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ÍPREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA 

, PRAÇA~':.~~ ~=-~~~;.,'::,~~~;ENTRO 
INHUIIA - PIA.UI 

SECRETARIA IIUNtCIPAL DE IIEIO AIIBIENTE 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Definido como uma ferramepta que através da mesma é posslvel um 

levantamento da situação bem como a percepção dos componentes ambientais 

de uma determinada área, possibilitando a caracterização da qualidade 

ambiental. Gerando conhecimento para avaliação dos problemas físicos, 

biológicos e socioecon0mico. 

OBJETIVOS 

Geral: 

► Identificar os principais problemas ambientais do Município de 

lnhuma. 

Específicos: 

► Caracterização da qualidade Ambiental do Municlpio; 

► Conhecer as condições dos recursos hldrlcos; 

► Dimensionas os avanços educacionais da polltice Ambiental; 

► Conhecer as condli;oJs Ambientais do Municlpio; 

PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS INDETIFICADOS NO MUNICIPIO 

1 -Acumulo de água e lixo nas residências e em terrenos baldios propiciando o 

surgimento de vetores transmissores de doenças; 

2 - Queima de lixo, principalmente em terrenos baldios nos entomos da cidade; 

3 - Esgoto doméstico despejando em brejos; 

4 - espaços públicos pouco arborizados; 

5 - Acumulo de resíduos sólidos secos; 

6 - Embalagens de agrotóxicos sem destinação final adequada; 

7 - Desmatamento com o corte ilegal de árvores para comercialização de 

madeira; 

8 - Queimadas em matas e florestas como forma de ampliar áreas para pasto ou 

agricultura; 

9 - Lixão a céu aberto próximo da cidade; 

1 O - Lagoa da comunidade Forte seca em decorrência do desmatamento de 

suas nascentes e desvio do curso d'água; 

11 - Margens de rios sendo utilizadas por agricultores; 

12 - Degradação do Rio São Vicente. 

METODOLOGIA DE DETECÇÃO 

O trabalho foi desenvolvido na Secretaria Municipal do Ambiente, que é 

um órgão da administração direta da Prefeitura do Municlpio de lnhuma. 

Durante a fase de coleta dos dados, foi levantando o seguinte 

questionamento durante a realização dos eventos de educação ambiental no 

Ç> úm,t, IR,,,r C., 

Município e durante as reuniões dos conselhos municipais de meio ambiente: 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PROBLEMAS AMBIENTAIS DE INHUMA PIAUÍ? 

A referida pergunta foi introduzida no contexto do debate como forma de escuta 

dos diversos setores que compõe a sociedade do município. Após a coleta dos 

dados os profissionais da secretaria municipal de meio ambiente, levando em 

consideração o grau de importância de ceda um, os impactos gerados e o seu 

respectivo potencial poluidor, definiram de forma técnica quais seriam os 

principais problemas ambientais do Município. 

CONCLUSÃO 

As visitas realizadas em diversos pontos do município com o intuito de 

obter informações para o diagnóstico de ceda locel foram muito positivas, pois 

mostraram que as realidades e necessidades das localidades e da zona urbana 

são muito diferentes. 

O questionamento feito aos conselhos, servidores e gestores teve uma 

boa receptividade. Este instrumento forneceu uma visão geral no que diz respeito 

às questões ambientais e serviu de subsidio para a atividade de sensibilização. 

Contatou-se que é viável e possível promover a integração entre os 

eventos e planos necessários, como também efetuar as mudanças necessárias 

buscando sempre o envolvimento e a participação de toda a comunidade, tendo 

como apoio o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental. 

INHUMA PIAU(, MARÇO DE 2022. 
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1 - INTRODUÇÃO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AIIINENTE • 

O plano de Ação é um instrumento participativo e de planejamento, 

gestão e de fiscalização ambiental que identifica os principais desafios sócio 

ambientais do município. O Plano de Ação Ambiental de lnhuma, foi elaborado, 

considerando que não é somente responsabilidade do Setor Público cuidar do 

Meio Ambiente, como preceitua a Constituição Federal, no seu art. 225, que diz 

• 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 defende-lo e preserva-lo para as presentes e· 

futuras gerações". Reconhecendo, portanto, que todos os atores sociais, embora 

em nlveis diferenciados, têm responsabilidades com a proteção dos recursos. 

ambientais e com a busca pela melhoria da qualidade de vida da coletividade. 

Nesses instrumentos, que estão Alinhados com Politica Nacional de Meio 

Ambiente e com as demais normativas federais e estaduais de proteção 

ambiental, fica estabelecida a competência da Secretaria na formulação, 

implementação e avaliação das políticas municipais de meio ambiente, de 

educação ambiental, bem como o controle das atividades potencialmente 

poluidoras e modificadoras do meio ambiente, visando garantir o uso sustentável 

dos recursos naturais das presentes e futuras gerações. 

Planejamento ambiental para o estabelecimento de estratégias visando a 

implementação da política municipal de meio ambiente, com a perspectiva de 

promoção do desenvolvimento sustentável; Dentre os principais problemas 

destacam-se a destinação final dos resíduos sólidos, áreas verdes urbanas e 

implantação de um viveiro florestal. 

2 - OBJETIVOS 

2.1 • OBJETIVO GERAL 

Capacitar os gestores e conselheiros ambientais do município, para 

fortalecer as ações e para formular e implementar a política e a gestão ambiental 

municipal, promovendo o desenvolvimento de mecanismos para a gestão 

ambiental compartilhada, integrada e adequada às competências de cada setor 

da sociedade. 

2.2 - OBJETIVO ESPECIFICO 

Realizar diagnóstico da situação da gestão ambiental no municfpio, no 

que se refere à sua estrutura e articulação institucional; 

Mobilizar e sensibilizar os munícipes para a adesão a obtenção dos 

objetivos do Programa; 

Mobilizar e articular os atores regionais visando à capilaridade do 

Programa para que este seja sustentável e autogerido; 

3 - ESTRA TEGIAS DO PLANO 

As estratégias de promoção do DLIS têm seguido alguns passos 

elementares. O objetivo desse plano é apresentar esse passo a passo, para que 

possa subsidiar as ações. 

3.1 Senalblllzação 

Quem faz o desenvolvimento local são as pessoas que residem na 

localidade. Não existe desenvolvimento local sem o interesse, o envolvimento, o 

compromisso e a adesão da comunidade local. É o que chamamos de 

protagonismo local, quer dizer, os moradores de uma determinada localidade 

assumindo seu papel de atores principais, ou seja, de sujeitos da sua própria 

história. Por isso, o primeiro passo na promoção do Plano de ação é a 

mobilização e sensibilização da população local. 

3.2 - Identificar e conquistar parceiros local• 

Não existe Plano sem parceria. Desde o inicio, precisamos fortalecer as. 

relações de confiança e cooperação entre os atores locais. Portanto, antes 

mesmo de começar qualquer ação, é importante identificar potenciais parceiros. 

que possam nos ajudar. É recomendável dedicar algum tempo à tarefa de· 

identificar lideranças locais que estejam dispostas a colaborar com o processo 

de indução ou promoção do Plano. Para isso, precisamos conversar 

individualmente com cada uma dessas lideranças, explicando o que se pretende• 

fazer e como cada um pode participar e contribuir. 

3.3 - Moblllzar e aenalblllzar todos os segmentos sociais 

Constituído o grupo de trabalho inicial, devemos planejar, de forma 

compartilhada, ou seja, com a participação do grupo, nossa estratégia de 

mobilização da população local. Nessa etapa serão necessárias várias reuniões, 

palestras e exposições para os diferentes grupos que compõem o tecido social 

local, estejam ou não, esses grupos, formalmente organizados. 

4- METAS para 2022 

✓ Instalar/consolidar o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

✓ Classificar, por melo do Conselho Municipal de Meio Ambiente, os 

empreendimentos/atividades pelo porte e pelo potencial poluidor/degradador no 

âmbito local; 

✓ Estruturar a secretaria Municipal de Meio ambiente; 

✓ Capacitar 100 por cento da equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente; 

✓ Fortalecer a inserção e integração das ações de educação ambiental nas escolas 

municipais; 

✓ Viabilizar parcerias para a proteção de fontes de água (nascentes/olhos d'água); 

✓ Normatizar a gestão dos resíduos sólidos para orientar a ação do municlpio; 

✓ Implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos no Município; 

✓ Elaborar as políticas ambientais de Educação ambiental e gestão de recursos 

hídricos. 

5 • PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL 

O planejamento ambiental decorre de uma imposição da Lei nª 6.938/81, 

a qual considera o meio ambiente como patrimõnio público, prevê a ação 

governamental na manutenção do equillbrio ecológico, na racionalização do uso 

do solo, da água, do ar, do subsolo, controle de zoneamento de atividades. 

potencial ou efetivamente poluidoras, acompanhamento do estado da qualidade 

ambiental, proteção de áreas ameaçadas de degradação, recuperação de áreas 

degradadas, educação ambiental em todos os nlvels de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 

defesa do melo ambiente. 

É um equivoco supor que tratar da questão ambiental não envolve 

diversos outros aspectos, especialmente o desenvolvimento, a educação, a 

visão que temos e a nossa participação no mundo e todos os aspectos 

intertigados para que possamos ter melhor qualidade de vida. 

O planejamento ambiental possibilita o estudo da problemática econômica 

e social da população, define os objetivos a alcançar, examina as caracterlsticas 

do meio em que se desenvolve a atividade humana, suas carências, virtudes, 

possibilidades, definindo possibilidades atuais e potenciais para satisfazer as 

demandas da população. 

O planejamento ambiental pode se confundir com o próprio planejamento 

territorial, como também pode ser setorizado (urbano, Institucional, 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AIIINENTE • administrativo), assim como, no aspecto urbano, dava abranger os padrões 

flslco-espaclals a expectativas sociais de muitos tipos, em que o espaço 

arquitetônico tenha aspectos funcionais, da Co presença, blocllmétlcos, 

econômicos, topoceptivos, emocionais, slmbóllcos 

A sustentabilidada urbana é um dos temas mais relevantes do século XXI. 

Diferentes Instituições, em todo o mundo, se debruçam sobra o assunto, 

buscando soluções criativas para os problemas que se apresentam hoje, a que 

podem ser agravados pela mudança climática. 

A Secretaria municipal da meio ambienta a recursos hídricos é a principal 

parceira do município na busca da soluções para o desenvolvimento sustentável 

da cidada, priorizando a sustentabilidada ambiental, econômica a social em suas 

ações a parcerias. 

Por isso, é motivo da grande satisfação para a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE INUMA o lançamento do Plano de Ação Ambiental, desenvolvido no Amblto 

regional, que além de atacar os problemas urbanos mais urgentes, viabiliza 

recursos técnicos a financeiros para apoiar o município na elaboração de Planos 

de Ação Sustentáveis Locais. 

6 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS PARA ABRILJDEZEMBRO 

DE 2022 
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São vários os mecanismos que podem ser usados para monitorar o 

progresso e a instituição de estratégias nacionais de desenvolvimento 

sustentável incluindo: 
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► Revisões internas; 

► Auditoria externa; 

► Revisões legislativas e orçamentárias; 

► monitoramento baseado em Indicadores; 

► Avaliação da qualidade da água; 

• 
► Acompanhamento dos Pareces do CGEO sobre o índice de 

desmatamento do Município; 

► Catalogar o número de ocorrências de queimadas e incêndios. 

anualmente. 

8 - CONCLUSAO 

A importância da questão ambiental, que é vital para a humanidade e para 

as gerações futuras, a gravidade que tem assumido nos seus diversos aspectos, 

não tem tido uma contrapartida à altura por parte da sociedade e dos poderes 

públicos, de acordo com as necessidades sociais e econômicas, em face da 

inexistência de educação e de políticas públicas e privadas, que são decorrentes 

de uma falta de visão adequada para o que está ocorrendo, além da fraca 

capacidade de Investimentos, falta de mecanismos incentivadores, falta de 

vocação dos agentes públicos e dos setores produtivos, Inexistência de uma 

comunidade técnico cientifica voltada para a questão, Inexistência de 

planejamentos em seus diversos aspectos. 

O planejamento, nos seus diversos aspectos, é um instrumento vital, 

podendo ser dirigido para a questão urbana, a rural, a educacional, e, ainda, em 

duas vertentes principais, a econômica e a política, além de exigir que, no 

planejamento ambiental, outros aspectos devam ser considerados. 

Quanto ao aspecto econômico vamos encontrar, na maioria dos 

municípios brasileiros, a inexistência de planejamento e a ausência de políticas 

voltadas para um desenvolvimento sustentado, uma vez que se caracterizam por 

serem uma economia tradicional com pouca divisão de trabalho, sem mercados 

adequados, sem auto-suficiência e independência, basicamente dependentes e 

supridos nas necessidades básicas por outros mercados, além de pequenas 

unidades de produção, com transações simples, ausência de industrialização, 

pouco acesso à terra, pequena oferta de empregos, baixa fonnação profissional 

e ineficiência do poder público. 

Quanto ao aspecto político, o principal obstáculo é a falta de educação e 

vontade dos agentes políticos, a falta de treinamento e de conscientização e 

decisões nesta área. 

ERIVAN GONÇALVES DE ALMONDES 
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE 

RESPONSAVEL rtCNICO: GEDEONES LOPES DE BRITO 
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é lb c-i+ i+:it;~ h'¼u ,,;.,-
ELBBRT HOLANDA MOURA 

PREFEITO MUNICIPAi,. 

lnhuma, abril de 2022. 

~ 
lfRiMA 

ld:089B795B21498F 15 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA 
PRAÇA JOÃO DE DEUS • BAIRRO CENTRO 

CNPJ - OI.N3.nlt0001 - 07 

PRIORIDADES AMBIENTAIS DEFINIDAS 

PELO MUNICÍPIO DE INHUMA 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea lida constantemente com questões intensas 

de mudanças climáticas e influências destas em diversas partes do planeta, com 

diversos reflexos nas regiões costeiras. Minimizar os impactos ambientais e 

efeitos no ecossistema em áreas zoneadas conceitualmente opostas, então 

sobrepostas ou limitantes geograficamente, é um desafio para o poder público, 

seja pelo prisma do planejador, da gestão do território, entre outros agentes do 

espaço geográfico. É urgente que mecanismos para otimização da identificação 

dessas áreas sejam pesquisados e promovidos, uma vez que os 

desdobramentos da passividade desses equívocos ou falhas entre zoneamentos 

territoriais podem incidir em impactos socioambientais e socioeconõmicos 

incomensuráveis aos atores locais. 

Partindo desse ponto a secretaria municipal de meio ambiente realizou 

um processo de escuta de diversos segmentos da sociedade sobre os principais 

problemas ambientais identificados no município, além disso questionamentos e 

problemas apresentados pelos membros do conselho municipal de defesa do 

meio ambiente foram ouvidos e os profissionais da secretaria municipal de meio 

ambiente mediante análise técnica também participaram de forma efetiva da 

apresentação dos principais problemas do município, com finalidade para 

deliberar ações voltadas para melhoria ambiental, e da qualidade de vida da 

população local . Após estabelecidos os principais problemas, a equipe técnica 

da secretaria municipal de meio Ambiente definiu de forma participativa Ounto 

com os conselhos municipais) as prioridades do município, visando o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental. 

OBJETIVO GERAL 

✓ Direcionar as ações do município no tocante a gestão e o planejamento 

ambiental; 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 


