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Questionário Geral

A Lei Complementar Municipal nº 001/2007, que versa sobre o Plano Diretor de Nísia Floresta, estabelece

no Título II Capítulo I o Macrozoneamento do município, estabelecendo além da Zona Urbana, Zona de

Expansão Urbana e Zona Rural, dois tipos de Zonas Especiais (Art. 16):

i. Zona Especial de Proteção Ambiental (ZPA);

ii. Zonas Adensáveis.

As Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZPA) são em número de 04, e visam disciplinar e restringir a

ocupação humana em locais considerados de fragilidade ambiental em face as características das feições

ambientais ali presentes, bem como a presença de Áreas de Preservação Permanente (APP’s).

Com as alterações no Código Florestal Brasileiro, ocorridos em 2012, bem como a proposta de

zoneamento apresentado pelo IDEMA no Plano de Manejo da APA Bonfim-Guaraíras, faz-se necessário a

revisão do Zoneamento Ambiental presente na Lei Complementar nº 001/2007, adequando

nomenclaturas e restrições as novas normativas e demandas da sociedade.



Questionário Geral

A START CONSULTORIA, empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Nísia Floresta neste

processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, e considerando o atual quadro

de Pandemia de COVID-19 que limita a realização de reuniões e oficinas presenciais, tem por

objetivo deste questionário entender os diferentes olhares acerca do Zoneamento Ambiental do

município, a fim de orientar as mudanças necessárias na legislação em revisão.



Questionário Geral

Baseado nisso, seguem algumas questões pertinentes à temática:

1. Você conhece o Zoneamento Ambiental do Município de Nísia Floresta, apresentado no Plano Diretor e no seu

Código de Meio Ambiente?

2. Você avalia que este Zoneamento Ambiental é claro quanto aos limites das ZPA’s e delimitação das Áreas de

Preservação Permanente (APP), ou apresentam pontos de conflito que geram insegurança jurídica para o

licenciamento de empreendimentos e atividades econômicas no município? Se sim, quais são esses conflitos?

3. Se você pudesse determinar alteração no Zoneamento Ambiental presente, tanto no Plano Diretor quanto no

Código de Meio Ambiente, qual(is) alteração(ões) você realizaria?

4. Após 13 anos, você acha que o modelo de zoneamento ambiental imposto tanto no Plano Diretor quanto no Código

de Meio Ambiente alcançaram seus objetivos? Justifique sua resposta.

5. Em sua opinião, qual(is) o(s) principal(is) recurso(s) ambiental(is) existente(s) no município de Nísia Floresta devem

ser protegidos pelo novo Plano Diretor e Código de Meio Ambiente?

6. Como você acha que a iniciativa privada pode ajudar o município a proteger seus recursos naturais? Justifique sua

resposta.

7. De acordo com a estimativa do IBGE, a população estimada de Nísia Floresta em 2020 é de 27.938 pessoas. Porém,

segundo os dados dos agentes de endemias Nísia conta com uma população de 43.146 pessoas. Ao que você atribui

essa diferença nos dados? Baseado no seu conhecimento sobre o município, qual dos dados você acredita que a

consultoria deva tomar como base para realizar a revisão do Plano Diretor?

8. Quais os principais pontos fortes e fracos do município de Nísia Floresta?



Questionário Geral

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS



Questionário Geral

9. Quais as principais atividades econômicas de Nísia Floresta?

10. Quais os maiores desafios encontrados para empreender no município de Nísia Floresta?

11. Qual atividade você acredita que gera mais empregos e renda para a população do município?

12. Você considera que aqueles que possuem casas de praia como segunda residência em Nísia

Floresta, devem ser contabilizados como parte da população do município?

13. Quais os principais segmentos turísticos existentes em Nísia Floresta?

14. Quais os principais concorrentes turísticos de Nísia Floresta?

15. Do ponto de vista da atividade turística, aonde queremos chegar com o município de Nísia

Floresta? Quanto avançamos nos últimos anos?

16. O que está dando certo e errado no turismo de Nísia Floresta? Cite exemplos.

17. Quais tipos de empreendimentos você acredita trazer mais retorno e desenvolvimento

socioeconômico para o município? ( ) Condomínios ( ) Meios de hospedagem ( ) Bares e

Restaurantes ( ) Empresas de passeios

( ) Outros. Citar: ______________________________________________________________________



Questionário Geral

18. Segundo sua percepção, quais os principais empreendimentos turísticos de Nísia Floresta?

19. Você acredita que, a partir do Plano Diretor, a atividade turística no município:

a. Ajudou a promover a guarda e o zelo dos bens naturais como atrativos turísticos?

b. Ajudou na melhoria da infraestrutura de atendimento e serviços aos turistas?

c. Auxiliou a implantação, manutenção e gestão de unidades de conservação ambiental com

condições de receber o turismo ecológico?

d. Promoveu as características turísticas através da divulgação dos atrativos naturais de

interesse turístico?

e. Implantou postos de informação e de interesse turístico?

f. Implantou a sinalização turística?

g. Realizou a identificação dos locais de estacionamento?

h. Incentivou a produção e comercialização do artesanato local?

i. Estimulou o desenvolvimento das atividades de lazer e esporte?

j. Incentivou e apoiou a captação de investimentos na área turística?



Questionário Geral

20. Nísia Floresta é detentora de grandes riquezas e belezas naturais, principalmente corpos d’águas.

21. Você acredita que as lagoas de Nísia Floresta têm sido utilizadas de forma sustentável? Você é

favorável a cobrança de uma taxa de conservação ambiental por parte do município, que permita a

gestão pública reverter esses recursos na preservação do patrimônio ambiental do município, bem

como na melhoria de acessos naturais às lagoas e demais unidades ambientais de relevância

existentes?

22. Você acredita que há turismo de massa/predatório em Nísia Floresta?

23. O turismo tem na venda da paisagem e dos recursos naturais sua principal fonte de atração, sendo

as faixas de orla, tanto das praias quanto das lagoas, aqueles terrenos mais valorizados para

implementação de projetos. Muitas dessas áreas, apresentam condições naturais de terreno e

fragilidade ambiental que dificultam a implementação desses projetos, e podem levar a inviabilizar

parcial ou totalmente sua execução, a exemplo dos alagadiços existentes na faixa litorânea de

Camurupim e Barreta. Como empreendedor, como você enxerga a ocupação urbana dessas áreas?

Que tipo de uso você defende para elas?
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