento dos legisladores com essa temática, porém esta 

análise pode apresentar algumas dificuldades já que propostas políticas nem sempre 

são direcionadas a uma só matérias. “Leis voltadas para atividades industriais ou para 

a estruturação da vida urbana, por exemplo, podem ter forte impacto sobre o meio 

ambiente sem que sejam definidas estritamente como políticas ambientais. (SILVA; 

CABRAL, 2018)pg. 59). 

Foi levantado um banco de dados no site da ALEP, 

(http://www.alep.pr.gov.br/), que consistiu num total de 207 proposições apresentadas 

na matéria de meio ambiente e sustentabilidade, no período de 2008 a março de 2019.  

O resultado pode ser observado no gráfico 01, apresentado abaixo que mostra 

o total de proposições sobre a temática de meio ambiente e sustentabilidade, 

cadastradas no sistema da ALEP: 

 

Gráfico 01 - Proporção de Leis Sancionadas em relação as propostas de Leis apresentadas. 

 

Fonte: autor 

 

O gráfico 01 – Proporções de Leis Sancionadas, aponta a porcentagem de 

leis sancionadas na matéria ambiental nos últimos 10 anos, do total de 207 

proposições apresentadas pelos deputados e Poder Executivo, somente 41 se 

tornaram leis sancionadas, ou seja, um aproveitamento de 26% do que foi proposto. 

74%

26%

Proposições x Leis Sancionadas

PROPOSIÇÕES

LEIS SANCIONADAS

http://www.alep.pr.gov.br/
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O gráfico 02 apresenta a quantidade de proposições na matéria ambiental, 

apresentadas por ano: 

 

Gráfico 02 - Número de Propostas de Leis apresentadas por ano na matéria ambiental 

 

Fonte: autor 

 

Observa-se que o ano de 2011 houve uma quantidade expressiva de 

apresentação de proposições, maior que os demais anos. Este fato ocorreu 

provavelmente, porque no ano de 2011 foi início de legislatura, e como destacado por 

Bem e Delduque (2018) no referencial teórico, no primeiro ano de mandato  os 

legisladores tendem apresentar uma maior produção, pela intensão de dar respostas 

ao seu eleitorado e cumprir promessas de campanha. O outro período de início de 

legislatura que está dentro do intervalo analisado nesta pesquisa (2008 à 2018) é  

2015 neste ano vemos que ele também teve um número alto de proposições, não tão 

expressivo como 2011, mais ainda sim acima da média dos demais anos.  

O ano de 2014, final de legislatura foi o menos produtivo com apenas 7 

proposições, bem como o ano de 2010 que também não foi muito representativo. 

Neste caso Bem e Delduque (2018) apontam que em anos eleitorais a produtividade 

cai, devida a atenção dos parlamentares estarem voltadas as campanhas de reeleição 

ou dar apoio aos seus correligionários, e em 2018 também foi final de legislatura, o 
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número de proposições já se apresentou próximo a média, não configurando um 

padrão nos anos finais de legislatura. 

 

4.2 Resultados das proposições a partir dos seguintes critérios: aprovação, 

rejeição, aprovados com modificações, ou arquivamento. 

 

O objetivo desta sessão está em avaliar os resultados das proposições, quais 

foram aprovados, rejeitados, e aprovados com modificações, e tentar entender qual a 

motivação desses resultados. 

O Gráfico 03, aponta o resultado de cada proposição cadastrada na 

Assembleia Legislativa nos últimos 10 anos, sobre o tema de meio ambiente e 

sustentabilidade. 

 

Gráfico 03 – Posição atual das proposições 

 

Fonte: autor 

 

O gráfico mostra uma grande quantidade de proposições arquivadas com o 

motivo de: Arquivado - final de legislatura, que segundo o artigo 296 do Regimento 

Interno da ALEP, determina que toda proposição deva ser encerrada aos finais de 
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legislatura de cada parlamentar, com um total de 33 proposições, representando 

quase 16% do total.  

A quadro 06 aponta as proposições que foram arquivadas por motivo de fim de 

legislatura conforme determina o Regimento Interno da ALEP. 

 

Quadro 06 - Proposições arquivadas por motivo de fim de legislatura 

Nº DA 
PROPOSIÇÃO 

AUTORES DATAS EMENTA 

PRO - 
515/2018 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

31/10/2018 

PROÍBE A PRODUÇÃO DE MUDAS E O PLANTIO DA SPATHODEA 
CAMPANULATA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ESPATODEA, 
BISNAGUEIRA, TULIPEIRA-DO-GABÃO, XIXI-DE-MACACO OU 
CHAMA-DA-FLORESTA E DETERMINA A ERRADICAÇÃO DOS 
ESPÉCIMES EXISTENTES. 

PRO - 
230/2018 

DEP. CLAUDIA 
PEREIRA 

23/04/2018 
DISPÕE SOBRE A PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO RIO IVAÍ, 
SEUS AFLUENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
168/2018 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

27/03/2018 
INSTITUI O PROGRAMA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL E DE DEMOLIÇÃO. 

PRO - 
139/2018 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

19/03/2018 
DISCIPLINA O PLANTIO DE ESPÉCIES EXÓTICAS NO ESTADO DO 
PARANÁ. 

PRO - 94/2018 DEP. RASCA 
RODRIGUES 

07/03/2018 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À 
FORMAÇÃO DE BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES E 
MUDAS E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
807/2017 

DEP. 
SCHIAVINATO 

29/11/2017 

AUTORIZA O GOVERNO DO ESTADO A ADOTAR MEDIDAS 
COMPENSATÓRIAS PARA OS MUNICÍPIOS QUE PROMOVAM E 
INVISTAM NA COLETA SELETIVA E NA RECICLAGEM DOS 
RESÍDUOS URBANOS. 

PRO - 
427/2017 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

16/08/2017 
DECLARA A (MICRO) BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TURVO 
COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DOS 
MUNICÍPIOS DE CERRO AZUL E DOUTOR ULISSES. 

PRO - 
133/2017 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

10/04/2017 

ALTERA A LEI N° 13.758, DE 10 DE SETEMBRO DE 2002, QUE 
DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE FÁBRICAS DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO, BEM COMO SOBRE A FISCALIZAÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 70/2017 DEP. NEY 
LEPREVOST 

06/03/2017 
DISPÕE SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA AOS 
ATOS DE PICHAÇÃO OU VANDALISMO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
521/2016 

DEP. CLAUDIO 
PALOZI 

31/10/2016 
INSTITUI A SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO À PROTEÇÃO DE 
NASCENTES E MANANCIAIS NO TERRITÓRIO PARANAENSE. 

PRO - 
517/2016 

DEP. CLAUDIO 
PALOZI 

26/10/2016 
INSTITUI A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO NÃO FRACKING 
NO ESTADO DO PARANÁ. 

PRO - 
117/2016 

DEP. FELIPE 
FRANCISCHINI 

28/03/2016 

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DO USO DE PNEUS DE QUALQUER 
NATUREZA COMO PROTEÇÃO DE PARA-CHOQUES NOS 
ESTACIONAMENTOS AO AR LIVRE, VISANDO O COMBATE À 
PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 

PRO - 
937/2015 

DEP. 
ALEXANDRE 
GUIMARAES 

16/12/2015 

PROÍBE TODAS AS ESFERAS DE PODER DO ESTADO DO PARANÁ 
DE CELEBRAR CONTRATOS DE QUALQUER NATUREZA COM 
PESSOAS JURÍDICAS CUJOS SÓCIOS, GERENTES, 
ADMINISTRADORES, PREPOSTOS OU QUAISQUER OUTROS 
REPRESENTANTES LEGAIS, TENHAM "FICHA SUJA" POR 
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES QUE ENUMERA. 
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PRO - 
934/2015 

DEP. PÉRICLES 
DE MELLO 

16/12/2015 
ESTABELECE REGRAS DE PROTEÇÃO, UTILIZAÇÃO 
SUSTENTÁVEL E INSTRUMENTOS DE COMPENSAÇÃO PELA 

PRESERVAÇÃO DA MATA DE ARAUCÁRIAS. 

PRO - 
482/2015 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

29/06/2015 
PROÍBE A EXPLORAÇÃO DO GÁS DE XISTO NO ESTADO DO 
PARANÁ PELO MÉTODO DE FRATURA HIDRÁULICA FRACKING. 

PRO - 42/2015 DEP. NEY 
LEPREVOST 

03/02/2015 
REGULAMENTA A CRIAÇÃO DE ECOPONTOS PARA COLETA DE 
MATERIAIS OBSOLETOS NO ESTADO DO PARANÁ. 

PRO - 
495/2014 

DEP.  GILBERTO 

RIBEIRO 
01/12/2014 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE AS CAMPANHAS ELEITORAIS 
REALIZADAS NO ESTADO DO PARANÁ. 

PRO - 
218/2014 

DEP. LUIZ 
EDUARDO 
CHEIDA 

20/05/2014 
DISPÕE SOBRE O TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DIFERENCIADA DE RESÍDUOS ESPECIAIS QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 81/2014 DEP. RASCA 
RODRIGUES 

25/02/2014 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS LAVA-RÁPIDOS, TRANSPORTADORAS E 
EMPRESAS DE ÔNIBUS URBANOS A CAPTAREM, TRATAREM E 
UTILIZAREM A ÁGUA DA CHUVA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS. 

PRO - 
737/2013 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

09/12/2013 
DISPÕE SOBRE A MORATÓRIA DE 5 (CINCO) ANOS PARA 
EXPLORAÇÃO DO GÁS DE XISTO NO ESTADO DO PARANÁ PELO 
MÉTODO FRACKING E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
595/2013 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

12/11/2013 

REGULAMENTA A FORMA DE ESTABELECIMENTO DAS 
DIMENSÕES MÍNIMAS DE LOTES PERMISSÍVEIS, EM 
LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS, SITUADOS 
DENTRO DAS SEGUINTES APAS E UTPS E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
365/2013 

DEP. WILSON 
QUINTEIRO 

20/08/2013 
DISPÕE SOBRE O DESCARTE AMBIENTALMENTE ADEQUADO DE 
FILMES DE RADIOGRAFIA USADOS. 

PRO - 
291/2013 

DEP. 
PARANHOS 

09/07/2013 
PROÍBE O DESCARTE DE FILTRO DE CIGARRO NO CHÃO DAS 
VIAS, PRAÇAS, PARQUES E QUAISQUER OUTROS 
LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ. 

PRO - 89/2013 DEP. RASCA 
RODRIGUES 

19/03/2013 
INSERE INCISO I NO ARTIGO 4º DA LEI 17505 DE 11/ 2013, 
QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
E O SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

PRO - 
362/2012 

DEPS. LUCIANA 
RAFAGNIN, 
DEPUTADO 
LUIZ EDUARDO 
CHEIDA 

11/07/2012 
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA TECNOLOGIA DE INCINERAÇÃO 
PARA A DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
NO ESTADO DO PARANÁ. 

PRO - 
315/2012 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

02/07/2012 
CRIA O RÓTULO DESCARTE PADRÃO E O SERVIÇO DE 
INFORMAÇÃO SOBRE PONTOS DE DESCARTE DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
287/2012 

DEP. CAITO 
QUINTANA 

21/06/2012 

PROÍBE O LANÇAMENTO DE EFLUENTES QUE CONTENHAM 
CORANTE, EM RIOS, LAGOS, REPRESAS E DEMAIS CORPOS DE 
ÁGUA DOCE DO ESTADO DO PARANÁ E DETERMINA A 
CLASSIFICAÇÃO DOS CORANTES COMO CONTAMINADORES 
AMBIENTAIS. 

PRO - 
214/2012 

DEP. NEY 
LEPREVOST 

14/05/2012 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE DEMARCAÇÃO DAS 
ÁREAS DE PESCA, LAZER OU RECREAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS 
COM ORLA MARÍTIMA, LACUSTRE OU FLUVIAL. 

PRO - 
982/2011 

DEP. LUIZ 
EDUARDO 
CHEIDA 

14/12/2011 
DISPÕE SOBRE O LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CURSOS 
D'ÁGUA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARANÁ E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 
783/2011 

DEP. ELTON 
WELTER 

28/09/2011 
ESTABELECE REGRAS DE PROTEÇÃO, UTILIZAÇÃO 
SUSTENTÁVEL E INSTRUMENTOS DE COMPENSAÇÃO PELA 
PRESERVAÇÃO DA MATA DAS ARAUCÁRIAS. 

PRO - 
691/2011 

DEP. NEY 
LEPREVOST 

29/08/2011 
ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 12.945 DE 
05/09/2000, QUE INSTITUI O FUNDO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE - FEMA. 
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PRO - 
679/2011 

DEP. RASCA 
RODRIGUES 

24/08/2011 

ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO OU MANUTENÇÃO 
DE PERMISSÕES AMBIENTAIS DE EMISSÕES DE EFLUENTES 
LÍQUIDOS NO ESTADO DO PARANÁ PARA PRODUTORES OU 
EMPREENDEDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADES COMERCIAIS EM 
PROPRIEDADES E RESIDÊNCIAS RURAIS, VINCULADAS À 
CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PRO - 26/2011 
DEP. 
STEPHANES 
JUNIOR 

10/02/2011 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE 
SACOLAS PLÁSTICAS CONVENCIONAIS POR SACOLAS SLR 
ECOLÓGICAS NO ESTADO DO PARANÁ, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Fonte: ALEP 

 

Torna-se interessante a apresentação do quadro 06, pelo fato de serem 

proposições que estavam em tramitação na ALEP, é foram arquivadas pelo fim de 

legislatura, e que podem ser revistas pelos legisladores e caso identificadas como 

pertinentes podem ser retomadas ou reapresentadas para novamente serem 

discutidas na Casa de Leis. 

Em seguida, em temos de quantidade, temos o total de leis sancionadas, já 

descrito anteriormente com aproximadamente 26% do total das proposições 

apresentadas ao poder legislativo paranaense. 

Outro valor mais expressivo é o total de 74 proposições arquivadas por motivo 

de inconstitucionalidade (Art. 33-A, § 2º do Regimento Interno). Deste total 62 

proposições, ou seja, ¾ delas, foram implantadas no sistema com data inicial anterior 

a abril de 2012. Porém, vale destacar, que nesta data de abril de 2012 é que o sistema 

informatizado foi implantado na ALEP. Isso pode induzir a um erro de análise, uma 

vez que podem ter sido implantados no sistema, proposições anteriores a abril de 

2012, de forma simplificada ou errônea, simplesmente para facilitar a cadastramento 

e complementação de banco de dados, visando um cadastramento rápido e facilitado. 

Isso é facilmente perceptível no banco de dados da ALEP, pois proposições anteriores 

a abril de 2012, estão cadastradas de formas incompletas e simples, e conforme 

publicação em 09/02/2012 no Diário Oficial Paraná – Assembleia Legislativa edição 

nº 159, publicação nº 04, confirma a contratação de soluções para modernização 

administrativa e da gestão legislativa da ALEP, com vários módulos de sistemas, 

dentre eles o legislativo, implantados em Abril de 2012. 

Também é interessante apontar quais foram os deputados mais atuantes na 

matéria de meio ambiente e sustentabilidade, “como se diferenciam entre si e como 

expressam sua agenda política nas iniciativas legislativas ao longo dos anos”. (ARAÚJO; 

SILVA, 2012). Para fazer essa identificação, primeiramente foi utilizado o banco de dados 
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da ALEP, para gerar o quadro 07 que demonstra a performance dos parlamentares, 

conforme abaixo: 

 

Quadro 07 - Número de Proposições de Leis na área ambiental por deputado 

AUTORES Qt 

DEP.  GILBERTO RIBEIRO; DEP. ADELINO RIBEIRO, DEP. ADEMAR TRAIANO; DEP. ALEXANDRE 

GUIMARAES; DEP. ANDRE BUENO; DEP. ANTÔNIO ANNIBELLI; DEP. CANTORA MARA LIMA; 

DEP. CRISTINA SILVESTRI; DEP. DOBRANDINO DA SILVA; DEP. EDGAR BUENO; DEP. ELIO 

RUSCH; DEP. FELIPE FRANCISCHINI; DEP. FERNANDO CARLI FILHO; DEP. FERNANDO 

SCANAVACA; DEP. GILSON DE SOUZA; DEP. LUCIANA RAFAGNIN; DEP. LUIZ FERNANDES 

LITRO; DEP. NEIVO BERALDIN; DEP. NELSON JUSTUS; DEP. NELSON LUERSEN; DEP. PARANHOS; 

DEP. PASTOR EDSON PRACZYK; DEP. RICARDO ARRUDA; DEP. ROBERTO ACIOLLI; DEP. 

ROSANE FERREIRA; DEP. ROSE LITRO; DEP. TERCÍLIO TURINI; DEP. REQUIÃO FILHO 

1 

DEP. BERNARDO CARLI; DEP. CLAUDIA PEREIRA; DEP. CLAUDIO PALOZI; DEP. FABIO 

CAMARGO; DEP. JOCELITO CANTO; DEP. MARCIO NUNES; DEP. MAURO MORAES; DEP. NEREU 

MOURA; DEP. PÉRICLES DE MELLO; DEP. WILSON QUINTEIRO; DEP. PAULO LITRO 

2 

DEP. CAITO QUINTANA; DEP. CIDA BORGHETTI; DEP. ELTON WELTER; DEP. LUIZ ACCORSI; DEP. 

PEDRO IVO; DEP. PROFESSOR LEMOS 

3 

DEP. SCHIAVINATO 4 

DEP. HERMAS BRANDÃO JR, DEP. GILBERTO RIBEIRO 5 

 DEP. DR. BATISTA; DEP. MARIA VICTORIA; DEP. STEPHANES JUNIOR;  6 

DEP. LUIZ EDUARDO CHEIDA 15 

DEP. LUIZ EDUARDO CHEIDA, DEPUTADO RASCA RODRIGUES 1 

DEP. MARCELO RANGEL 12 

DEP. NEY LEPREVOST; DEP. OSMAR BERTOLDI 9 

DEP. NEY LEPREVOST, DEPUTADO MARCIO NUNES 1 

DEP. RASCA RODRIGUES 28 

PODER EXECUTIVO 20 

DEPS: CLAUDIO PALOZI, DEP. ELIO RUSCH, DEP. FERNANDO SCANAVACA 1 

DEPS: CLAUDIO PALOZI, DEP. GILSON DE SOUZA, DEP. PARANHOS, DEP. ALEX 1 

DEPS: GILBERTO RIBEIRO, DEP. RASCA RODRIGUES 1 

DEPS: LUCIANA RAFAGNIN, DEP. LUIZ EDUARDO CHEIDA 1 

DEPS: LUIZ EDUARDO CHEIDA, DEP. TERUO KATO 1 
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DEPS: PASTOR EDSON PRACZYK, DEP. RASCA RODRIGUES 1 

DEPS: PLAUTO MIRÓ, DEP. ADEMAR TRAIANO 1 

DEPS: PLAUTO MIRÓ, DEP. ADEMAR TRAIANO, DEP. PEDRO LUPION, DEP. BERN 1 

DEPS: PLAUTO MIRÓ, DEPUTADO ANDRE BUENO 1 

DEPS: PROFESSOR LEMOS, DEP. MARCIO PACHECO, DEP. RASCA RODRIGUES 1 

DEPS: RASCA RODRIGUES, DEP. MARCIO NUNES 1 

DEPS: SCHIAVINATO, DEP. LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, DEP. MARCIO PACHECO,  1 

Nº TOTAL=  207 

Fonte: autor 

 

Observamos que os parlamentares mais atuantes foram: Deputado Rasca 

Rodrigues com 28 proposições, seguido do Deputado Luiz Eduardo Cheida com 15 

unidades, o Deputado Marcelo Rangel com 12 proposições, e os Deputados Ney 

Leprevost e Osmar Bertoldi com 9 proposições cada, e observa-se também uma 

quantidade expressiva indicadas do Poder Executivo, no total de 20 proposições. 

O Deputado Rasca Rodrigues indicou 28 proposições sozinho, e mais 4 em 

conjunto com outros deputados, totalizando de 32 proposições, em que ele teve 

participação direta.  

No quadro 08 apresenta-se a quantidade de leis sancionadas, buscando-se 

saber qual o parlamentar teve maior efetividade em suas proposições: 

 

Quadro 08 - Quantidade de Leis Sancionadas por Deputado 

AUTORES           Qt  

DEP. CAITO QUINTANA; DEP. CIDA BORGHETTI; DEP. CLAUDIA PEREIRA; DEP. CRISTINA 

SILVESTRI; DEP. DOBRANDINO DA SILVA; DEP. EDGAR BUENO; DEP. ELTON WELTER; 

DEP. FERNANDO SCANAVACA; DEP. OSMAR BERTOLDI; DEP. PEDRO IVO; DEP. PÉRICLES 

DE MELLO; DEP. STEPHANES JUNIOR 

1 

DEP. HERMAS BRANDÃO JR; DEP. NEREU MOURA 2 

DEP. RASCA RODRIGUES 4 

PODER EXECUTIVO 13 

DEPS: CLAUDIO PALOZI, DEP. ELIO RUSCH, DEP. FERNANDO SCANAVACA 1 

DEPS: GILBERTO RIBEIRO, DEP. RASCA RODRIGUES 1 

DEPS: LUIZ EDUARDO CHEIDA, DEP. TERUO KATO 1 

DEPS: PASTOR EDSON PRACZYK, DEP. RASCA RODRIGUES 1 
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DEPS: PLAUTO MIRÓ, DEP. ADEMAR TRAIANO, DEP. PEDRO LUPION, DEP. BERN 1 

DEPS: RASCA RODRIGUES, DEP. MARCIO NUNES 1 

DEPS: SCHIAVINATO, DEP. LUIZ CLAUDIO ROMANELLI, DEP. MARCIO PACHECO 1 

N= 40 

Fonte: autor 

 

 

O Deputado Rasca Rodrigues indicou 32 proposições, destas 8 proposições, 

ou 25% delas, tiveram aprovação se tornado leis sancionadas, sendo 4 ele como único 

autor e 4 de autoria em conjunto com outros deputados.   

O Poder Executivos, teve em proporção, maior efetividade em aprovar suas 

propostas, no total de 20 proposições indicadas, teve o resultado de 13 leis 

sancionadas, ou seja, 65% de efetividade em aprovar suas propostas. Que vem a 

corroborar com as afirmações apresentados por Silva e Cabral (2018), que destacam 

que em regra os projetos de leis da área ambiental apresentadas pelo Executivo tem 

maior taxa de sucesso, uma vez que a tramitação de projetos de lei em matéria 

ambiental normalmente ultrapassa uma legislatura, e o Executivo pode utilizar da 

ferramenta de urgência para acelerar suas proposições. 

A seguir temos o quadro 09, relacionando todas as Leis sancionadas e suas 

sumulas nos últimos 10 anos de 2008 a 2018. 

 

Quadro 09 - Leis sancionadas na matéria ambiental, indicando autores e ementas 

Nº DA 
PROP. 

AUTORES EMENTA LEI SANCIONADA 

174/2018 
DIVERSOS 
DEPUTADOS. 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GESTÃO E AS 
ATIVIDADES DE MANEJO E USO SUSTENTÁVEL DAS 
ESPÉCIES DE PASSERIFORMES DA FAUNA NATIVA DE 
ORIGEM SILVESTRE DESENVOLVIDAS POR 
CRIADORES AMADORISTAS E CRIADORES 
COMERCIAIS, E ESTABELECE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 19745 de 
2018 Publicada no Diário 
Oficial Nº 10333 de 12/12/2018 

122/2018 
DIVERSOS 
DEPUTADOS. 

INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE FLORESTAS 
PLANTADAS, VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO 
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO - 
SEAB, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 19810 de 
2019 Publicada no Diário 
Oficial Nº 10361 de 24/1/2019 

110/2018 

DIVERSOS 
DEPUTADOS. 

MENSAGEM Nº 10/2018 - DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 
ESTADUAL DO BIOGÁS E BIOMETANO E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 19500 de 
2018 Publicada no Diário 
Oficial Nº 10194 de 22/5/2018 

582/2017 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 065/2017 - CRIAÇÃO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA 
ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES DA POLÍTICA 
NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO 
PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 19261 de 
2017 Publicada no Diário 
Oficial Nº 10084 de 8/12/2017 

486/2016 
DEP. CRISTINA 
SILVESTRI 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS E RECICLAGEM DE ÓLEOS 
DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL DE USO CULINÁRIO E 
SEUS RESÍDUOS, EM TODO O ESTADO DO PARANÁ. 

Lei Sancionada Nº 19260 de 
2017 Publicada no Diário 
Oficial Nº 10082 de 6/12/2017 

http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51664&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51664&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51664&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51410&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51410&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51410&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51143&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51143&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51143&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51141&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51141&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51141&tipo=L&tplei=0
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212/2016 
DEP. RASCA 
RODRIGUES 

DISPÕE SOBRE O DESCARTE DE EMBALAGENS 
RECICLÁVEIS NO ESTADO DO PARANÁ. 

Lei Sancionada Nº 19294 de 
2017 Publicada no Diário 
Oficial Nº 10089 de 15/12/2017 

577/2015 
DEP. CLAUDIA 
PEREIRA 

DISPÕE SOBRE O DESCARTE AMBIENTALMENTE 
ADEQUADO DE FILMES DE RADIOGRAFIA USADOS. 

Lei Sancionada Nº 18824 de 
2016 Publicada no 
DiárioOficial Nº 9735 de 
7/7/2016 

549/2015 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 39/2015 - APROVAÇÃO DA 
CONSTRUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS 
HIDRELÉTRICOS E DE GERAÇÃO DE ENERGIA QUE 
ESPECIFICA, E ADOÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 18598 de 
2015 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9565 de 28/10/2015 

488/2015 
DEPS. GILBERTO 
RIBEIRO, RASCA 
RODRIGUES 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO 
DE CISTERNAS EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS 
QUE ESPECIFICA. 

Lei Sancionada Nº 18730 de 
2016 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9665 de 29/3/2016 

69/2015 
DEPS. RASCA 
RODRIGUES, ,  
MARCIO NUNES 

DA NOVA REDAÇÃO AOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ART. 
20 DA LEI Nº 16.037 DE 8 DE JANEIRO DE 2009 

Lei Promulgada Nº 18715 de 
2016 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9657 de 16/3/2016 

360/2014 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 75/2014 - REGULAMENTA, NOS TERMOS 
DO ARTIGO 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O 
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS 
PROPRIEDADES E IMÓVEIS RURAIS, CRIADO PELA LEI 
FEDERAL Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. 

Lei Sancionada Nº 18295 de 
2014 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9330 de 11/11/2014 

355/2014 
DIVERSOS 
DEPUTADOS. REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI FLORESTAL DO 

ESTADO, BEM COMO A LEI DE AUDITORIA AMBIENTAL. 

Lei Sancionada Nº 18189 de 
2014 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9278 de 27/8/2014 

694/2013 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 162/2013 - DISPÕE QUE A AMBIENTAL 
PARANÁ FLORESTAS S.A. FICA TRANSFORMADA EM 
AUTARQUIA SOB A DENOMINAÇÃO DE INSTITUTO DE 
FLORESTAS DO PARANÁ E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 17903 de 
2014 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9116 de 2/1/2014 

666/2013 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 152/2013 - AUTORIZA A 
TRANSFORMAÇÃO DA MINERAIS DO PARANÁ S/A - 
MINEROPAR EM EMPRESA PÚBLICA, SOB A 
DENOMINAÇÃO DE SERVIÇO GEOLÓGICO DO PARANÁ 
- MINEROPAR E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

Lei Sancionada Nº 17887 de 
2013 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9111 de 20/12/2013 

489/2012 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 059/12 - INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Lei Sancionada Nº 17505 de 
2013 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8875 de 11/1/2013 

194/2012 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 024/12 - OF. 95/12 - INSTITUI O 
CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL DE ATIVIDADES 
POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS 
DE RECURSOS NATURAIS, INTEGRANTE DO SISTEMA 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - SISNAMA, A TAXA DE 
CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E 
ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 17279 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8768 de 2/8/2012 

125/2012 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 004/12 - INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL 
SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 17133 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8700 de 25/4/2012 

119/2012 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 005/12 - INSTITUI O PAGAMENTO POR 
SERVIÇOS AMBIENTAIS, EM ESPECIAL OS PRESTADOS 
PELA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
INTEGRANTES DO PROGRAMA BIOCLIMA PARANÁ, 
BEM COMO DISPÕE SOBRE O BIOCRÉDITO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 17134 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8700 de 25/4/2012 

823/2011 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 068/11 - ALTERA E REVOGA 
DISPOSITIVOS DA LEI Nº 16075, DE 1º DE ABRIL DE 
2009, CONFORME ESPECIFICA. 

Lei Sancionada Nº 17073 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8636 de 23/1/2012 

819/2011 
DEP. HERMAS 
BRANDÃO JR 

DENOMINA VIVEIRO FLORESTAL FELIPE ROBERTO 
DIAPP AO VIVEIRO DE MUDAS DA REGIONAL DE 
CURITIBA DO GUATUPÊ, CONFORME ESPECIFICA. 

Lei Sancionada Nº 17092 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8682 de 29/3/2012 

630/2011 
DEP. RASCA 
RODRIGUES 

ESTABELECE DIRETRIZES PARA COLETA SELETIVA 
CONTÍNUA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE 
EMBALAGENS DE PRODUTOS QUE COMPÕE A LINHA 
BRANCA NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO PARANAENSE. 

Lei Sancionada Nº 17232 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8755 de 16/7/2012 

603/2011 
DEP. RASCA 
RODRIGUES 

ESTABELECE QUE O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 
EXPEDIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE FICA 
CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE OS 
RESÍDUOS (ENTULHOS) REMANESCENTES DO 
PROCESSO CONSTRUTIVO TENHAM SIDO 
RECOLHIDOS E DEPOSITADOS EM CONFORMIDADE 
COM AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À 
ESPÉCIE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 17321 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8805 de 25/9/2012  

http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51180&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51180&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=51180&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50652&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50652&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50652&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50652&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50398&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50398&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50398&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50566&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50566&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50566&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50539&tipo=L&tplei=1
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50539&tipo=L&tplei=1
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=50539&tipo=L&tplei=1
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=45002&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=45002&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=45002&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=44547&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=44547&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=44547&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=43811&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=43811&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=43811&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=43854&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=43854&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=43854&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=36188&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=36188&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=36188&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=29656&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=29656&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=29656&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3823&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3823&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3823&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3821&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3821&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3821&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3732&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3732&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3732&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3728&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3728&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3728&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3908&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3908&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=3908&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=29793&tipo=L&tplei=0
http://portal.alep.pr.gov.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=29793&tipo=L&tplei=0
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602/2011 
DEP. RASCA 
RODRIGUES 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 15.563, DE 04 DE 
JULHO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO 
DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUE TRATAM 
DA IMPORTÂNCIA DA REDUÇÃO DE CONSUMO, 
REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS MATERIAIS 
UTILIZADOS EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 

Lei Sancionada Nº 17113 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8694 de 17/4/2012 

558/2011 
DEP. PÉRICLES 
DE MELLO 

ACRESCENTA A PROFISSÃO DE FARMACÊUTICO NO 
ROL DE PROFISSÕES PREVISTO NO ART. 1º DA LEI 
ESTADUAL Nº 16.346, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE EMPRESAS POLUIDORAS DE 
CONTRATAREM RESPONSÁVEL TÉCNICO EM MEIO 
AMBIENTE. 

Lei Sancionada Nº 17787 de 
2013 Publicada no Diário 
Oficial Nº 9101 de 6/12/2013 

196/2011 

DEPS. PASTOR 
EDSON PRACZYK, 
RASCA 
RODRIGUES 

ALTERA O ART. 27 DA LEI Nº 13.806, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2002. (CONTROLE DA POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA) 

Lei Sancionada Nº 17143 de 
2012 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8710 de 10/5/2012 

190/2011 
DEP. NEREU 
MOURA 

ALTERA O ART. 27 DA LEI Nº 13.806, DE 30 DE 
SETEMBRO DE 2002. (CONTROLE DA POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA) 

Lei Sancionada Nº 16939 de 
2011 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8585 de 8/11/2011 

109/2011 
DEP. OSMAR 
BERTOLDI 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE 
RECICLAGEM AMBIENTAL PARTICIPATIVA ( 
ECOALUNO), POR MEIO DA INCLUSÃO DAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESTADUAIS E SUAS 
CONVENIADAS E A CONCESSÃO DE CRÉDITOS 
ACADÊMICOS AMBIENTAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 16953 de 
2011 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8598 de 29/11/2011 

29/2011 
DEP. HERMAS 
BRANDÃO JR 

DISPÕE SOBRE MULTA POR DANO AMBIENTAL 
CARACTERIZADO POR QUALQUER ATO QUE IMPLIQUE 
O DEPÓSITO DE LIXO EM LOGRADOURO PÚBLICO E 
PROPRIEDADES RURAIS. 

Lei Sancionada Nº 16953 de 
2011 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8598 de 29/11/2011 

481/2010 
DEP. FERNANDO 
SCANAVACA 

REVOGA A LEI Nº 15.696/2007, QUE DISPÕE SOBRE A 
UTILIZAÇÃO DE PAPEL PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESTADUAL. 

Lei Sancionada Nº 16763 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8373 de 29/12/2010 

592/2009 DEP. PEDRO IVO 

DISCIPLINA A COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL 
DENTRO DA FAIXA DE 5 KM (CINCO QUILÔMETROS) EM 
CADA MARGEM DOS RIOS QUE COMPÕE OS 
CORREDORES DA BIODIVERSIDADE. 

Lei Promulgada Nº 16574 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8338 de 8/11/2010 

302/2009 
DEP. CIDA 
BORGHETTI 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE INCENTIVO À 
RECICLAGEM DO ÓLEO DE COZINHA PARA PRODUÇÃO 
DE BIODIESEL, ATRAVÉS DA DESONERAÇÃO 
PROGRESSIVA NO PAGAMENTO DE IMPOSTOS 
ESTADUAIS, NO ESTADO DO PARANÁ. 

Lei Sancionada Nº 16393 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8152 de 2/2/2010 

266/2009 
DEP. STEPHANES 
JUNIOR 

INSTITUI E INCENTIVA A POLÍTICA ESTADUAL DE 
TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ÓLEOS E 
GORDURAS, VEGETAL OU ANIMAL E USO CULINÁRIO 
DO PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 16393 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8152 de 2/2/2010 

543/2008 
DEP. ELTON 
WELTER 

INCENTIVA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PELOS AGRICULTORES 
FAMILIARES, MÉDIO E GRANDE PRODUTORES DO 
ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Promulgada Nº 16436 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8179 de 15/3/2010 

516/2008 
PODER 
EXECUTIVO 

MENSAGEM Nº 41/08 - FICA INSTITUÍDO O FÓRUM 
PARANAENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS, 
VISANDO CONSCIENTIZAR E MOBILIZAR A SOCIEDADE 
PARANAENSE PARA A DISCUSSÃO E TOMADA DE 
POSIÇÃO SOBRE OS FENÔMENO DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS GLOBAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

Lei Sancionada Nº 16019 de 
2008 Publicada no Diário 
Oficial Nº 7875 de 19/12/2008 

484/2008 
DEP. CAITO 
QUINTANA 

OBRIGA A DIVULGAÇÃO, NO RÓTULO DAS 
EMBALAGENS DE ÓLEO COMESTÍVEL, DA 
INFORMAÇÃO SOBRE A DESTINAÇÃO CORRETA DO 
PRODUTO APÓS O USO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Lei Sancionada Nº 16401 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8158 de 10/2/2010 

354/2008 
PODER 
EXECUTIVO 

DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO AMBIENTAL E 
DIRETRIZES PARA USO E OCUPAÇÃO DA ILHA DO MEL, 
CONFORME ESPECIFICA. 

Lei Sancionada Nº 16037 de 
2009 Publicada no Diário 
Oficial Nº 7885 de 8/1/2009 

298/2008 
DEP. 
DOBRANDINO DA 
SILVA 

INSTITUI PROGRAMA ESTADUAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E RECICLAGEM DE GORDURAS E 
ÓLEO DE FRITURAS DIVERSAS. 

Lei Sancionada Nº 16393 de 
2010 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8152 de 2/2/2010 
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250/2008 
DEP. NEREU 
MOURA 

DISPÕE SOBRE PLANO DE ERRADICAÇÃO E 
SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES DA ESPÉCIE MURTA EM 
TODO ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA QUE 
ESPECIFICA. (PROIBIÇÃO DE PLANTIO, COMÉRCIO, 
TRANSPORTE E PRODUÇÃO DA PLANTA MURTA 
(MURRAYA PANICULATA) POR SE VEGETAL SER 
HOSPEDEIRO DA BACTÉRIA CANDIDATUS 
LIBERIBACTER SSP - DISSIMINADA POR INSETOS) 

Lei Sancionada Nº 15953 de 
2008 Publicada no Diário 
Oficial Nº 7813 de 24/9/2008 

206/2008 
DEP. EDGAR 
BUENO 

DISPÕE SOBRE O DESCARTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
PILHAS QUE CONTENHAM MERCÚRIO METÁLICO, 
LÂMPADAS FLUORESCENTES, BATERIAS DE 
TELEFONE CELULAR E DEMAIS ARTEFATOS QUE 
CONTENHAM METAIS PESADOS NO ESTADO DO 
PARANÁ. 

Lei Sancionada Nº 16075 de 
2009 Publicada no Diário 
Oficial Nº 7943 de 2/4/2009 

201/2008 
DEPS. EDUARDO 
CHEIDA, TERUO 
KATO 

DISPÕE SOBRE A RECUPERAÇÃO E O MANEJO 
SUSTENTÁVEL DA RESERVA LEGAL NO ESTADO DO 
PARANÁ. 

Lei Promulgada Nº 16790 de 
2011 Publicada no Diário 
Oficial Nº 8386 de 18/1/2011 

Fonte: autor 

 

A partir do quadro 09, pode-se posteriormente no item 4.4 deste estudo, 

comparar se os temas indicados como essenciais pelos membros da sociedade aqui 

entrevistados, estão sendo abordados pelos legisladores. 

Para que esta comparação possa ser realizada, o item 4.3 a seguir analisa as 

entrevistas realizada na pesquisa de campo com membros de várias áreas da 

sociedade. 

 

4.3 Visão da sociedade civil, empresas e órgãos públicos sobre as 

necessidades de regulamentação na área ambiental. 

 

Para esta etapa do estudo utilizou-se método de análise de conteúdo, para 

analisar as informações prestadas por membros da sociedade que se envolvem com 

legislação ambiental e sustentabilidade no Estado do Paraná, conforme detalhado no 

item 3 Metodologia deste trabalho. Em fase imediata, passe-se para a apresentação 

dos dados coletados no trabalho de campo, bem como as análises a partir do software 

Atlas.ti 8. 

Com os quadros e gráficos gerados nos softwares Minitab e Excel e também 

auxílio do Atlas.ti 8, passa-se à descrição dos dados das entrevistas, iniciando pela 

categoria Sustentabilidade na Legislação, com a apresentação da figura com 

interligações entre os diferentes elementos de análise. Reforça-se que as imagens 

das redes servem para ilustrar como foi estruturado o processo de análise, visto que 

ao ser exportada do software, ela limita muito o acesso a informações mais 

detalhadas. Também foi vinculada a análise aos gráficos e quadros e para ter uma 
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visão geral dos dados. Este procedimento foi estendido para todas as categorias de 

análise. 

 

4.3.1 Categoria: Sustentabilidade na Legislação 

 

Para a análise da categoria Sustentabilidade na Legislação, inicia-se com a 

apresentação dos resultados numéricos das entrevistas: o quadro 10 nos mostra as 

respostas dos entrevistados para verificar se a legislação ambiental estimula o tripé 

da sustentabilidade. 

 

Quadro 10 - Estímulo a adoção de tripé sustentabilidade 

Possibilidade de respostas 

2.a) estimulo ao 

Pilar Econômico 

2.b) Estimulo ao 

Pilar Social 

2.c) Estimulo ao 

Pilar Ambiental 

Quant. % Quant. % Quant. % 

Concordam 3 12,5 5 20,83 11 45,83 

Concordam plenamente 1 4,17 1 4,17 2 8,33 

Discordam  13 54,17 10 41,67 6 25 

Discordam plenamente 3 12,5 1 4,17 2 8,33 

Não tem Opinião 4 16,67 7 29,17 3 12,5 

Nº respondentes  24    24    24    

Não responderam  1    1    1    

Fonte: autor 

 

Na visão dos respondentes integrantes da amostra desta pesquisa, quase 67% 

entende que a legislação paranaense não estimula a adoção do pilar econômico do 

tripé da sustentabilidade, e que em torno de 45% tem a mesma opinião quanto ao pilar 

social. Esta percepção é diferente no pilar ambiental, onde aproximadamente 55% 

concordam que a legislação estimula a sustentabilidade. 

A seguir apresenta-se os gráficos: 04, 05 e 06 relacionados a categoria 

Sustentabilidade na Legislação: 
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Gráfico 04 - A legislação estadual estimula o Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: autor 

 

O Gráfico 04 apresenta que na opinião dos entrevistados, 60% discordam que 

a políticas ou regulamentações ambientais estimulam o desenvolvimento Sustentável. 

O Gráfico 05 a seguir, apresenta as respostas dos entrevistados sobre a 

percepção de que a legislação ambiental estadual estimula o crescimento das 

empresas. 

Gráfico 05 - A legislação ambiental estadual estimula o crescimento das empresas? 
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Fonte: autor 

 

No Gráfico 05 demonstra que no entendimento de 60% dos entrevistados, 

consideram que a regulamentação ambiental não estimule o crescimento das 

empresas. 

O Gráfico 06 exibe a percepção dos respondentes se entendem que a 

regulamentação ambiental estadual estimula a sustentabilidade nas empresas. 

 

Gráfico 06 - A regulamentação ambiental estimula a sustentabilidade das empresas? 

 

Fonte: autor 

 

O Gráfico 06 aponta um maior equilíbrio nas respostas, 44% concordam que 

a regulamentação ambiental estimule a sustentabilidade nas empresas, enquanto que 

32% discordam. 

Através da análise de conteúdo observamos que o quadro 8 e gráficos, 4, 5 e 

6 são ratificados pela Figura 1 que apresenta a imagem resumida da rede da categoria 

de análise Sustentabilidade na Legislação, construída com auxílio do Atlas.ti 8, a 

imagem mais completa pode com as citações dos entrevistados pode ser vista no 

Apêndice 02, a qual contém 60 segmentos. A partir dos dados desta imagem, tem-se 

o auxílio da análise desta categoria.  
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Figura 01 - Categoria: Sustentabilidade na Legislação 

 

 

Fonte: autor 

 

Conforme Figura 01, o mapa de análise de conteúdo criado com auxílio do 

Atlas.ti, observa-se que assim como no quadro 10, a maioria dos entrevistados 

criticam a regulamentação paranaense, pois grande parte deles consideram que não 

conseguem atender a todos os pilares da sustentabilidade ao mesmo tempo, 

privilegiando sempre o setor ambiental onde o Paraná é referência, prejudicando o 

pilar social, e principalmente o pilar econômico. A respeito desta forma de concepção 

a entrevistada refere-se da seguinte forma: 

 

...são poucos os projetos que abrangem os pilares principais da 

sustentabilidade, sendo economicamente viável; socialmente justo; 

ecologicamente correto; culturalmente diversificado. Sempre um pilar acaba 

pendendo. Muitas vezes ficamos numa posição difícil na tomada de decisão, 

inviabilizando novos projetos por questões ambientais, sabendo do quanto 

traria de desenvolvimento para a população e para o país (D3-Pub.3). 
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Na mesma linha podemos destacar as críticas realizadas por: Ferreira e Moraes 

(2018), quanto a ineficiência da produção legislativa, considerando à de baixa 

substancialidade no conteúdo das leis sobre sustentabilidade, no impacto para o bem-

estar social; a ONU (2019) também considera insuficientes os esforços dos 

legisladores para promover políticas ambientais; e  como igualmente alguns 

entrevistados criticam o caráter punitivo da regulamentação, Câmara (2013) afirma 

que durante toda a história do Brasil a legislação vem sendo criada baseada em 

princípios de controles com penalidades, taxas e impostos que pouco contribuem para 

uso racional de nosso meio ambiente  

Outro destaque que o mapa apresenta é referente ao desenvolvimento 

sustentável, onde conforme apontado pelo gráfico 4, 60% dos entrevistados 

discordam que a regulamentação estimule o desenvolvimento sustentável, 

observamos que nos elementos de análise do mapa apontam que a regulamentação 

apresenta limitações ao desenvolvimento e que este é um desafio a ser melhorado na 

legislação do Estado. Conforme atestam as seguintes citações:  

 

O excesso de burocracia, custos, condicionantes ambientais que não 

estão relacionadas à atividade desenvolvida, morosidade na emissão de 

licenças (impacta diretamente em financiamentos, acessos a mercados 

consumidores, bem como, estimulam que algumas empresas trabalhem sem a 

devida regulamentação), são contrários ao desenvolvimento no estado (D2-

Emp-6) 

...depende do setor. Então tem setores que nós temos políticas mais favoráveis 

e que estimulam de fato o desenvolvimento sustentável, assim como tem 

outros setores completamente ignorados, e que mereciam maior atenção por 

parte das autoridades... Políticas de incentivos sempre são fundamentais, 

quando a gente está pensando principalmente em aspectos financeiros, então 

tem programas de incentivo que diz respeitos a tributos, a fontes de 

financiamento, isso sim merecia muito mais atenção. Mas existem para 

algumas coisas, incentivos, enquanto outras carecem. Isso não é diferente do 

resto do Brasil. Aqui no Paraná tem sido assim ao longo dos anos. (D3.Ent.3) 

 

Sustentando esta visão, Cabral (2010) argumenta que instrumentos de 

regulamentação ambiental em boa medida ajudam nas negociações trazendo 

visibilidade, porém o excesso de implementação de normas ambientais podem 

significar o aumento do “Custo Brasil” diminuindo a competitividade internacional. Cilli 
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e Silva (2015), condenam que o corpo político vem atuado de modo inexpressivo nas 

áreas específicas voltadas para o desenvolvimento. 

E assim como mencionam uns entrevistados, alguns autores entendem que 

desenvolvimento sustentável é um desafio que envolve mudanças significativas nas 

instituições governamentais e nas políticas ambientais públicas atuais, onde a 

formulação da política é tão importante quanto a escolha do instrumento normativo, 

na qual influência a governança e determina a gestão ambiental para alcançar o 

desenvolvimento sustentável, possibilitando preservação ambiental, desenvolvimento 

econômico e justiça social, agora e no futuro (CHOPRA, 2017) (ONU, 2019) 

(DARHAMSYAH, 2019). 

Ainda nessa linha de raciocínio, também 60% dos entrevistados, conforme 

aponta o gráfico 5, entendem que a regulamentação não estimula o crescimento das 

empresas, pelo contrário impede seu desenvolvimento, conforme se referem os 

entrevistados a seguir: 

 

Não existe nenhum benefício. Vou te explicar porque o comentário. 

Não existe nenhum benefício fiscal, ou nenhum benefício ambiental; olha: a tua 

licença vai ser extintiva de 2 para 4 anos, por exemplo, caso você faça uma 

análise de ciclo de vida do produto, ou caso você tenha um selo de 

sustentabilidade na tua empresa. Isso não existe esse incentivo, acho que falta 

uma regulamentação mais específica. Hoje a regulamentação é só na questão 

da cobrança; olha: você tem que lançar o seu efluente até tal parâmetro... no 

rio, se não você é passível de levar multa. Mas a questão contrária, que é olha 

você tem, você trata teu ar, água, solo e efluente de forma correta, então você 

vai ter um relaxamento na sua licença para mais anos, ou um prêmio por ser 

uma empresa que cuida da sustentabilidade, ou reaproveita sua matéria prima, 

ou seu produto final, isso não existe ainda. Então eu acredito que isso poderia 

ser criado e usado para beneficiar as empresas que estão regulares e em 

termos de sustentabilidade e meio ambiente (D.5-Ent.2) 

O excesso de burocracia, custos, condicionantes ambientais que não 

estão relacionadas à atividade desenvolvida, morosidade na emissão de 

licenças (impacta diretamente em financiamentos, acessos a mercados 

consumidores, bem como, estimulam que algumas empresas trabalhem sem a 

devida regulamentação), são contrários ao desenvolvimento das empresas no 

Estado (D.2-Emp.5). 
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Yarahmadi e Higgins (2012) afirmam que muitos especialistas acreditam que 

os regulamentos em forma obrigatória podem limitar o crescimento, e as constantes 

alterações podem trazer incerteza ao mercado.  

Um dos entrevistados afirma que é papel das regulamentações fomentar e 

oportunizar novos mercados a estimulares as empresas a crescerem:  

  

...o papel do legislativo é exatamente esse, é fomentar as diretrizes, e fomentar 

o que está instalado no seu papel regulador, é fomentar, criar os mercados. E 

estimular que o mercado cresça. Ai a gente consegue fazer com que o aspecto 

ambiental não seja restrição, muito pelo contrário. Ele é grande, ele tem um 

potencial gigantesco de criar um mercado que ainda não existe. E esses são 

os melhores mercados, mercados novos, tem tudo para se construir, tudo para 

se fazer, muito para acontecer, muita gente para trabalhar também. Só que 

isso tem que está devidamente regulado (D.7-Ent.4). 

 

Segundo Yarahmadi e Higgins (2012) afirmam que a parceria do governo e 

empresas geram cooperação, para compartilhar o conhecimento ambiental e 

aumentar a conscientização das empresas sobre as práticas sustentáveis, citando 

exemplos de parcerias entre o setor público e privado. Foreman (2018) também cita 

exemplo de parcerias no mundo, e afirma que é necessário foco no aumento da 

eficiência e eficácia das normas ambientais, para ocasionar impactos que aumentem 

o crescimento e a produtividade, por meio de imposições legais. 

Quando os entrevistados se referiam ao estimulo que regulamentação 

proporciona a sustentabilidade das empresas, conforme o gráfico 6, observamos uma 

mudança nas respostas que tenderam a ser mais equilibradas, onde 44% concordam 

que há estimulo e 32% discordam. A Categoria de análise Sustentabilidade na 

Legislação nos aponta que a regulamentação viabiliza boas práticas nas empresas e 

propiciam a sustentabilidade. Conforme destacado em pelos entrevistados:    

 

Para as empresas que realmente se preocupam em atender à 

regulamentação ambiental, creio que sim, pois as obriga a ter mais atenção 

aos aspectos ambiental e social e não apenas ao econômico(D2-Emp.9). 

Acho que as empresas ainda não estão preparadas para internalizar o 

ambiente dentro da produção. O processo é lento, e agiliza quando existe 

cobrança através da fiscalização do cumprimento da legislação ambiental. (D3-

Pub.3).  
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...prepara a empresa para ambientes futuros com escassez de matérias-primas 

e/ou sua utilização parcimoniosa(D1-Ong1). 

 

 Para Li, Ji e Zhang (2018) regulamentos ambientais inevitavelmente, tem um 

profundo impacto sobre a produtividade do trabalho através da melhoria da qualidade 

ambiental. A para a sociedade, grupos de pressão e governo, constatam que as 

empresas são responsáveis por muitos dos problemas ambientais atuais, e com isso 

exigem das empresas mudanças para práticas sustentáveis e inovadores, cabendo 

ao governo exercer pressão através de normas e regulamentos para o cumprimento 

da legislação. (YARAHMADI; HIGGINS, 2012) 

 As normas ambientais podem trazer efeitos positivos e negativos para o 

resultado econômico. A regulamentação ambiental adequada ajuda a alcançar o 

crescimento sustentável (LI; JI; ZHANG, 2018). Com efeitos negativos no impacto 

sobre a concorrência, as regulamentações podem prejudicar a competitividade da 

indústria, mas com pequena representatividade segundo Foreman (2018). Por outro 

lado, é preciso ter cuidado com reivindicações de normas ambientais que impõem 

custos muito elevados e significativos impactos econômicos diversos. 

Os respondentes que consideram que a legislação não estimula a 

sustentabilidade nas empresas, afirmam que: 

 

A burocracia envolvida, os custos inerentes, entraves e morosidade 

para emissão de licenças, estimulam que empresas atuem de forma 

descompassa à sustentabilidade (D2-Emp.6) 

Num estado com grande vocação para o agronegócio, a 

regulamentação ambiental deveria estimular a sustentabilidade, porém ela tem 

um grande viés penalizador (D2-Emp.8). 

 

Yarahmadi e Hinggins (2012), afirmam que a complexidade dos regulamentos 

ambientais em diversos órgãos governamentais, apresentam dificuldades de 

responsabilidades e comunicação entre os setores públicos e privados, diminuindo a 

cooperação entre eles. 

Dando continuidade à análise de conteúdo, a próxima categoria analisada é 

Regulamentação e Inovação. 
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4.3.2 Categoria: Regulamentação e Inovação  

 

A análise da categoria Regulamentação e Inovação, continua com o mesma 

lógica, apresentando os gráficos com as proporções numéricas dos resultados das 

entrevistas, e demonstrando a análise da categoria, com a figura 2 que apresenta a 

imagem da rede da categoria de análise Regulamentação e Inovação, construída com 

auxílio do Atlas.ti 8. A seguir apresenta-se o Gráfico 07 -  Legislação Restritiva.  

 

Gráfico 07 - Você considera a legislação ambiental restritiva? 

 

Fonte: Autor 

 

O gráfico 7 denota que pouco mais de 50% dos respondentes avaliam a 

legislação paranaense como restritiva, dentre estes respondentes: 8 (32%) são do setor 

privado, e 4 (20%) do setor público e 1 (4%) do terceiro setor. Enquanto 32% consideram 

que não é restritiva, sendo os respondentes 2 do setor público, 3 do empresariado e 3 de 

Ongs.  

E sequencialmente o Gráfico 8 aponta uma proximidade nas respostas quanto a 

percepção do estimulo a inovação pela legislação.  
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Gráfico 08 - Você considera a regulamentação ambiental estimula a inovação? 

 

Fonte: Autor 

 

No gráfico 8, 48% responderam concordam que a regulamentação paranaense 

estimula a inovação (sendo eles 5 do setor público, 6 do empresariado e 1 de Ong). E 

44% discorda deste estimulo (sendo 2 do setor público, 4 do empresariado e 5 de Ongs). 

A Figura 2 - Categoria:  Regulamentação e Inovação, a seguinte apresenta a rede 

sucinta criada a partir dos elementos de análise desta categoria. A rede completa está 

apresentada no Apêndice 3, composta por 35 segmentos, os quais interliga-se entre si. 
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Figura 02 - Categoria: Regulamentação e Inovação 

 

Fonte: Autor 

 

Com o auxílio da ferramenta do Atlas.ti, foi gerado o mapa de análise de 

conteúdo, apresentado na Figura 2 acima. Ele registra que os entrevistados acreditam 

que a regulamentação paranaense é sim muito restritiva, corroborando com o gráfico 

7, que informa que 50% dos entrevistados concordam com essa informação, e por 

isso penalizam a sustentabilidade, e muitas vezes isso ocorre também por má 

aplicação da legislação. Veja a opinião de alguns entrevistados:  

  

Os grandes empreendimentos de infraestrutura, em sua grande 

maioria, são analisados mais pelos impactos causados ao meio ambiente e 

menos pelos benefícios sociais e econômicos que proporcionam à sociedade 

(D2-Emp.8). 

... mas na implementação ela acaba pecando, talvez pelos modelos adotados, 

talvez por ainda estar em um processo que ainda adota um modelo muito 

antigo. Um modelo que tá muito presente no Direito Ambiental brasileiro, ainda 
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é um modelo muito antigo, modelo restrição: não faça isso, não faça isso, não 

faça isso, mas você não induz a sociedade pra onde ele deve ir, onde se espera 

que ela vá. E restringir é tudo pra você colocar empecilhos no econômico, 

problemas sociais e problema ambiental. Que o que nada pode! tudo pode! 

Vira tudo errado, aí infelizmente o irregular acontece. Quem tenta fazer regular, 

não consegue! E o poder público não consegue fiscalizar! (D7-Ent.4) 

 

Concordando com os entrevistados, de que a regulamentação restritiva é um 

limitante para a sustentabilidade, Cabral (2010) a partir do ponto de vista do 

empresariado industrial, argumenta que implementação das normas ambientais 

podem significar o aumento do custo e diminuição da competitividade internacional, e 

que o excesso da regulamentação pode inibir o crescimento econômico. 

Mas ainda Cabral (2010), pondera que alguns instrumentos de 

regulamentação ambiental em boa medida, ajudam nas negociações, trazendo 

visibilidade frente às negociações. E assim como ele, nem todos os entrevistados 

entendem que a regulamentação seja totalmente um problema, acreditam que a 

regulamentação paranaense seja restritiva mas ao mesmo tempo positiva a 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente: 

 

...ela tem as restrições para manter a sustentabilidade. As restrições são em 

defesa do meio ambiente e dos abusos dos usuários. (D8-Ent.1) 

O órgão ambiental do Paraná é sim um órgão bastante, bastante 

restritivo, mais também posso dizer assim, bastante cuidadoso, isso dá uma 

segurança também para a população do estado em alguns casos, outros como 

eu disse é um fator dificultador do avanço de algumas áreas, mas , então essa 

análise acho que ela não pode ser feita de forma genérica. (D6-Ent.3) 

 

 No Gráfico 8 as opiniões ficaram divididas quanto a apontamento dos 

respondentes em se tratando de discordarem e concordarem de que regulamentação 

do Paraná estimula a inovação. A Figura 2, também trata do estimulo de inovação, 

porém os respondentes que quiseram manifestar sua opinião, em maioria entendem 

que a regulamentação propicia a inovação, conforme segue alguns comentários: 

 

O empresário tem de encontrar alternativas de competitividade de seus 

produtos e serviços, que atendam os critérios ambientais e sejam uma 

diferencial sustentabilidade e/ou de valor (D.1-Ong.1) 
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Obriga aos pesquisadores o desenvolvimento de tecnologias e 

alternativas mais eficientes (D.3-Pub.3) 

... em algumas questões ela estimula a inovação, tanto por exemplo a questão 

de recursos hídricos. Eu estou falando aqui de legislação ambiental e recursos 

hídricos, quando se estabelece as classes de enquadramento, quando tem 

metas progressistas, que é uma coisa bastante interessante, de você evoluir, 

essa evolução te indiretamente te estimula a inovar (D.4Ent.1) 

 

Para a ONU (2019) assim como para os que responderam que a inovação é 

prejudicada pela regulamentação, mesmo com considerável grau de inovação, ainda 

são insuficientes os esforços para promover a políticas ambientais, que se mostram 

insuficientes para casos não resolvidos ou lacunas. E que alguns autores entendem 

que a obrigatoriedade da regulamentação e suas constantes alterações pode limitar a 

inovação e trazer incertezas para o mercado (YARAHMADI; HIGGINS, 2012).  

 A seguir apresenta-se a análise da categoria Produção Legislativa. 

 

4.3.3 Categoria: Produção Legislativa  

 

Para esta categoria, Produção legislativa, iniciamos com a apresentação do 

mapa da análise criado no Atlas.ti 8, da mesma forma que as anteriores, aqui 

resumidamente e completo no Apêndice 4, seguimos com o quadro 10 que aponta as 

prioridades de legislação segundo a pesquisa realizada nas entrevistas, e para 

finalizar apresentamos o gráfico sobre a opinião de critérios científicos e fundamentos 

teóricos, e fechando com os comentarios com baseados na análise de conteúdo das 

entrevistas. 
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Figura 03 - Categoria: Produção Legislativa 

 

Fonte: Autor 

 

A Figura 3 - Categoria:  Produção Legislativa, a cima apresenta a rede criada a 

partir dos elementos de análise que envolvem opiniões sobre esta categoria, com a rede 

é composta por 27 segmentos, conforme demonstrado no Apêndice 4. 

No quadro nº 11, abaixo observa-se as respostas dos entrevistados sobre 

quais são as prioridades para legislação, baseados nas alternativas elencadas no 

instrumento de pesquisa conforme Apêndice 1. 
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Quadro 11 - Apontamentos de prioridades para legislação 

 

Fonte: Autor 

 

As prioridades de legislação indicadas no Quadro nº 11 – Apontamentos de 

Prioridades para Legislação, pôde-se destacar 4 grandes blocos de apontamento, 

para facilitar a visualização: 

1) Menor prioridade - de 45% a 55% dos respondentes considerando prioridade 

menos importante nos temas, (respostas 1 e 2). 

2) Média prioridade - com equilíbrio nas respostas, variando entre 30% a 45% 

para todas as opções de respostas. 

3) Prioridades - de 45% a 55% dos respondentes considerando prioridade nos 

temas. (respostas 4 e 5). 
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4) Alta prioridades – acima de 55% dos respondentes considerando alta 

prioridade (respostas 4 e 5). 

 

A seguinte Quadro nº 12 - Disposição de Prioridades, demonstra mais 

claramente quais devem ser as prioridades apontadas pelos entrevistados, conforme 

opções elencadas na lista do instrumento de pesquisa, conforme Apêndice 1. 

 

Quadro 12 - Disposição de Prioridades 

Baixa Prioridade 

Unidades de Conservação 

Áreas de Reserva Legal 

Proteção a fauna, em especial as espécies raras e 

ameaçadas de extinção 

Média Prioridade 

j) Controle das cheias 

k) Controle de erosão urbana 

m) Recuperação de áreas degradadas 

o) Incentivo as atividades privadas de conservação 

ambiental 

Prioridade 

b) Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

d) Referente a autorizações para exploração dos 

remanescentes de florestas nativas do Estado 

através de técnicas de manejo; 

g) Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), e 

Relatório de Impacto ambiental (RIMA) 

h) Política de recursos Hídricos 

i) Energia 

l) Controle de erosão rural e a orientação para o 

uso do solo 

n) Qualidade do ar 

Alta Prioridade 

f) Licenciamento Ambiental 

p) Sanções e penalidades referente a atividades 

lesiva ao meio ambiente 

q) Instrumentos econômicos de gestão ambiental 

r) Pagamento de serviços ambientais 

s) Gestão de resíduos sólidos públicos 

t) Gestão de resíduos sólidos privados 

 

 Além destas regulamentações, foi aberto espaço na pesquisa para os 

entrevistados destacam quais elementos ainda faltam ser abordados ou melhorados 

pela legislação, que não foram pautados nesta lista. Os itens de regulamentação 

apontados foram: 

• educação ambiental 

• Saneamento, água e esgoto 

• Bacias hidrográficas.  
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• inclusão do incentivo a exploração turística nas áreas de conservação 

• Regulamentação sobre CRA (Cotas de Reserva Legal). 

• fiscalização no esgoto jogado em rios e no Oceano 

• planejamento 

• integração de dados  

• mudanças climáticas 

• rejeito de indústria farmacêutica 

• agrotóxicos 

• logística reversa 

• coleta seletiva 

• bioenergias 

 

Alguns destes itens são parte ou pertencem a itens já elencados na pesquisa, 

mais segundo alguns entrevistados, são itens de tamanha importância que merecem 

mais destaque nas regulamentações. 

Um dos entrevistados salienta que juntamente com a listagem de itens pra 

prioridade de regulamentação do instrumento de pesquisa, deveria ser de mesmo 

modo destacado as legislações que no Paraná apresentam destaque com grandes 

avanços e melhorias, conforme segue:  

 

... Energia é uma coisa, e outra coisa que podia entra junto aqui entrou item, 

que são as bioenergias, porque isso é uma das coisas que está indo bem no 

Paraná, colocaria 1 pra isso aqui, acho que cabe destacar o aspecto positivo 

também, metano, uso de Biometano, e eólica e solar tá entrando muito aqui 

(D.6-Ent3). 

 

Sobre o procedimento de criação de regulamentação no Paraná, foi 

questionado aos entrevistados, se eles consideram que são desenvolvidos com base 

em critérios técnicos e fundamentos científicos. E o gráfico 9 abaixo aponta estas 

considerações: 
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Gráfico 09 - A regulamentação é baseada em critérios técnicos e fundamentos científicos? 

 

Fonte: Autor 

 

Atendando para o gráfico 09 observamos que as opiniões ficaram divididas. 

Baseando-se na rede do mapa 3 – Produção Legislativa da análise de 

conteúdo, com 27 segmentos, a partir de respostas e considerações dos entrevistados 

quiseram partilhar seu ponto de vista, nota-se que as considerações aparecem com 

um pouco mais de força na visão negativa, devido a influências de grupos de pressão 

na produção de legislações. Em relação ao não uso de critérios técnicos e falta de 

fundamentos científicos principalmente a falta de respeito a particularidade de cada 

localidade em particular, manifestaram-se conforme segue: 

 

Então vejo que tem, não vou dizer que não tem cientificidade, mas a 

grande parte dos elementos falta aspectos científicos tanto na legislação 

estadual como na federal, algumas vezes o estado está amarrado por isso, ele 

não pode se descolar muito do que está previsto em lei (D.7- Ent.4). 

Limites quando se tem padrões essa é a nossa dificuldade, então 

vamos supor você pega uma legislação federal para um país todo né... da 

Amazônia até o Paraná com os mesmos padrões, então é meio complicado 

isso, quer dizer não é cientifico isso, não é a vontade de estabelecer um 

comando e controle para punir, acha que.. e esquece que as vezes que tem 

que, ou direcionar para cada estado que tem suas deficiências pra... mas eu 

acho quer falta de maneira geral. (D.4-Ent.1). 
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A respeito da influência de grupos de pressão:  

 

... mas acredito que em alguns casos possa envolver interesses de grupos 

específicos, e não apenas critérios técnicos e fundamentos científicos (D.2-

Emp.9); Pressão dos setores econômicos junto aos Políticos (D.1-Ong.1). ... 

ainda há uma pequena ingerência política (D8-Ent.5). 

 

Os autores: Taglialegna e Carvalho (2006) e Cabral (2010) afirmam que os 

grupos de pressão atuam sobre as comissões técnicas durante a formulação de 

políticas públicas, na fase em que são discutidas as alternativas para o problema de 

domínio dos poderes executivo e legislativo. Onde vantagens são conquistadas por 

grupos que fornecem ao parlamentar informações técnicas a assessoria parlamenta, 

e acabam tendo peso determinante no processo decisório, principalmente em temas 

técnicos e complexos.  

 Conforme a fala do grupo que julga que as regulamentações são feitas com 

critérios técnicos e fundamentos científicos, afirmam que: 

 

A elaboração de boa parte das normas (pelo menos relacionadas às 

atividades do agronegócio, onde tenho maior familiaridade) são feitas de forma 

colaborativa entre instituições de pesquisa, setor produtivo e representantes da 

sociedade (da mesma forma que são constituídos os conselhos de recursos 

hídricos, por exemplo). (D.2-Emp.6). 

 

Segundo Sachsida (2018), a este respeito entende que os legisladores 

sentem-se pressionados a apresentar respostas a sociedade, no qual o debate 

legislativo deve ser capaz de explicar à sociedade o teor de suas decisões, apontando 

os beneficiados das opções aprovadas e quais repercussões almejadas socialmente. 

Seguindo esta reflexão o próximo item, vai discutir a participação da 

sociedade nas atividades da ALEP, e em suas visões como essa participação pode 

melhorar. 

 

4.3.4 Categoria: Participação Social  

 

Na última categoria de análise estabelecida para este estudo, temos a 

Categoria: Participação Social, que explora o envolvimento da sociedade nas 
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proposições da ALEP e também suas sugestões quanto a melhora de mecanismos 

de participação. A rede criada na análise teve 35 segmentos e está apresentada 

completamente no Apêndice 5, e está exibida resumidamente conforme Figura 4, a 

seguir: 

 

Figura 04 - Categoria: Participação Social 

 

Fonte: Autor 

 

Ademais para explorar esse tema, temos o gráfico 10, que aponta a opinião 

dos entrevistados quanto a participação social nas proposições da ALEP. 
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Gráfico 10 – Você percebe envolvimento Social nas Proposições da ALEP? 

 

Fonte: Autor 

 

No gráfico 10, mostra que quase 70% dos entrevistados discordam de que 

exista envolvimento social nas proposições de regulamentação da Assembleia 

Legislativa. 

Da mesma forma a análise de conteúdo apresentada pela rede de 

seguimentos da Figura 4, observamos que os entrevistados discordam que haja 

envolvimento da sociedade na implantação das proposições na ALEP, alegam que 

não há interfaces com a Assembleia, que a sociedade não está engajada e que é 

despreparada para tal. As falas que seguem revelam tal realidade: 

 

Penso que a sociedade seja pouco engajada em relação às 

proposições de lei em qualquer esfera, não apenas em relação a questões 

ambientais e sustentabilidade. (D2-Emp-9) 

Eu acho que a Assembleia deve seguir os ritos que ela tem para 

propor, então períodos de consulta pública, e eles devem simplesmente seguir 

o protocolo. Então seguindo o protocolo não há envolvimento público, é porque 

as pessoas não estão acostumadas a dar bola para essas coisas, e se envolver 

e tal. (D.6-Ent.7)  

Eu acho que todas as vezes que eu vi a sociedade ser envolvida, 

salvo raras exceções, ela foi de certa forma envolvida no aspecto de posições 

mal... quer dizer muito mal dirigidas, ou seja, influenciada, não 

necessariamente de forma adequada, com informações não totalmente 

transparentes. Muitas das posições são muito parciais. Acho que a discussão 

tem de ser mais clara, os lados têm que ser discutidos, todos os lados mais 
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discutidos para que as pessoas possam tomar a decisão de forma consciente... 

Essa discussão deveria ser mais ampla e envolver mais a sociedade, permitir 

que a sociedade entendesse melhor todos os lados. E trazer a sociedade de 

para opinar de forma informada. Grande problema de novo, de regra quem se 

envolve nesse negócio são os extremos. O extremo radical de um lado, e 

extremo radical do outro, o coerente meio termo é o que menos está presente, 

não é ouvido, porque o que ele tem a dizer de regra não é tão apelativo quanto 

os extremos usam apelos que de regra equivocados ou com menos verdades, 

mais direcionados (D.7-Ent.4). 

 

Conforme dito anteriormente, os Estados devem facilitar e estimular a 

conscientização e participação do público, tornando as informações amplamente 

disponíveis de fácil acesso à sociedade. (ZORZAL; CARLOS, 2017) 

Conforme Constituição Estadual, Art. 67, e o Regimento Interno da ALEP art. 

165, tem seus ritos a seguir. Para Ferreira e Moraes (2018) a partir da apresentação 

de proposições na Casa de Lei, elas passam discussões, modificações e alterações, 

e as comissões parlamentares passam a ter importante trabalho de condução de 

discussões com a sociedade civil. E Ferreira e Moraes (2018) criticam quanto a 

fragilidade das comissões da ALEP, acreditando ser mal distribuído a relatoria de cada 

comissão entre as bases parlamentar.  

Ainda há a influência dos grupos de pressão que buscam conquistar a opinião 

pública, para atrair a tensão dos parlamentares sobre os temas de seus interesses, 

utilizando mecanismos como campanhas publicitárias, propaganda para divulgação, 

podendo ser popular e cativador e assim manipular a opinião pública, por 

consequência o processo legislativo. (TAGLIALEGNA; CARVALHO, 2006) 

Segundo o relatório Warburton, Wilson e Rainbow (2017) envolver o público na 

elaboração de políticas é um processo importante, para não prejudicar a reputação 

das iniciativas políticas e das organizações de auxiliam em seu desenvolvimento. 

Quanto a sugestões ao questionamento de como a ALEP poderia trabalhar 

para ouvir e implementar melhores mecanismos de participação social nas 

implantações de proposições à legislação, conforme a Figura 4 aponta, as principais 

e mais recorrentes recomendações foram: 

• Divulgações nas mídias sociais  

• Melhor Estruturação do canal de comunicação 

• Trabalhar com grupos representativos de cada temática 
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• Ouvir as academias e aos corpos técnicos das empresas 

• Audiências públicas 

• Plebiscitos e referendos  

• Consultas públicas com a sociedade organizada. 

 

 Um apontamento pertinente, que também indica os mecanismos digitais e virtuais 

como muitos, é o que segue: 

Eu acho que hoje o grande caminho é, como todo mundo 

provavelmente respondeu, são os caminhos digitais, de abertura, só que com 

possibilidade de informação, e assegurar a informação mais ampla. Abrir 

canais tanto para que as partes, para que todas as partes que tem interesse 

de expor as suas posições, pudessem expor em canal oficial, abrir canais seja 

pra receber vídeos, e outros de opiniões que podem ser separados por opiniões 

técnicas altamente qualificadas, opiniões jurídicas altamente qualificadas, 

opiniões populares, o direito que todo mundo que queira expor coloque sua 

opinião, e ouça quem queria ouvir, de todos os lados do aspecto, seja do radical 

ambiental ou seja do radical de outro extremo, contra ambiental ou ambienteiro, 

pra que se possa ter essa condição (D.7-Ent.4) 

 

 Parar Garnett et. Al, (2017) há três justificativas para o envolvimento da 

sociedade nas criações de regulamentações, o direito democrático do cidadão de 

participar significativamente na tomada de decisão, relevância de diferentes tipos de 

conhecimento no processo de decisão com partes interessadas e afetadas, e construir 

a confiança e evitar polêmicas sobre decisões.  

 Assim com alguns entrevistados apontaram a audiências Públicas como 

mecanismo de participação social, Zarzol e Carlos (2017) também enfatizam que elas 

são ferramentas vistas como espaços cujo objetivo principal é promover um diálogo 

entre os parlamentares e os atores sociais em torno de determinado tema. E ainda 

declaram que a democracia participativa é valorizada em sua função educativa e 

integradora, e que envolve mecanismos de compartilhamento do processo decisório, 

é um instrumento de conexão com o eleitorado, e por fim articula a cidadania popular 

na medida que convoca a presença da sociedade em discussões e decisões políticas. 

 Conforme destaca Darhamsyah (2019), quando há participação, a sociedade 

sente-se envolvida no processo de preparação e planejamento, e reconhecem os prós e 

contras de cada projeto e adquirem um senso de propriedade, e exercem seu direito 

democrático se envolvendo no desenvolvimento da sociedade. 
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  Depois de toda essa análise, o próximo passo desta dissertação, é a tentativa de 

comparar se a partir da percepção da sociedade existe o atendimento de suas demandas 

pela regulamentação paranaense. 

 

4.4 Comparativo da percepção do atendimento da demanda da sociedade 

relativo à regulamentação ambiental. 

 

Para verificar se a demanda da sociedade está sendo atendida pelos 

reguladores paranaense, buscou-se comparar as expectativas sobre a legislação 

informada pelos respondentes desta pesquisa e observar a produção legislativa no 

período de 2008 a 2018.  

Nas entrevistas foi questionado aos respondentes quais temas em sua opinião  

que merecem maior atenção dos legisladores, conforme questão 8 do Apêndice 01, 

onde eles responderam que são de Alta Prioridade: Licenciamento Ambiental; 

Sanções e penalidades referente a atividades lesiva ao meio ambiente; Instrumentos 

econômicos de gestão ambiental; Pagamento de serviços ambientais; Gestão de 

resíduos sólidos públicos, Gestão de resíduos sólidos privados; e de Prioridade: 

APPs; Referente a autorizações para exploração dos remanescentes de florestas 

nativas do Estado através de técnicas de manejo; EIA e RIMA; recursos hídricos;  

energia; Controle de erosão rural e a orientação para o uso do solo; e qualidade do 

ar; conforme descrito no quadro 12.  

E conjuntamente na pesquisa foi aberto espaço para indicarem temas que em 

suas opiniões faltam ser abordados, foram eles: educação ambiental; Saneamento, 

água e esgoto; sendo este dois os mais citados, e bacias hidrográficas; inclusão do 

incentivo a exploração turística nas áreas de conservação; regulamentação sobre 

CRA (Cotas de Reserva Legal); fiscalização no esgoto jogado em rios e no oceano; 

planejamento; integração de dados; mudanças climáticas; rejeito de indústria 

farmacêutica; agrotóxicos; logística reversa; coleta seletiva; bioenergias. Lembrando 

que alguns destes temas apontados, são parte integrante de temas maiores 

abordados pela legislação, mais que na opinião de alguns dos entrevistados são itens 

que merecem mais atenção e destaque, dada sua importância ou necessidade de 

melhoria para o alcance da sustentabilidade no Estado.  

Embora esses temas tenham sido indicados pelos entrevistados, observa-se 

que existem algumas legislações que foram criadas nos últimos 10 anos que abordam 
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esses temas, o quadro 13 correlaciona essas leis (a ementa destas podem ser vista 

no quadro 09). Algumas Leis tratam de particularidades de cada tema, por isso alguns 

temas têm várias legislações, veja o quadro 13: 

 

Quadro 13 - Leis que atendem à demanda da sociedade 

Tema Lei Nº  Ano  Autor 

Instrumentos econômicos de 
gestão ambiental 

17279 2012 Poder Executivo  

 Pagamento de serviços 
ambientais 

17134 2012 Poder Executivo  

Resíduos Sólidos  

17232 2012 Dep. Rasca Rodrigues  

17321 2012 Dep. Rasca Rodrigues  

17113 2012 Dep. Rasca Rodrigues  

16953 2011 
Dep. Hermas Brandão 
Jr  

16401 2010 Dep. Caito Quintana 

16075 2009 Dep. Edgar Bueno 

Ref. a autorizações p/exploração 
dos remanescentes de florestas 
nativas do Estado através de 
técnicas de manejo; 

19810 2019 Diversos Deputados 

17903 2014 Poder Executivo  

15953 2008 Dep. Nereu Moura 

Qualidade do ar 
17143 2012 

DEPS. Pastor Edson 
Praczyk, Rasca 
Rodrigues 

16939 2011 Dep. Nereu Moura 

Educação Ambiental 17505 2013 Poder Executivo  

Política de Recursos Hídricos 18598 2015 Poder Executivo  

Bioenergias 19500 2018 Poder Executivo  

Mudanças Climáticas 
17133 2012 Poder Executivo  

16019 2008 Poder Executivo  

Fonte: Autor 

 

O quadro 14, aponta as proposições arquivadas por motivo de fim de 

legislatura, que também abordam temas apontados como relevantes ou prioridades 

pelos respondentes desta pesquisa. Tona-se interessante apontar estas proposições, 

pois podem ser assuntos a serem retomados pelos reguladores que identifiquem sua 

importância e necessidade: 

 

Quadro 14 - Proposições que atenderiam a demanda da sociedade 

Temas 
Nº 

Prop. 
Ano Autor 

Instrumentos econômicos de 
gestão ambiental 

937 2015 
Dep. Alexandre 
Guimarães 

691 2011 Dep. Ney Leprevost 

Pagamento de serviços ambientais 934 2015 Dep. Péricles de Melo 
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Resíduos Sólidos 

168 2018 Dep. Rasca Rodrigues 

117 2016 
Dep. Felipe 
Francisquini 

42 2015 Dep. Ney Leprevost 

459 2014 Dep Gilberto Ribeiro 

218 2014 
Dep. Luiz Eduardo 
Cheida 

365 2013 Dep. Wilson Quinteiro 

291 2013 Dep. Paranhos 

362 2012 
Deps.Luciana Rafagnin 
e Luiz Eduardo Cheida 

315 2012 Dep. Rasca Rodrigues 

26 2011 Dep. Stephanes Jr 

Ref. autorizações p/exploração 
dos remanescentes de florestas 
nativas do Estado através de 
técnicas de manejo; 

94 2018 Dep. Rasca Rodrigues 

783 2011 DEP. Elton Welter 

Recursos Hídricos 

230 2018 DEP. Claudia Pereira 

427 2017 Dep. Rasca Rodrigues 

521 2016 DEP. Claudio Palozi 

81 214 Dep. Rasca Rodrigues 

287 2012 DEP. Caito Quintana 

982 2011 
Dep. Luiz Eduardo 
Cheida 

Controle de erosão rural e a 
orientação para o uso do solo 

679 2011 Dep. Rasca Rodrigues 

Educação Ambiental 89 2013 Dep. Rasca Rodrigues 

Fonte: Autor 

 

Os demais temas que a sociedade indicou como prioridade não foram 

abordados nas legislações mais recentes, ou não tiveram correspondência com as 

demandas levantadas nesta pesquisa. Demonstrando ser interessante que a 

Assembleia adotasse uma metodologia de levantamento e apontamento das 

necessidades da sociedade, para pautar suas propostas de lei de forma a atender 

essa demanda e expectativa social.  

O gráfico 11 a seguir mostra as Leis estaduais sancionadas por ano, 

considerando o ano de entrada da proposição. Lembrando que nem sempre as leis 

são sancionadas no mesmo ano em que foram indicadas as proposições, podendo as 

vezes levar anos de tramitação. 
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Gráfico 11 - Leis sancionadas por ano 

 

Fonte: Autor 

 

No gráfico 11, pode-se observar que 25%, ou seja 10 leis foram sancionadas 

nos últimos 4 anos e  nesse período quase 50% (ou 16) das proposições de leis foram 

arquivadas por fim de legislatura, conforme o quadro 06, sinalizando que a atuação 

legislativa estadual na área ambiental foi menos produtiva neste últimos 4 anos, 

quando comparada dentro do recorte temporal dos últimos 10 anos. 

É importante também destacar, que um dos temas que mais teve 

apontamentos pelos respondentes como faltante na legislação ambiental estadual é a 

Educação Ambiental, e este já está previsto na Lei 17505/2013. E inclusive em foi 

proposta inclusão de artigo na proposição 89/2013, porém este foi arquivado por 

motivo de fim de legislatura do Deputado Rasca Rodrigues. Demonstrando que os 

respondentes desta pesquisa não estavam totalmente inteirados no assunto, ou que 

falta divulgação por parte da Assembleia, para engajar e atualizar a sociedade sobre 

seus atos e atividades.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a aderência das ações legislativas com 

as demandas da sociedade na área ambiental e sustentabilidade, análise buscada por 

meio de 4 objetivos específicos. 

Respondendo ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, que é o de 

levantar as proposições de leis que abordam a temática ambiental nos últimos 10 anos 

perante a Assembleia Legislativa do Paraná, viu-se que no período de 2008 a 2018 a 

Casa de Leis paranaense teve a 207 proposições de leis indicadas por seus 

parlamentares e conjuntamente com o Poder Executivo, sobre a temática ambiental e 

sustentabilidade, destas 26% se tornaram leis sancionadas. O ano de 2011, início de 

legislatura, foi o mais ativo, e o ano de 2014, fim de legislatura, foi o menos produtivo. 

Confirmando a literatura sobre o tema, verificou-se que nos anos de iniciais das 

legislaturas a produção legislativa é mais ativa para dar respostas a sociedade, e 

menos atuante no final delas, devido ao envolvimento dos parlamentares com suas 

campanhas de reeleição ou apoio a correligionários (BEM; DELDUQUE, 2018). 

 Em resposta ao segundo objetivo específico que analisa os resultados das 

proposições a partir dos seguintes critérios: aprovação, rejeição, aprovação com 

modificações, ou arquivamento. O entendimento da motivação e da tramitação das 

proposições foi demonstrado que há uma perda significativa de proposições ao final 

de cada legislatura, em decorrência do seu arquivamento. No período analisado o 

Paraná teve 41 lei sancionadas na área ambiental e de sustentabilidade e apresentou 

um grande número de proposições arquivadas por inconstitucionalidade, mas que 

como destacado no estudo pode ser um número não confiável, pois a modernização 

eletrônica na ALEP em 2012, com a informatização de todos os procedimentos que 

pode ter gerado distorções nos números e dados implantados no banco de dados da 

época. 

Constatou-se que os autores mais atuantes na matéria ambiental e 

sustentabilidade foram, o Deputado Rasca Rodrigues, e o Poder Executivo seguidos 

dos Deputados Luiz Eduardo Cheida, Marcelo Rangel, Ney Leprevost e Osmar 

Bertoldi. Sobre a efetividade na tramitação das proposições das leis que foram 

efetivamente sancionadas, o destaque foi para o Deputado Rasca Rodrigues com 

25% dos projetos aprovados, e o Poder Executivo que teve 65% de efetividade em 
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suas proposições, demonstrando que o poder de influência do governo sobre o poder 

legislativo, que já tinha sido apontado em estudos anteriores (SILVA; CABRAL, 2018). 

O terceiro objetivo específico foi analisar a visão da sociedade civil, empresas 

e órgãos públicos sobre as necessidades de regulamentação na área ambiental. De 

acordo com o que foi observado na pesquisa, os diferentes setores da sociedade 

consideram que a legislação não estimula o tripé da sustentabilidade pois a 

regulamentação paranaense prioriza o pilar ambiental e penaliza os pilares econômico 

e social. Os resultados mostram que os setores da sociedade, representados na 

amostra, consideram que a legislação não estimula o desenvolvimento sustentável, e 

também que não identificam que a legislação estimule o crescimento nas empresas. 

Porém quanto ao papel de induzir práticas sustentáveis nas empresas, as opiniões 

mostram-se mais divididas, e a análise de conteúdo das entrevistas, esclarece que a 

regulamentação estimula boas práticas sendo a sustentabilidade uma consequência. 

A maioria dos entrevistados entende que a regulamentação é restritiva, mas 

que não necessariamente isso seja ruim, pois induz a um cuidado maior com o meio 

ambiente. Os respondentes que têm ponto de vista negativo quanto ao nível de 

restrição, acreditam que a legislação penaliza muito o pilar econômico, e deixa de lado 

pilar social da sustentabilidade. 

Para o questionamento sobre o estímulo a inovação as opiniões se dividem, 

mas em geral o entendimento é que a legislação obriga as empresas a inovarem para 

se enquadrarem a legislação e ainda continuarem a ser competitivas no mercado. 

 A pesquisa também analisou quais são as prioridades dos temas da legislação 

que precisam ter uma maior atenção ou contemplação por parte dos legisladores, na 

visão dos setores consultados. E quando questionados sobre o embasamento técnico 

e científico as respostas ficaram divididas, mas na análise de conteúdo das entrevistas 

demonstra que estes setores consideram que os legisladores sofrem influências de 

grupos de pressão durante a produção legislativa e que seguem muito a legislação 

federal ignorando as particularidades locais e regionais. Mas boa parte dos 

entrevistados entende que a legislação é elaborada com critérios técnicos e 

fundamentos científicos. 

  A pesquisa também evidência que na visão dos membros da sociedade 

entrevistados, há pouco envolvimento social nas atividades da Assembleia Legislativa, 

e que a sociedade como um todo ainda não está engajada e organizada para tal 

envolvimento. Para que isso seja possível identifica-se que a transparência nas 
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informações é uma ferramenta de grande destaque e que a participação, precisa ser 

estimulada por parte da ALEP, através de mídias sociais, canais de comunicação mais 

ativos, estratégias de consultas com grupos representativos e técnicos da sociedade 

organizada, bem como a Academia, para assim envolver mais a sociedade nas 

discussões e atividades da Casa de Leis paranaense. 

Para responder ao último objetivo específico que é verificar se a demanda da 

sociedade está sendo atendida através da regulamentação, foi comparada a 

expectativa dos respondentes desta pesquisa com a produção legislativa no período 

de 2008 a 2018. Foi demonstrado que ao longo destes 10 anos, últimos 4 anos foram 

os menos produtivos. 

Foram analisadas as opiniões dos respondentes, sobre quais temas precisam 

ter mais evidência pelos reguladores, e também quais entendem faltar. A pesquisa 

mostrou que há temas não contemplados pela legislação como o saneamento. E 

também há outros que foram indicados como faltantes, por exemplo educação 

ambiental, no entanto verificou-se que este tema já está contemplado na legislação 

mais recente, demonstrando a falta de informação por parte da sociedade sobre a 

atividade da Assembleia Legislativa. 

Os resultados desta pesquisa abrem novas possibilidades para que este 

estudo seja replicado, em outras temáticas das legislações, bem como em outras 

Casas de Leis, para verificar se a sociedade está engajada e se os temas de meio 

ambiente e sustentabilidade, estão sendo abordados por legisladores de outros 

estados do país. Outra aplicação potencial do estudo é que a pesquisa possa ser 

utilizada como a base metodológica pelos legisladores para identificar quais são as 

necessidade e demandas da sociedade, para orientar seu trabalho legislativo, bem 

como buscar formas de envolve-la na produção da regulamentação e formulação de 

políticas públicas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Roteiro de pesquisa 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA ENTREVISTA COM OS PROFISSIONAIS E 

SOCIEDADDE QUE ATUAM EM AMBIENTES OU SITUAÇÕES ENVOLVENDO 

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE. 

 

Esta pesquisa está estruturada de forma aberta, direcionado aos membros da 

sociedade que se envolvem com legislação ambiental e sustentabilidade no Estado 

do Paraná. As questões abertas e semiabertas possuem como eixo central os 

objetivos da pesquisa: Identificar se na visão sociedade, as demandas por 

regulamentação ambiental, estão sendo atendidas por meio das atividades legislativas 

da Assembleia Legislativa do Paraná. 

 

Área de formação: _______________________________________________ 

Empresa e setor que atua: _________________________________________ 

Tempo de atuação na área:_________________________________________ 

 

1. A qual setor da sociedade você pertence: 

(  ) ONGs      

(  )Setor Público 

(  ) Organizações Empresariais:  

□ Industria      □ Agronegócio     □ Construção Civil       □ Infraestrutura 

 

2. Na sua visão a legislação ambiental paranaense estimula a adoção da 

sustentabilidade em seu tripé de conceitos:  

 

a) Econômico  

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 
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b) Social  

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

c) Ambiental 

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

d) Comente: 

 

3. As políticas ou regulamentações ambientais estimulam o desenvolvimento 

sustentável? Comente: 

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

4. Na sua opinião a legislação ambiental do Paraná é muito restritiva? Comente: 

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

5. No seu entendimento a regulamentação ambiental estimula crescimento das 
empresas? Comente: 

 
1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

6. Você considera que regulamentação ambiental estimula a inovação? Comente: 
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1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

7. Você considera que a regulamentação ambiental estimula a sustentabilidade das 

empresas? Comente: 

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

8. Sobre as regulamentações paranaense, em sua opinião aponte as prioridades 

para a regulamentação ambiental, na escala crescente de 1 a 5, para as seguintes 

áreas:  

Obs: se possível, especifique o tema da regulamentação mais necessária. 

a Unidades de Conservação 1 2 3 4 5 

b Áreas de Preservação Permanente (APPs) 1 2 3 4 5 

c Áreas de Reserva Legal 1 2 3 4 5 

d 
Referente a autorizações para exploração dos 
remanescentes de florestas nativas do Estado 
através de técnicas de manejo; 

1 2 3 4 5 

e Proteção a fauna, em especial as espécies raras e 
ameaçadas de extinção 

1 2 3 4 5 

f Licenciamento Ambiental 1 2 3 4 5 

g Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), e 
Relatório de Impacto ambiental (RIMA) 

1 2 3 4 5 

h Política de recursos Hídricos 1 2 3 4 5 

i Energia 1 2 3 4 5 

j Controle das cheias 1 2 3 4 5 

k Controle de erosão urbana 1 2 3 4 5 

l Controle de erosão rural e a orientação para o uso do 
solo 

1 2 3 4 5 

m Recuperação de áreas degradadas 1 2 3 4 5 

n Qualidade do ar 1 2 3 4 5 

o Incentivo as atividades privadas de conservação 
ambiental 

1 2 3 4 5 

p Sanções e penalidades referente a atividades lesiva 
ao meio ambiente 

1 2 3 4 5 

q Instrumentos econômicos de gestão ambiental 1 2 3 4 5 

r Pagamento de serviços ambientais 1 2 3 4 5 

s Gestão de resíduos sólidos públicos 1 2 3 4 5 
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t Gestão de resíduos sólidos privados 1 2 3 4 5 

 

a) Existe alguma área que você acha relevante incluir nesta na lista? Comente: 

 

9. Na sua opinião existe envolvimento efetivo da sociedade com questões ambientais 

e sustentabilidade, nas proposições de Lei à Assembleia Legislativa do Paraná? 

Comente: 

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

10.  Você considera que regulamentação ambiental do Estado e feita baseada em 

critérios técnicos e fundamentos científicos? Comente: 

1 2 3 4 5 

Concordo 
plenamente 

Concordo 

Não tenho 
Opinião de 

concordância ou 
discordância 

Discordo 
Discordo 

plenamente 

          

 

11.  Você tem sugestões de como a Assembleia Legislativa do Paraná poderia 

trabalhar para ouvir e implementar melhores mecanismos de participação social 

nas implantações de proposições à legislação? 
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Apêndice 2 – Categoria: Sustentabilidade na Legislação – Figura Completa 

 

 

Fonte: autor 
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Apêndice 3 – Categoria: Regulamentação e Inovação – Figura Completa 

 

 

Fonte: autor 
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Apêndice 4 – Categoria: Produção legislativa -– Figura Completa 

 

 

Fonte: autor 
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Apêndice 5 – Categoria: Participação Social – Figura Completa 

 

 

Fonte: autor 
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Apêndice 6 – Proposta para levantamento de demanda da sociedade para 

temática de regulamentação 

 

PROPOSTA DE UM MODELO METODOLÓGICO PARA LEVANTAMENTO DA 

DEMANDA DA SOCIEDADE PARA TEMÁTICA DE REGULAMENTAÇÃO 

PARANAENSE. 

 

Resumo 

 

A proposta metodológica tem como objetivo o desenvolvimento de modelo para 

o levantamento das demandas da sociedade. Visando estimular que os legisladores 

busquem a participação da sociedade no processo de criação de regulamentação, 

através de pesquisa para identificar quais as expectativas de demandas nas temáticas 

de leis ou ainda temas específicos cada temática, nesta proposta orientada para 

temática ambiental e sustentabilidade. Buscando assim a melhoria no processo de 

criação de regulamentação envolvendo a participação social.  

 

Introdução 

 

A Sociedade civil atuando em conjunto com seus representantes pode 

desempenhar um importante papel para criar mecanismos de preservação, buscar 

melhorias na utilização de recursos naturais, fiscalizar o cumprimento de leis 

ambientais e buscar o desenvolvimento humano visando minimizar os impactos 

ambientais de forma sustentável (IRVING; OLIVEIRA, 2012). A partir desta visão, 

temos o problema de: como ajudar a Assembleia Legislativa a envolver a sociedade 

civil, bem como identificar quais suas demandas e expectativas quanto a elaboração 

de regulamentação. 

Para ajudar a solucionar este problema está proposta, tem o objetivo de 

recomendar uma metodologia inovadora em alternativa aos mecanismos tradicionais 

mais complexos e burocráticos, para ajudar ao poder legislativo a levantar quais são 

as demandas da sociedade e dar respostas de acordo com essa expectativa. 

Apresentar um modelo de ferramenta que busque entender e verificar as reais 

necessidades e demandas da sociedade, pode contribuir para aproximar a sociedade 

na definição de agenda de prioridades para a formulação das leis e políticas públicas 
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na área ambiental, ou ainda adaptar a qualquer outra temática legislativa ou mesmo 

temas específicos dento de cada temática. Esta proposta apresenta a metodologia de 

entrevistas a ser aplicados a diversos membros da sociedade envolvidos com tema 

em questão, e posteriormente utilizar-se do método de análise de conteúdo para 

analisar e identificar a expectativa de demanda da sociedade. A assim poder elaborar 

regulamentações que atendam a demanda da sociedade e ao mesmo tempo envolver 

mais a sociedade com as atividades parlamentares. 

 

Objetivo 

  

Apresentar proposta metodológica para o Poder Legislativo levantar a demanda 

da sociedade e definir as temáticas a serem abordadas de acordo com essa 

expectativa. 

 

Justificativa 

 

Está propostas tem a intensão de apresentar uma ferramenta metodológica 

para a Assembleia Legislativa do Paraná para verificar se os anseios e demandas da 

sociedade estão sendo atendidos através das propostas legislativas. O poder público 

muitas vezes está distante dos cidadãos, portanto apresentar um modelo de 

ferramenta que busque entender e verificar as reais necessidades e demandas da 

sociedade, pode contribuir para aproximar a sociedade na definição de agenda de 

prioridades para a formulação das leis e políticas públicas na área ambiental, ou 

adaptar para qualquer outra temática da legislação. 

 

Metodologia 

 

Esta proposta tem visão epistemológica pós-positivista conforme adaptado de 

Guba, Lynham e Lincoln (2018), por meio de um estudo exploratório, descritivo, com 

abordagem qualitativa, com o intuito de conhecer e analisar a visão de membros 

organizados da sociedade civil quanto as necessidades de regulamentação ambiental. 

Para tal, pretende entender e buscar qual a visão de membros organizados 

de setores público, privado e organizações não-governamentais da sociedade 
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paranaense envolvidos com a temática de legislações ambientais, referente às 

necessidades regulatórias, podendo ser adaptado para outras temáticas. 

Esta ferramenta deve ser elaborada através de entrevistas semiestruturadas 

e posteriormente realizar análise qualitativa através do método análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011), buscando exprimir os principais pontos de vista da sociedade, 

representada pela amostra selecionada. A realização destas entrevistas do tipo 

qualitativa, também podem balizar-se na cartilha de Corbetta (2007) que dá um bom 

direcionamento à inicializar o desenvolvimento do método deste estudo, como 

planejar, compilar e analisar dados e entender seus resultados. 

“A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações. Um 

método empírico que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 

pesquisador.” (SILVA; FOSSÁ, 2015). Formado por um conjunto de técnica ou um 

leque de ferramentas, que implicam um trabalho exaustivos, de divisões e cálculos e 

aperfeiçoamentos que buscam extrair o máximo de informações relevantes de textos 

ou dados (BARDIN, 2011).  

Sugere-se uma investigação através entrevista qualitativa com amostra 

diversa: envolvendo organizações do empresariado, Organizações não-

governamentais (ONGs), e órgãos públicos, e buscar avaliar se na opinião da 

sociedade a demanda regulatória está sendo atendida através das atividades pelos 

legisladores. 

Após a triagem de respondentes, que em sua maioria devem ser composta 

por profissionais de alto escalão das organizações dos diferentes setores da 

sociedade civil, que estejam predispostos a participar da pesquisa. Após a obtenção 

das respostas das entrevistas, o material a ser explorado através do método de 

análise de conteúdo, observando as orientações de Bardin (2011). 

Conforme Bardin (2011) a análise de conteúdo ocorre em três etapas:  

Fase 1) Pré-análise - Escolha do documento – nesta proposta sugere-se um 

questionário ser utilizado como base de roterio para entrevistas presenciais e também 

enviadas por meio eletronico, quando não houver possibilidade de marcar agenda 

presencial com os entrevistados, lembrando que a entrevista presencial é muito mais 

rica para o contreúdo e busca de informações. O questionário deve ser empregado 

com questões estruturadas com base na Escala Likert (1932), com possibilidade de 

complementação das respostas, abrindo as questões para o entrevistado  comenta-

las conforme seu entendimento e interesse em fazê-lo;  confrome o Apêndice 1 – 
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Roterio de Pesquisa deste estudo, tem-se um modelo de questionamentos que pode 

ser adequado a temáticas especificas da legilação  para ser aplicadas os 

entrevistados. 

Como critério de seleção para a amostra pode-se estabelecer a não-

probalística, feita sem a preocupação de refletir estatisticamente a totalidade da 

população paranaense, porém apurando uma amostra de pessoas orientadas e 

envolvidas com questões da temas abordados, que representam setores na 

sociedade através de sua atuação pessoal ou corporativa, de forma selecionada 

mediante conveniência, vinda de indicações dos próprios respondentes, de 

conhecimento pessoal, ou que preferencialmente atue em cargos de instituições com 

representações importante na sociedade atuando com a temática em questão, 

principalmente buscando contato com representantes dos altos escalões de 

organizações, públicas, privadas e organizações-não-governamentais - ongs. (HAIR 

JR, et al., 2005).  

 Pretendeu-se inicialmente aplicar o questionário a pelo menos oito 

representantes de cada setor: público, privado e ongs.  

A quantidade de respondentes, deve ser atingida acima do mínimo 

estabelecido até que perceba-se quem em muitos pontos, já se perceba a saturação 

das questões, apontando repetição ideias nas entrevistas e questionários, o que 

indicando ser suficiente o número de respondentes, para atingir os objetivos e 

realização da pesquisa.  

As entrevistas devem ser divididas em duas partes. A primeira com perguntas 

introdutórias para conhecer o campo de atuação e experiência profissional do 

entrevistado.  

Na sequência, elaborada com questões com Escala Likert (1932), e com a 

possibilidade de comentários, dos quais posteriormente pode ser gerados códigos que 

emergiram dos dados levantados nas entrevisatas,  nas quais busca-se extrair o maior 

número de informações dos elementos relevantes, para posteriormente produzir 

Categorias, das quais devem posteriormente elencar as subcategorias com seus 

respectivos elementos de análise extraídos das entrevista, no qual pode ser gerado 

um quadro para melhor identificar estas informações conforme exemplo abaixo  
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Quadro 01 – Quadro de Categorias 

Categoria 
1 

subcategoria 

Elementos de análise 

Elementos de análise 

Elementos de análise 

subcategoria 

Elementos de análise 

Elementos de análise 

Elementos de análise 

Categoria 
2 

subcategoria 

Elementos de análise 

Elementos de análise 

Elementos de análise 

subcategoria 
Elementos de análise 

Elementos de análise 
Fonte: autor 

 

- Elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final – os 

indicadores devem ser criados a partir dos dados levantados nos textos das 

entrevistas, e estabelecidos de forma mais coerente possível para que demonstre em 

profundidade as informações obtidas, através de recorte de frases. 

As cotações (cotations) ou códigos precisam ser establecidas conforme o 

material extraido dos elementos de análise, das quais sejam extraidas frases ou 

palavas  dos textos das entrevistas por meio de citações que abordavam o mesmo 

tema ou significado próximo. Após deve ser realizada uma recategorização diminuindo 

itens para subcotações, e porteriormente distrtibuidas as categorias com temas 

envolvendo o escopo desta pesquisa.  

Para a analisar os dados das entrevistas pode utilizar-se como ferramenta de 

apoio o software Atlas.ti 8. Assim, as entrevistas foram transcritas e lançadas no 

software, como “Documentos”, nas quais puderam ser identificadas as menções dos 

elementos e categorias de análise estabelecidos no quadro de categorias. 

Fase 2) Exploração do Material: fase de reanálise do material selecionado, 

construção de codificação e categorias, preparando e organizando para a próxima 

fase, revisada sistematicamente, construindo e confirmando as categorias e 

subcategorias.  

 Fase 3) Tratamento dos resultados, inferência: etapa de tratamento dos 

resultados obtidos, para alcançar resultados significativos, Contabilizações simples ou 

elaboradas que permitem estabelecer quadro de resultados diagramas, figuras e 

modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações, fornecidas pela 

análise. Para maior rigor devem ser submetidos a técnicas de validação, “análise 
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comparativa é realizada através da justaposição das diversas categorias existentes 

em cada análise, ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram 

concebidos como diferentes” (SILVA; FOSSÁ, 2015). 

 Com a contabilização e geração de gráficos das questões fechadas, pode-se 

visualizar a opinião dos entrevistados, sobre os temas e suas particularidades, e 

conjuntamente com a análise de conteúdo das entrevistas podem validar e ressaltar 

estes resultados, bem como através da aplicação do método, pode-se extrair riquezas 

e informações importantes das entrevistas que podem ser utilizadas no processo de 

elaboração das regulamentações. 

 

Cronograma 

   

Deve ser estabelecido, prazos para a geração da pesquisa, prazos para a 

realização das entrevistas, e por fim prazos para análise do material obtido. Sugere-

se o prazo de 4 meses, dividido em ¼ para elaboração da pesquisa, 2/4 para 

realização das entrevistas e ¼ para análise do material, mas esse prazo pode variar 

conforme a complexidade do tema, devendo ser planejado para melhor 

aproveitamento. 

 

Resultados Esperados 

 

Através da pesquisa de campo, identificar quais são as percepções e 

demandas da sociedade sobre referida temática de lei, ou ainda tema dentro de 

temáticas de lei. Perceber o que a sociedade aponta como importante e sobre o tema, 

o que precisa melhorar ou adequar para que se alcance a sustentabilidade dentro da 

temática tratada. E como consequência envolver a sociedade no processo elaboração 

da regulamentação. Visto que a participação social na formulação da política e tão 

importante quanto a escolha do instrumento normativo, na qual influência a 

governança e determina a gestão ambiental para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, possibilitando preservação ambiental, desenvolvimento econômico e 

justiça social, agora e no futuro (CHOPRA, 2017), (ONU, 2019), (DARHAMSYAH, 

2019). 
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Apêndice 7 – Recomendações e atividades pós banca de qualificação 

 

Recomendações de Melhoria indicadas pela banca de qualificação: 

Membros da Banca Sugestões Resultado 
Prof. Dr. Eduardo Gobbi Citar a Lei Complementar 140/2011 Aceito/adotado  

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Ajustes no texto parte didática. Aceito/ajustado 

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Ajuste da descrição da dissertação para 
somente pesquisa qualitativa. 

Aceito/ajustado 

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Inclusão do quadro de palavras-chaves 
utilizado para pesquisas bibliográfica nas 
diversas plataformas de pesquisa. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Inclusão de mais representantes para 
entrevistas, como OCEPAR, Maternatura, e 
verificar se as Ongs escolhidas são 
representativas. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Inclusão de representantes para entrevistas, 
SINDUSCOM e Jornalistas ambientais. 
Tentados inúmeros contatos e tentativas de 
agenda, porém sem sucesso. 

Aceito -  sem 

obtenção de 

sucesso 

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Ajustes no texto resumo e discussões Aceito/ajustado 

Prof. Dr. Eduardo Gobbi Fazer fechamento dos resultados obtidos, 
dos gráficos e quadros, criando link com os 
achados do referencial teórico.  

Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Ajustes no texto da introdução Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Ajuste do problema de pesquisa para torna-lo 
uma pergunta aberta. 

Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Reescrever a Justificativa com pontos 
destacados do referencial teórico. 

Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Ajuste de Objetivos, observando a taxonomia 
de Bloom. 

Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Explorar as relações dos grupos de pressão 
e relatores, nos resultados e discursões 

Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Utilizar as informações de Bem Delduque 
2018, colocadas no referencial teórico, 
explorando e relacionando com os achados 
da pesquisa, referente ao 1º ano de mandato. 

Aceito/adotado 

Prof. Rodrigo Casagrande Criar fechamento e link entre os itens da 
dissertação, para lapidar o texto. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Rodrigo Casagrande Utilizar citação de Ferreira e Moraes 2018, 
com os achados da pesquisa. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Cleverson Andreoli Ajustes na Justificativa Aceito/ajustado 

Prof. Dr. Cleverson Andreoli Inclusão do quadro de palavras chaves, para 
busca de pesquisa bibliográfica. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Cleverson Andreoli Inclusão de procedimentos de regime de 
urgência na ALEP. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Cleverson Andreoli Fazer um quadro com todas as Leis 
sancionadas nos últimos 10 anos. 

Aceito/adotado 

Prof. Dr. Cleverson Andreoli Ajustes na ferramenta de pesquisa Aceito/ajustado 

  
Atividade pós banca de qualificação:   

01 Correções solicitadas pela banca 

02 Pesquisa de campo, realizações de entrevistas 
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03 Elaboração do item 4.3 

04 Elaboração do item 4.4 

05 Elaboração Conclusão 

 


