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 CONHEÇA A NOSSA HISTÓRIA

Nossa História                                                                                                               
Como tudo começou...

As bases para o surgimento do Instituto Mais Cultura Brasil começaram a se consolidar em 2004, quando o 
então profissional de marketing, Fabiano Mota idealizou um trabalho social junto a associação de moradores
do Morro do Borel, zona norte do Rio de Janeiro. A proposta era que um treinamento profissionalizante 
fosse inserido na comunidade para que jovens tivessem a oportunidade de se capacitarem e terem uma 
melhor colocação no mercado de trabalho. A ideia deu certo e logo o trabalho foi expandido para 
associações de moradores nas comunidades vizinhas (Jamelão, Nova Divinéia, Salgueiro , Andaraí, Vila 
Rica, Formiga, João Paulo II, etc...), que cederam espaço para a realização dos cursos, nascia assim o 
projeto Mais cultura, que logo passou a atuar na zona sul e no centro da cidade, sempre nas associações de 
moradores com cursos gratuitos. Através de parcerias com diversas empresas de RH, passamos a 
encaminhar estes alunos a estágios e empregos, gerando assim trabalho e renda nessas comunidades. Com o 
amadurecimento da ideia e constatação de que o caráter de personalidade jurídica ajudaria a levar o projeto 
adiante, permitindo a ampliação de suas atividades, em agosto de 2008 o trabalho social acabou se 
transformando em uma Organização não governamental. Nascia assim o Instituto Mais Cultura Brasil.

Nosso Trabalho                                                                                                                             
O Instituto Social Mais Cultura Brasil é uma organização não governamental sem fins lucrativos criada por 
Fabiano Mota, que realiza trabalhos sociais voltados para a cultura e educação com cursos de capacitação 
profissional gratuitos ou a preço popular, realizando ainda forte trabalho com enfoque social voltado para a 
doação de alimentos não perecíveis, roupas e calçados em comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro. 
Atuamos em todo o Estado do Rio de Janeiro no atendimento de crianças, jovens e adultos, através de 
programas e projetos sociais, que visam a capacitação profissional prestando serviços referentes a educação, 
profissionalização, cultura e cidadania, resgatando a dignidade, o respeito e a convivência familiar e 
comunitária, além de colaborar para o desenvolvimento cultural, educacional e psicológico de nossos 
alunos, muitos descobriram talentos ocultos e novas profissões. Além desses serviços, o Instituto Mais 
cultura Brasil realiza constantes processos seletivos para empregos, nos quais muitos de nossos alunos 
conseguiram realizar o grande sonho de suas vidas... O de conseguir um emprego nas empresas 
conveniadas.

Nossa missão                                                                                                                            
Contribuir para a formação educacional e cultural de adolescentes, jovens e adultos para que possam se 
qualificar e terem uma profissão com nossas oficinas, e inseri-los no mercado de trabalho através de 
parcerias com empresas privadas, ajudando assim na realização de seus sonhos e uma melhor qualidade de 
vida, além da distribuição de cestas básicas para comunidades de baixa renda e ouras instituições.

Nossa visão
Ser reconhecida como uma organização que desenvolve e dissemina praticas que contribuem para a 
transformação social e oferecer a adolescentes, jovens e adultos a possibilidade que estes sonhos se tornem 
realidade.
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1- Ética Profissional (Introdução)

Individualismo x Ética Profissional

o Homem X Grupo Social 

o Necessidade de equilíbrio 

o Autonomia dos seres condizente com a finalidade do todo

o Tendência à organização

o Comportamento direcionado pela característica do trabalho executado

Cada conjunto de profissionais deve seguir uma ordem que permita a evolução harmônica do trabalho de 
todos, a partir da conduta de cd um, através da tutela no trabalho que conduza a regulação do 
individualismo perante o coletivo
Ética seria portanto uma conduta humana especial exigida no exercício profissional, que se constrói através 
do sentimento social. Como os seres humanos são heterogêneos, a homogeneização da classe precisa ser 
regulada de forma que o bem geral seja preservado. 
 Tendência humana de defender interesses próprios

 Por vezes geram problemas (não recomendáveis)

Tipos de trabalho
 Valor restrito = trabalho executado para obtenção de renda.

 Valor social = realizado com amor, visa benefícios de terceiros, com consciência do bem comum

 Valor ético do trabalho = varia de acordo com seu alcance em face da comunidade.

Valor restrito

1. Visam rendimento apenas, preocupam-se com lucros se fascinam com o monetário e não se importam 
com o que acontece com sua comunidade e mt menos com a sociedade em geral

2. Vulneráveis ao individualismo

3. Utiliza propagandas enganosas, calúnias, difamações, tramas, tudo na ânsia de ganhar mercado e subtrair 
clientela e oportunidades do colega, reduzindo a concorrência. 

4. Para maiores lucros, pode se utilizar de práticas viciosas, mas rentáveis.

5. Em nome dessas ambições, podem ser praticadas quebras de sigilo, ameaças de revelação de segredos 
dos negócios, simulação de pagamentos e impostos não recolhidos, dentre outros.

6. Não existem limites para os desonestos, traidores e ambiciosos; se deixados livres, podem cometer 
muitos desatinos, causando prejuízo a terceiros.
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 Ética profissional

A tutela do trabalho, pois, processa-se pelo caminho da exigência de uma ética, imposta através dos 
conselhos profissionais e de associações classistas As normas devem ser condizentes com as diversas formas 
de prestar serviço e de organizar o profissional para esse fim. Dentro de uma mesma classe, os indivíduos 
podem exercer suas atividades como empresários, autônomos, associados etc. e também dedicar-se a partes 
menos ou mais refinadas do conhecimento. No campo contábil, por exemplo, existem, só em São Paulo,
aproximadamente 15.000 escritórios, e os profissionais se dedicam a áreas como escrituração, tributação, 
assessoria, consultoria, auditoria etc. Seja como for, seja em que profissão se considere essa questão de 
organização, o interesse apenas pessoal pode chegar a níveis altíssimos.

Por que um código de ética?

o Como não existem limites para as ambições humanas, no campo da riqueza, a conduta pode tornar-se 
agressiva e inconveniente, e esta é uma das fortes razões pelas quais os códigos de ética quase 
sempre buscam maior abrangência.

Conduta do ser humano

o Tão poderosos podem ser os escritórios, hospitais, firmas de engenharia etc, que a ganância dos 
mesmos pode chegar ao domínio das entidades de classe, chegando até ao Congresso e ao Executivo.

o Em nome de seus profissionais um país pode chegar a pressionar o mercado de trabalho de outras 
nações, como a imprensa tem denunciado no caso da medicina, da auditoria, da engenharia etc.

o A força do favoritismo, acionada nos instrumentos do poder através de agentes intermediários, de 
corrupção, de artimanhas políticas, pode assumir proporções asfixiantes para os profissionais 
menores, que são a maioria.

o A ausência de ética pode levar a discriminações e até a políticas desumanas em âmbito internacional. 
Por exemplo a visão de certas superpotências em relação aos demais países e a posição plena de 
egoísmo de certas sociedades que vivem às custas de outras.

o Portanto, quando nos referimos à classe, ao social, não nos reportamos apenas a situações isoladas, a 
modelos particulares, mas a situações gerais.

o Sabemos que a conduta do ser humano tende ao egoísmo, repetimos, mas, para os interesses de uma 
classe, de toda uma sociedade, é preciso que se acomode às normas, porque estas devem estar 
apoiadas em princípios de virtude.

Como só a atitude virtuosa tem condições de garantir o bem comum, a Ética tem sido o caminho justo, 
adequado, para o beneficio geral.

O coletivo

O homem veio de uma vida desorganizada, na base apenas de instintos. Se organizou na busca de maior 
estabilidade vital e sobrevivência . Foi cedendo parcelas do referido individualismo para se beneficiar da 
união, da divisão do trabalho, da proteção da vida em comum.
A organização social foi um progresso, como continua a ser a evolução da mesma, definindo cada vez mais 
as funções dos cidadãos. Tal definição acentua, gradativa mente, o limite de ação das classes.
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  A formação das classes sociais é um fato de grande importância Ética que se completa no momento exato 
em que o homem sai de sua homogeneidade instável de origem primitiva e forma grupamentos mais 
determinados e estáveis. Tais grupamentos aumentaram suas necessidades na vida, em decorrência da 
agregação. Isto justifica a afirmação sobre a relação entre a evolução e a definição cada vez maior das 
classes profissionais, pois estas se dividem à medida que aumentam as especializações para suprirem 
novas necessidades.

Sociedade atual

Sabemos que entre a sociedade de hoje e aquela primitiva não existem mais níveis de comparação, quanto à 
complexidade; devemos reconhecer, porém, que, nos núcleos menores, o sentido de solidariedade era bem 
mais acentuado, assim como os rigores éticos. Poucas cidades de maior dimensão possuem, na atualidade, o 
espírito comunitário; também, com dificuldades, enfrentam as questões classistas. Parece-me pouco 
entendido, por um número expressivo de pessoas, que existe um bem comum a defender e do qual elas 
dependem para o bem-estar próprio e o de seus semelhantes.
Esse referido comum atinge o todo e as partes. Há uma inequívoca interação que nem sempre é 
compreendida pelos que possuem espírito egoísta. Isto não é uma negação do instinto por si só, mas a prova 
de que a complexidade e a densidade demográfica enfraqueceram o ideal do todo. Quem lidera entidades de 
classe sabe a dificuldade para reunir colegas para delegar tarefas de utilidade geral.
Tal posicionamento termina, quase sempre, em uma oligarquia dos que se sacrificam, e o poder das 
entidades tende sempre a permanecer em mãos desses grupos, por longo tempo.
A vocação para o coletivo já não encontra, nos dias atuais, a mesma força nos centros maiores. Muitas 
críticas têm-se feito ao débil sistema de atenção ao social, praticado em muitas nações e buscam mostrar que 
a organização da existência em sociedade ainda é mínima em face do progresso geral.

2- Ética e trabalho

 A vitória do egoísmo parece ainda vigorar e sua reversão não nos parece fácil, diante da desmassificação 
que se tem promovido, propositadamente, para a conservação dos grupos dominantes do poder.

 Na área do trabalho, não se tem, igualmente, fugido de sérios problemas, mas a conveniência de preservar 
o equilíbrio de classes tem rompido alguns obstáculos, através dos códigos de ética.

 Como o progresso do individualismo gera sempre o risco da transgressão ética, imperiosa se faz a 
necessidade de uma tutela sobre o trabalho, através de normas éticas.

 Sabe-se que uma disciplina de conduta protege todos, evitando o caos que pode imperar quando se dá ao 
indivíduo o direito de tudo fazer, ainda que prejudicando a terceiros. É preciso que cada um ceda alguma 
coisa para receber muitas outras, esse é um princípio que sustenta e justifica a prática virtuosa perante a 
comunidade.

 O homem não deve construir seu bem a custa de destruir o de outros, nem admitir que só existe a sua vida 
em todo o universo. Em geral, o egoísta é um ser de curta visão, isolando-se em sua perseguição de um 
bem que imagina ser só seu.

Como se caracteriza uma classe profissional?

1. Pela homogeneidade do trabalho executado
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 2. Pela natureza do conhecimento exigido preferencialmente para tal execução 

3. Pela identidade de habilitação para o exercício da mesma. A classe profissional é, pois, um grupo dentro 
da sociedade, específico, definido por sua especialidade de desempenho de tarefa.

A classe profissional é, pois, um grupo dentro da sociedade, específico, definido por sua especialidade de 
desempenho de tarefa.

Classes Profissionais

A questão dos grupamentos específicos, sem dúvida, surgiu de uma natural especialização, motivada por 
seleção natural ou habilidade própria, e hoje constitui-se em inevitável força dentro das sociedades. A 
formação das classes decorreu de forma natural, há milênios, e se dividiram cada vez mais. No tempo, 
atribui-se à Idade Média a organização das classes trabalhadoras, notadamente as de artesãos, que se 
reuniram em corporações. É possível que associações com outras características tenham existido em outras 
épocas. Sabemos que no Egito Antigo, por exemplo, as classes trabalhadoras eram definidas e que existiam 
profissionais geniais e de grande notoriedade. Para aquele povo, uma das profissões mais nobres era a de 
contabilista. Tal profissão constituía-se no exercício das funções de escriturário, administrador, legislador 
geral e de impostos, diplomata. Os profissionais tinham mercado de trabalho assegurado, em razão, tudo faz 
crer, do altíssimo valor que se atribuía à escrita, notadamente a aplicada ao informe sobre a riqueza.
A divisão do trabalho é antiga, ligada que está à vocação de cada um para determinadas tarefas e às 
circunstâncias que obrigam, às vezes, a assumir esse ou aquele trabalho. Ficou prático para o homem, em 
comunidade, transferir tarefas e executar a sua. A união dos que realizam o mesmo trabalho foi uma 
evolução natural e hoje se acha não só regulada por lei, mas consolidada em instituições fortíssimas de 
classe.

Código de ética profissional

As relações de valor que existem entre o ideal moral traçado e os diversos campos da conduta humana 
podem ser reunidas em um instrumento regulador.
Tal conjunto racional com o propósito de estabelecer linhas ideais éticas, já é uma aplicação desta ética, 
como se uma lei fosse pertencente a grupamentos sociais 

Uma espécie de contrato de classe gera o Código de Ética Profissional e os órgãos de fiscalização do 
exercício passam a controlar a execução de tal lei.
Tudo deriva de critérios de condutas de um indivíduo perante seu grupo e o todo social.
O interesse no cumprimento do código passa a ser do interesse de todos. O exercício de uma virtude 
obrigatória torna-se exigível de cd profissional.
Cria-se a necessidade de uma mentalidade ética e de uma educação pertinente que conduza à vontade de agir 
de acordo com o estabelecido.
É esperado que se tenha sua individualidade, sua forma de realizar seu trabalho, mas é necessário que se 
tenha uma norma comportamental para reger a pratica profissional e sua conduta frente a seus semelhantes.
 Seria utópico admitir universidade de conduta, daí a necessidade de uma disciplina, que se dá através 

de um contrato de atitudes, de deveres, de estados de consciência. Um código de ética tem sido a 
solução nas classes sociais vindas de cursos universitários

 Uma ordem deve existir para que se consiga eliminar conflitos e para validar o conceito social de 
uma categoria.

Se muitos exercem uma mesma profissão, é preciso que uma disciplina de conduta ocorra.
Códigos de ética profissional – Estrutura
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  Virtudes básicas exigíveis a serem respeitadas no exercício da profissão (relação com os usuários dos 
serviços, com os colegas, com a classe)

 Virtudes básicas = comuns a todos os códigos.

 Virtudes específicas = são variáveis, são de cd profissão.

 Exemplo: o zelo é exigível em qq profissão. O sigilo por vezes não é necessário a profissões que não 
lidam com confidências e resguardos de direito (contador x agrônomo)

 Traçar linhas filosóficas para um código é necessário para que se forme a estrutura e partir delas os 
detalhes.

Códigos de ética profissional – Princípio filosófico fundamental 

Estabelecer qual a forma de um profissional se conduzir no exercício profissional, de maneira a não 
prejudicar terceiros e garantir qualidade de trabalho.
Códigos de ética profissional – Características 
Fatores ligados a forma como a profissão se desempenha, ao nível de conhecimentos que exige, ao ambiente 
em que é executada.
1. São gerados por classes, através de suas instituições e líderes.

2. Devem surgir de debates, pela franca intervenção de todos. 

3. Devem ser coletados todos os deveres ou obrigações do indivíduo perante seu exercício profissional.

4. Devem prever atos profissionais frente as relações pessoais e no âmbito do trabalho.

Códigos de ética profissional – Alterações 

1. Evolução da profissão

2. Mudanças de costumes

3. Avanço tecnológico

4. Alterações nas políticas sociais

5. Dilatação dos mercados

Códigos de ética profissional – Cuidados 

 Atitudes exageradas em relação as virtudes

 Extremismo (se prender a detalhes sem relevância)

 Tolerância a pequenos erros (quando não intencionais)

 Lembrar que não somos infalíveis (até o computador falha)

 A intransigência não é uma virtude. Aquele que em tudo vê fraude, má fé, erro, mesmo que seja 
insignificante.
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  Intolerância gera calúnia, perseguição, traição. Esse comportamento é aético, advém de 
indivíduos que se julgam os únicos virtuosos do mundo. A tendência é que se tornem isolados do 
grupo.

Ex: em prestação de serviços as vezes seguimos caminhos aparentemente não virtuosos. Um advogado que 
defende um criminoso para o puritano pratica um ato imoral. Médico ao dizer para o pr que seu estado não é 
tão grave, mesmo ele sendo um pr terminal, pode ser visto como um desleal. Entretanto, o advogado está 
defendendo um cidadão, não o crime. O médico está tentando dar suporte emocional ao pr e não enganá-lo.
Os atos precisam ser julgados com suas relatividades. Devemos abrir mão de nossa ética particular para 
compreender a relatividade das situações.

Conduta Profissional
Profissão

 Do latim profissione “ação de fazer profissão de”.

 Prática constante de um ofício.

 Tem utilidade para o indivíduo e uma expressão social também. 

 É através dela que o indivíduo se destaca e se realiza plenamente, provando sua capacidade, 
habilidade, sabedoria e inteligência, se motivando ao superar obstáculos

 Através do exercício profissional consegue o homem elevar seu nível moral. É na profissão que o 
homem pode ser útil a sua comunidade e nela se eleva e se destaca, na prática dessa solidariedade

 Permite que o individuo exerça sua função social para com o outro e receba em troca compensações 
como reconhecimento e enriquecimento material

Aspectos do exercício profissional

o Consciência profissional

o Parâmetro das virtudes

o Realização

o Reconhecimento

o Responsabilidade

o Dignidade no cumprimento

o Retribuição

Obstáculos ao exercício profissional

Atitudes imorais e antiéticas tais como:
o Calúnia

o Difamação

o Traição
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 o Resistência

o Chantagens

Tais atitudes geralmente decorrem da INVEJA ou de interesses financeiros maiores e têm como contraponto 
a postura ética de alguns profissionais

Valor da profissão

1. Necessidade 

2. Qualidade de ou o que é necessário

3. Aquilo que é inevitável, fatal

4. Privação dos bens necessários, pobreza

5. Utilidade

6. Qualidade de útil

7. Serventia

8. Pessoa ou coisa útil

Relação entre necessidade e utilidade, onde o sucesso não é apenas pessoal, mas de todas as 
partes envolvidas (indivíduos diretamente ligados ao trabalho, ou aos grupos maiores ou 
menores, onde tal relação se insere).

A atuação profissional pode ser útil, porém não ser ética.

A qualificação profissional tende a se estender com o aumento da cultura

3- Função social da profissão

O trabalho individual influencia e recebe influência do meio onde é praticado, portanto para que o trabalho 
exercido seja pautado numa conduta ética, é necessário que haja uma atmosfera moral competente, nem 
sempre observável em nossa época. A ausência de responsabilidade para com o coletivo gera, como 
consequência natural, a irresponsabilidade com a qualidade do trabalho.
Deveres profissionais
Todas as capacidades necessárias ou exigíveis para o desempenho eficaz da profissão são deveres éticos. O
propósito do exercício profissional é a prestação de uma utilidade a terceiros. Assim, todas as qualidades 
pertinentes à satisfação da necessidade, de quem requer a tarefa, passam a ser uma obrigação perante o 
desempenho.
Um complexo de deveres envolve a vida profissional, sob os ângulos da conduta a ser seguida para a
execução de um trabalho. Esses deveres impõem-se e passam a governar a ação do indivíduo perante seu 
cliente, seu grupo, seus colegas, a sociedade, e especialmente perante sua própria formação. Há um 
complexo de valores pertinentes a cada profissão. O dever nasce primeiro do empenho de escolher 
adequadamente nossa profissão, depois daquele de conhecer, e finalmente do de executar as tarefas, com a 
prática de uma conduta pautada em valores. A escolha da profissão implica o dever do conhecimento e o 
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 dever do conhecimento implica o dever da execução adequada. Aquele que elege um trabalho como meio de 
vida precisa fazer dela algo prazeroso, deve estar estimulado, por si mesmo, a exercer as tarefas, não só por 
convicção da escolha, mas por identificar-se com o selecionado.
A profissão não deve ser um meio, apenas, de ganhar a vida, mas de ganhar pela vida que ela 
proporciona. Seus deveres não deveriam ser imposições, mas vontades espontâneas. Isto exige, 
portanto, que a seleção da profissão passe pela vocação, pelo amor ao que se faz, como condição 
essencial de uma opção.
Quando a seleção da tarefa está de acordo com uma consciência identificada com a escolha, dificilmente 
ocorrem as transgressões éticas, porque estas seriam violações da vontade, contrárias ao próprio ser.

Dever de conhecer a profissão e a tarefa 

1. O exercício de uma profissão demanda a aquisição de pleno conhecimento, o domínio sobre a tarefa e 
sobre a forma de executá-la, além de atualização constante e aperfeiçoamento cultural.

2. Aceitar um encargo sem ter capacidade para exercê-lo é uma prática condenável, em razão dos danos 
que pode causar.

3. Quem aceita prestar serviços sem ter a competência necessária comete infração aos princípios da ética, 
em razão do prejuízo que pode causar.

4. Buscar a perfeição na execução de uma tarefa é um dever do profissional que depende do conhecimento 
e da aplicação plena do mesmo.

5. O dever para com a eficácia da tarefa envolve a posse do saber, a concepção integral do objeto de 
trabalho e a aplicação plena do conhecimento na execução, de modo a cumprir-se tudo o que se exigível, 
com a perfeição desejável. Se a necessidade do cliente não é suprida pelo conhecimento e este não se 
aplica totalmente na execução da tarefa profissional, não há como se falar em eficácia.

Execução das tarefas e virtudes exigíveis

Não bastam as competências cientifica, tecnológica e artística; é necessária também aquela relativa às 
virtudes do ser, aplicada ao relacionamento com pessoas, com a classe, com o Estado, com a sociedade.
A consciência profissional necessita de uma formação específica. Não pode ser considerada eficaz uma 
tarefa realizada apenas com pleno conhecimento material, sendo imprescindível que tudo se exerça sob a 
atuação de todo um complexo de virtudes nas quais o zelo, a excelência do produto, é uma das mais 
louvadas. O trabalho não é feito só com a exclusiva participação do profissional, mas envolve o interesse de 
pessoas diretamente a ele ligadas e outras, indiretamente influenciadas. Envolve quem faz e quem dele se 
beneficia.

O cliente é o primeiro e direto interessado e merece reciprocidade de confiança, pois, ao procurar o 
profissional, já nele depositou fé. Inicia-se um processo de lealdade que requer a aplicação de todas 
virtudes.

É o cliente o mais direto objetivo da utilidade do trabalho e por isso deve, eticamente, receber toda a 
atenção, cuidado e dedicação.

Valores necessários à prática profissional

Afabilidade, altruísmo, aptidão, atenção, atitude, autenticidade, caráter, cautela, coerência, 
concentração, compreensão, coragem, criatividade, decisão, decoro, detalhamento, determinação, 
dignidade, diplomacia, disciplina, discrição, eficácia, eficiência, empenho, energia, entusiasmo, 
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 espontaneidade, estilo, estratégia, fidelidade, firmeza, gosto, gratidão, honestidade, idealismo, 
improvisação, lealdade, liberalidade, loquacidade, moderação, obediência, objetividade, 
otimismo, percepção, perfeccionismo, perseverança, personalidade, perspicácia, persuasão, 
pontualidade, pragmatismo, precisão, prudência, racionalismo, receptividade, sensibilidade, 
sutilidade, serenidade, seriedade, sigilo, simplicidade, sinceridade, sofisticação, solidariedade, 
temperança, tolerância, versatilidade, vitalidade, zelo

Todas essas capacidades desejáveis ensejam deveres a cumprir, de acordo com a natureza de cada 
tarefa, e todas são susceptíveis de normalizações no interesse de grupos profissionais. Nem todas são 
exigíveis para todas as profissões, as virtudes são variáveis de acordo com o que se faz.

Ética profissional no ambiente empresarial

A empresa prestadora de serviços só se justifica se existirem profissionais competentes para a execução de 
um tipo de trabalho, logo, tenha o tamanho que tiver, será sempre dependente de atitudes do ser humano.
O profissional é quem constitui a empresa. Tudo o que advir dessa organização, ainda que realizado por 
auxiliares, terá sempre a responsabilidade ética dos criadores. Os nomes de fantasia, as denominações que 
possam ser dadas a tais empresas são apenas referencias que não agem por si mesmas, mas, sempre, em 
decorrência da vontade dos que estabelecem as normas de conduta a serem praticadas. Não é sem razão que 
os Conselhos Profissionais, como órgãos fiscalizadores, exigem a existência e a ostensiva determinação do 
responsável técnico.
Grandes empresas de serviços profissionais são sempre vulneráveis à perda de qualidade do trabalho, pelo 
fato da quantidade de pessoal que envolve e da impossibilidade de obter-se só mão-de-obra de refinada 
competência. 
Muitos problemas podem ser evitados com bons métodos operacionais e supervisão de alta qualidade, 
paralelamente a treinamentos eficazes, mas isto parece diluir-se na medida em que a dimensão da empresa 
começa a alcançar gigantismo.

As questões éticas no campo profissional empresarial podem ser agravadas em face da dimensão 
empresarial.

O zelo, a pontualidade, o sigilo e outros nem sempre são atitudes que se conseguem presentes, 
principalmente quando as estruturas empresariais se desenvolvem e crescem demais.

Uma coisa é controlar a qualidade das vendas de um produto em todo o mundo e outra é a de serviços 
profissionais, notadamente de determinados ramos que exigem uma somatória apreciável de conhecimentos 
especializados e gerais.
A corrupção, a ineficiência, a ineficácia, a negligência, a omissão, o egoísmo, a mentira etc. são lesões às 
virtudes que encontramos em quase todas as organizações estatais e nas maiores empresas, em razão de suas 
dimensões e da quantidade e qualidade de pessoal que envolvem.
Como as médias e pequenas empresas possuem a maior influência de seus titulares, conseguem maiores 
graus de qualidade ética em suas condutas. 
Se a conduta é boa para um grupo, mas não o é para terceiros, perderá sua qualidade ética. A virtude é algo 
que exige interação benéfica geral entre os seres humanos.

4- Virtudes Profissionais

Virtudes Profissionais - Considerações
 O que fazemos nos representa mesmo em nossa ausência.
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  O profissional deve cuidar de realizar sua tarefa com a maior perfeição possível, para a produção 
favorável de sua própria imagem.

ZELO

 O zelo é uma virtude que depende do próprio ser. O zelo ou cuidado com o que se faz, começa com uma 
responsabilidade individual, ou seja, fundamentada na relação entre o sujeito e o objeto de trabalho.

 "O homem comum é exigente com os outros; o homem superior é exigente consigo mesmo.“ 

 "O homem comum é exigente com os outros; o homem superior é exigente consigo mesmo.“ 

 Pela qualidade do serviço mede-se a qualidade do profissional.

 Quando alguém procura um contador, um advogado, um médico, um arquiteto, seja que profissional for, 
entrega, ao mesmo, juntamente com o trabalho requerido, algo imaterial muito precioso - a confiança.

 Maus serviços são, pois, em princípio, traições à confiança depositada.

 É digno recusar um trabalho sobre o qual não se tem convicção sobre a dedicação que poderá ser dada. 

 Indigno é aceitar uma tarefa, sem a certeza de que é realizável, dentro dos limites máximos do possível.

 Se falta, ao profissional, a certeza de que pode, com empenho e cuidado, executar um trabalho, melhor 
será que o recuse e esclareça sobre a inviabilidade sua em cumprir o que é requisitado.

 Algumas tarefas, todavia, representam casos perdidos, mas, mesmo assim, não excluem o empenho e 
todas as tentativas para reverter o quadro, dando a conhecer os riscos que envolve, a quem espera os 
resultados de sua atuação, ou seja, ao utente ou a seu tutor ou responsável (por exemplo o médico que 
recebe um paciente em caso terminal).

 Mesmo diante de uma situação aparentemente sem solução, o profissional pode aplicar de tal forma o
zelo que venha a modificar o prognóstico negativo.

 O poder do empenho na solução pode superar casos preliminarmente caracterizados como perdidos.

O importante é que não falte todo o esforço e cuidado para que o serviço se execute em favor do 
utente, mesmo em condições adversas.

 Um profissional percebe o que é preciso fazer para que a tarefa se desempenhe da melhor maneira 
possível e se não o sente é porque ainda não está apto para ser um profissional.

 Quem não conhece como fazer não terá aptidão para compreender a extensão do objeto ou matéria de 
trabalho. Se aceita, pratica não só um ato de negligência, mas de desonestidade.

 A atitude zelosa se inicia com a aceitação do trabalho e só termina quando da entrega.

 Em alguns casos, mesmo depois de concluído o trabalho se faz necessária uma assistência posterior. 

 A satisfação do utente deve ser plena. O respeito, pela tarefa e por quem dela necessita, é algo que precisa 
ser priorizado. Esta é a razão pela qual, de fato existe entre as partes um contrato, quer tácito, quer 
expresso.
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 ZELO – Contrato:

 Elimina dúvidas

 Diminui as queixas infundadas, especialmente no que tange à caracterização da tarefa.

 O contrato deve ser detalhado (a natureza do serviço contratado, o prazo para a elaboração, as 
modalidades da entrega, a forma como o serviço se executa, os honorários, a forma de pagamento).

 Podem variar a qualidade do serviço e a formalização do contrato, nunca o cuidado com a tarefa.

 Não existe qualidade de tarefa ou qualidade de cliente, se tem o objetivo firme de cumprir o trabalho de 
forma eficaz.

ZELO – Função:

 Execução no prazo

 Aplicação do máximo interesse

 Realização do necessário para que um serviço seja integral e cumprido.

ZELO – Proibições:

 Não se justificam o descaso, o desinteresse, a procrastinação porque o cliente é pequeno ou porque não 
tem condições de remunerar melhor o profissional. 

 Uma das formas de desrespeito ao cuidado pode ser aquela em que se delega tarefas a assistentes de 
muito menor capacidade, quando o profissional quer ampliar seus negócios aceitando encargos além de 
sua capacidade

 É negligência deixar de estudar profundamente uma questão para emitir um parecer, a menos que o 
assunto seja de tal forma comum, habitual, que já tenha a resposta estereotipada ou habitualmente dada 
em outros casos com sucesso.

ZELO

Zelo não se confunde com competência superior, fama, cargo, poder nem com aparatos de luxuosas 
instalações. O interesse pelo trabalho, pelo cliente, envolve a participação pessoal integral e por isto, 
também, a importante manifestação do entusiasmo pelo que se faz.

Ser cuidadoso, procurar ser perfeito garantindo a boa qualidade do que se faz, ser eficaz e cumprir tudo isto 
com amor e prazer caracteriza bem a virtude do zelo.

HONESTIDADE 

 Trata-se de uma responsabilidade perante o bem e a felicidade de terceiros e, embora os conceitos de bem 
e de felicidade tenham sido objeto de tantas controvérsias e interpretações, o fato é que essência deles se 
encontra, sempre, na satisfação da necessidade de alguém.

 A honestidade situa-se como uma compatível prática do bem com a confiança depositada por terceiros 
em alguém.
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  A desonestidade, por sua vez, é a transgressão ao direito de terceiros (abuso de confiança, indução 
maliciosa, arbitrariedade, pressão ou outro fator que venha a trair ou a subtrair algo que tenha sido 
confiado).

 E necessário ser honesto, parecer honesto e ter o ânimo de sê-lo, para que exista a prática do respeito ao 
direito de nosso semelhante.

 A traição a uma confiança depositada é sempre uma deslealdade e tende a ser uma desonestidade.

5- DESONESTIDADE – Transgressões Éticas

 Um dos fatores que mais têm caracterizado a desonestidade é a fascinação pelos lucros, privilégios e 
benefícios fáceis, pelo enriquecimento e desfrute ilícito em cargos que outorgam autoridade e depositam 
a confiança coletiva em alguém, para através dela ensejar a prática de atos tirânicos ou egoístas.

 Esse mal alcança fortemente, os que disputam o poder, para praticar abusos e apropriações diretas ou 
indiretas do patrimônio público ou coletivo.

 Suborno

 Comissionamento sobre obras e compras

 Uso das máquinas burocráticas e do patrimônio de entidades para campanhas políticas ou conquista de 
privilégios 

 O pior: IMPUNIDADE

HONESTIDADE – Princípio ético absoluto

 A honestidade é um princípio que não admite relatividade, ou seja, o indivíduo é ou não é honesto; não 
existe o relativamente honesto nem o aproximadamente honesto, tão como não existe uma honestidade 
adaptável a cada comportamento perante terceiros.

 Não existe, também, menor ou maior desonestidade, mas simplesmente desonestidade.

 Não há também desonestidade temporária ou circunstancial.

 O profissional tem dever ético de ser honesto integralmente. Não existe meia-confiança, como não existe 
meia-honestidade; ou confiamos, ou desconfiamos; o ser é honesto ou é desonesto.

 O profissional ao transgredir os princípios da honestidade, não prejudica só seu cliente, mas também sua 
classe, além de influir negativamente sobre a sociedade em geral. 

 Esta é uma das fortes razões pelas quais um Código de Ética precisa ser energicamente cumprido e por 
que os Conselhos de classe necessitam exercer severa fiscalização e seus dirigentes serem modelos de 
dignidade.

 O profissional honesto torna-se digno de confiança e cresce em conceito, valorizando e respeitando sua
categoria.
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 SIGILO 

 Quebra de sigilo: Revelar o que se sabe, quando a respeito do conhecido, quem o confiou e pediu reserva.

 O respeito aos segredos das pessoas, dos negócios, das instituições é protegido legalmente. O sigilo 
assume o papel de algo que é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória.

 Pode ocorrer que o segredo não tenha sido pedido, por parecer óbvio a quem confiou uma confidência, e, 
ao ser difundido, enfraqueça o valor do profissional e seja entendido como violação de confiança pelo 
prejudicado. O ideal é a completa reserva sobre tudo o que se toma conhecimento na prática da profissão.

 Revelar detalhes ou ocorrências dos locais de trabalho, em geral, nada interessa a terceiros, mas pode 
ocorrer que o inverso ocorra e que programas ainda não colocados em prática, mas importantes para a 
vida da empresa, possam ser copiados e colocados no mercado antes que a empresa os lance, por 
indiscrição de quem irresponsavelmente os revelou.

COMPETÊNCIA

É o conhecimento acumulado por um indivíduo, suficiente para o desempenho eficaz de uma tarefa. Do 
ponto de vista funcional, competência é o exercício do conhecimento de forma adequada e pertinente a 
um trabalho.

 Através da qualidade dos trabalhos produzidos podemos verificar a qualidade da competência de quem os 
elaborou.

 O conhecimento da ciência, da tecnologia, das técnicas e práticas profissionais é condição essencial para 
a prestação de um serviço de boa qualidade. Se desejamos evitar danos a terceiros, na prestação de 
serviços, é preciso que nos habilitemos a prestá-los. 

 O erro, na conduta, não está em não ter conhecimento, mas em ter consciência de que dele não se dispõe 
e mesmo assim aceitar uma tarefa.

 Nem sempre é possível acumular todo o conhecimento que uma tarefa requer, mas é preciso que se tenha 
a postura ética de recusar o serviço que se sabe não poder realizar dentro dos limites da capacidade que o 
profissional possui.

 Os erros técnicos são graves deficiências que se cometem contra os utentes e que depositaram suas 
confianças nos profissionais.

 A evolução os conhecimentos requer ainda uma permanente reciclagem, uma constante atualização. 
Conforme o ramo profissional, as técnicas comportam evoluções em apenas poucos meses.

A tarefa deve ser executada dentro do que há de mais evoluído e em favor do utente, de modo a 
proporcionar-lhe menores custos e maior capacidade de aproveitamento do trabalho.

 O conservadorismo é prejudicial à competência quando gera menor qualidade de trabalho e maiores 
custos aos utentes dos serviços.

 Idéias novas devem ser analisadas, experimentadas e aplicadas. Reagir a elas, simplesmente por 
acomodação, é prejudicar a si e a terceiros. 
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 COMPETÊNCIA e conhecimento

 O conhecimento não se constrói apenas nas universidades e nas leituras, mas muito pela experiência e 
reflexão, bem como pela pesquisa e convivência com homens de inteligência, inconformados com a 
limitação do saber. 

 Não é o saber privilégio de nenhuma pessoa e de nenhum povo.

 Dizer que um método profissional é melhor e o mais atualizado, porque é norte-americano ou inglês, é 
falta de conhecimento sobre a história do próprio conhecimento.

 Um bom profissional precisa dominar a história de seu ramo, a doutrina científica, a filosofia e toda a 
tecnologia pertinente às tarefas que executa, atualizando-se sempre em todos esses aspectos 

 Ausência de conhecimento = incompetência

 Mau uso  = desonestidade

 Omissão = relaxamento ou negligência. 

 O profissional incompetente, para realizar uma tarefa, tende a cometer erros que prejudicam seus clientes. 
Aquele que utiliza maldosamente sua competência visa beneficiar alguém e prejudicar terceiros. O 
omisso pode causar danos irreparáveis quer o faça por intenção ou não. 

 Quem exerce a competência aplicando a cultura, mantendo aguçada a observação, fazendo-se presente
onde estiver o progresso do conhecimento, tende a uma evolução constante no caminho do êxito.
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INTRODUÇÃO 
 
  
 
O que é Meio Ambiente 
 
 
 Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem 
na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os ecossistemas e a vida dos 
humanos. Meio ambiente tem diversos conceitos, que são identificados por 
seus componentes. 
 Meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam 
como um sistema natural, e incluem toda a vegetação, animais, micro-
organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer 
em seus limites. Meio ambiente também compreende recursos e fenômenos 
físicos  como ar, água, e clima, assim como energia, radiação, descarga 
elétrica, e magnetismo. 
 Para as Nações Unidas, meio ambiente é o conjunto de componentes 
físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou 
indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades 
humanas. 
 No Brasil existe a PNMA, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. A 
PNMA define meio ambiente como o conjunto de condições, leis, influências e 
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a 
vida em todas as suas formas. 
 
 
 
Responsabilidade Social 
 
 Responsabilidade social é quando as empresas decidem, 
voluntariamente, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente 
mais limpo. O conceito de responsabilidade social pode ser compreendido em 
dois níveis: o nível interno relaciona-se com os trabalhadores e, a todas as 
partes afetadas pela empresa e que, podem influenciar no alcance de seus 
resultados. O nível externo são as consequências das ações de uma 
organização sobre o meio ambiente, os seus parceiros de negócio e o meio em 
que estão inseridos. 
 Existem diversos fatores que originaram o conceito de responsabilidade 
social, em um contexto da globalização e das mudanças nas indústrias, 
surgiram novas preocupações e expectativas dos cidadãos, dos consumidores, 
das autoridades públicas e dos investidores em relação às organizações. Os 
indivíduos e as instituições, como consumidores e investidores, começaram a 
condenar os danos causados ao ambiente pelas atividades econômicas e 
também a pressionar as empresas para a observância de requisitos ambientais 
e exigindo às entidades reguladoras, legislativas e governamentais a produção 
de quadros legais apropriados e a vigilância da sua aplicação. Os primeiros 
estudos que tratam da responsabilidade social tiveram início nos Estados 
Unidos, na década de 50, e na Europa, nos anos 60. As primeiras 
manifestações sobre este tema surgiram em1906, porém essas não receberam 
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apoio, pois foram consideradas de cunho socialista, e foi somente em 1953, 
nos Estados Unidos, que o tema recebeu atenção e ganhou espaço. Na 
década de 70, começaram a surgir associações de profissionais interessados 
em estudar o tema, e somente a partir daí a responsabilidade social deixou de 
ser uma simples curiosidade e se transformou em um novo campo de estudo. 
Responsabilidade Social Corporativa 
 Existe também a responsabilidade social corporativa, que é o conjunto 
de ações que beneficiam a sociedade e as corporações que são tomadas pelas 
empresas, levando em consideração a economia, educação, meio-ambiente, 
saúde, transporte, moradia, atividade locais e governo. Geralmente, as 
organizações criam programas sociais, o que acaba gerando benefícios 
mútuos entre a empresa e a comunidade, melhorando a qualidade de vida dos 
funcionários, e da própria população. 
 
 
Responsabilidade Social Empresarial 
 
 
 Responsabilidade Social Empresarial está intimamente ligada a uma 
gestão ética e transparente que a organização deve ter com suas partes 
interessadas, para minimizar seus impactos negativos no meio ambiente e na 
comunidade. As empresas de hoje em dia têm cada vez mais uma consciência 
social, o que é traduzido pela responsabilidade social demonstrada. 
 
 
 
Sustentabilidade 
 
 
 Sustentabilidade é dar suporte a alguma condição, em algo ou alguém, é 
a condição para um processo ou tarefa existir. Atualmente, o termo é utilizado 
para designar o bom uso dos recursos naturais da Terra, como a água, as 
florestas e etc.  
 A palavra sustentável tem origem no latim "sustentare”, que significa 
sustentar, apoiar, conservar. O conceito de sustentabilidade está normalmente 
relacionado com uma mentalidade, atitude ou estratégia que é ecologicamente 
correta, viável a nível econômico, socialmente justa e com uma diversificação 
cultural. 
 Sustentabilidade virou um tema essencial atualmente, e é utilizado para 
chamar diversos produtos e serviços, por exemplo, existem carros com 
conceito de sustentabilidade, prédios, empreendimentos, e até mesmo roupas. 
É um conceito para mostrar que o produto foi fabricado feito sem danificar ou 
prejudicar o meio ambiente, é ecologicamente correto, não polui, não foram 
utilizados madeiras de locais proibidos, e etc. 
 Existem diversos conceitos ligados a sustentabilidade, como 
crescimento sustentado, que é um crescimento na economia constante e 
seguro, gestão sustentável, que é dirigir uma organização valorizando todos os 
fatores que a englobam, e é essencialmente ligado ao meio ambiente. Vários 
desses conceitos incluem as palavras "sustentável" ou "sustentado", sendo que 
a diferença entre os dois termos é que a palavra "sustentável" indica que há a 
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possibilidade de sustentação, enquanto que o termo "sustentado" expressa que 
essa sustentação já foi alcançada. Desenvolvimento sustentável está 
relacionado à qualidade. 
 
 
Sustentabilidade Empresarial 
 
 
 Cada vez mais as empresas se preocupam com o meio ambiente, e ao 
mesmo tempo é uma estratégia. Nas empresas, sustentabilidade está ligado 
diretamente com responsabilidade social, tornou-se inclusive uma vantagem 
competitiva. A empresa que preocupa-se com a sustentabilidade é aquela que 
cuida do Planeta, preocupa-se com a comunidade, com o meio ambiente, e é 
sempre bem vista aos olhos do público. 
 A sustentabilidade empresarial está também ligada à sustentabilidade 
econômica, que é alcançada através de um modelo de gestão sustentável, ou 
seja, um modelo que incentiva processos que permitem a recuperação dp 
capital financeiro, humano e natural da empresa. 
 
 
Sustentabilidade Ambiental e Ecológica 
 
 
 Sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio 
ambiente do planeta Terra, é manter a qualidade de vida, manter o meio 
ambiente em harmonia com as pessoas. É cuidar para não poluir a água, 
separar o lixo, evitar desastres ecológicos, como queimadas, desmatamentos. 
O próprio conceito de sustentabilidade é para longo prazo, significa cuidar de 
todo o sistema, para que as gerações futuras possam aproveitar.  
 
 
Lixo 
 
 
 Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. É qualquer 
material sólido originado em trabalhos domésticos e industriais, e que é 
eliminado. 
 Muitos dos resíduos que vão para o lixo podem ser reutilizados através 
de um processo denominado reciclagem. No processo de reciclagem, o lixo 
orgânico e inorgânico é reaproveitado, contribuindo para a redução da poluição 
do meio ambiente.  
 
 Lixo orgânico é todo resíduo de origem animal ou vegetal, como os 
restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, etc. Em geral é utilizado em 
compostagem para fabricação de adubos. 
 
 Lixo inorgânico é todo material cuja origem não é biológica, como por 
exemplo, plásticos, metais, vidro, etc. 
Determinados resíduos sólidos, como o lixo eletrônico, exigem um maior 
controle no destino final e na reciclagem por conterem substâncias tóxicas. O 
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lixo eletrônico é proveniente de equipamentos eletroeletrônicos: computadores, 
celulares, televisores, geladeiras, entre outros. 
 Existem resíduos sólidos que não podem ser reciclados por serem 
considerados perigosos e causadores de doenças. É o caso do lixo hospitalar e 
do lixo nuclear. 
 O lixo é produzido em todas as cidades, existem formas mais adequadas 
para o encaminhamento de cada um dos tipos de resíduos, por exemplo, restos 
de alimentos devem ser encaminhados para usinas de compostagem, lixo 
hospitalar deve ser encaminhado para incineração, e os resíduos sólidos 
devem ser encaminhados para reciclagem. 
 Aterro sanitário é um dos locais de destino final do lixo urbano. Na sua 
concepção há uma preocupação com o meio envolvente. Não é o caso do 
conhecido "lixão", visto que não existe controle sobre o lixo depositado e a 
decomposição dos resíduos a céu aberto coloca em risco o ambiente e a saúde 
da população que vive ou trabalha próximo dessas áreas. 
 
 
DECOMPOSIÇÃO DO LIXO 
 
 
 A poluição constante das águas do rio, do solo e do ar está causando 
muitos efeitos nocivos à nossa saúde e ao meio Ambiente. Muitos materiais 
podem ser reaproveitados. O plástico, vidro, papel e metais, podem ser 
reciclados e transformados em produtos novos, com um custo bem mais baixo 
ao consumidor.  
 A reciclagem do lixo assume um papel fundamental na preservação do 
meio ambiente, pois, além de diminuir a extração de recursos naturais ela 
também diminui o acúmulo de resíduos nas áreas urbanas. Os benefícios 
obtidos são enormes para a sociedade, para a economia do país e para a 
natureza. Embora não seja possível aproveitar todas as embalagens, a 
tendência é que tal possibilidade se concretize no futuro. Na natureza todas as 
plantas e animais mortos apodrecem e se decompõe. São destruídos por 
larvas minhocas, bactérias e fungos, e os elementos químicos que eles contém 
voltam a terra. Podem ficar no solo, nos mares ou rios e serão usados 
novamente por plantas e animais. É um processo natural de reutilização de 
matérias. É um interminável ciclo de morte, decomposição, nova vida e 
crescimento. A natureza é muito eficiente no tratamento do lixo. 
 O tratamento do lixo doméstico no Brasil é realmente uma tragédia, 76% 
dos 70 milhões de quilos produzidos por dia, são lançados a céu aberto, 10% 
em lixões controlados, 9% para aterros sanitários e apenas 2% é reciclado. A 
realidade está mudando, hoje as pessoas que pensam um pouco mais neste 
planeta recorrem a alternativas que podem minimizar esta situação caótica. 
Pressione as prefeituras para adotarem a coleta seletiva como alternativa.  
Reduzir, Reutilizar e Reciclar são as palavras “da hora”.  
 Os catadores de papel que na maioria das cidades são marginalizados, 
na verdade contribuem com uma significativa parcela no processo de 
reciclagem dos materiais descartados nos grandes centros urbanos.  Por 
isso, prefira sempre adquirir produtos em embalagens recicláveis. Elas 
economizam energia elétrica, poluem menos e utilizam menos recursos 



2013 

naturais não renováveis para a sua fabricação. Veja a seguir o tempo que cada 
material leva para se decompor:  
 

Lixo  Tempo de decomposição  

Cascas de frutas De 1 a 3 meses  

Papel 03 a 06 meses  

Pano De 6 meses a 1 ano  

Chiclete  05 anos  

Filtro de cigarro De 05 a 10 anos  

Tampa de garrafa 15 anos  

Madeira pintada 15 anos  

Nylon Mais de 30 anos  

Sacos plásticos De 30 a 40 anos  

Lata de conserva 100 anos  

Latas de alumínio  200 anos  

Plástico 450 anos  

Fralda descartável  600 anos  

Garrafas de vidro Indeterminado  

Pneu  Indeterminado  

Garrafas de plástico / vidro  Tempo indeterminado  

Borracha  Tempo indeterminado  
 
 Tempo de decomposição de resíduos em Oceanos  
 
Papel Toalha: 2 a 4 semanas; 
Caixa de Papelão: 2 meses; 
Palito de Fósforo: 6 meses; 
Restos de Frutas: 1 ano; 
Jornal: 6 meses; 
Fralda Descartável: 450 anos; 
Fralda Descartável Biodegradável; 1 ano; 
Lata de Aço: 10 anos; 
Lata de Alumínio: não se corrói; 
Bituca de Cigarro: 2 anos; 
Copo Plástico: 50 anos; 
Garrafa Plástica: 400 anos; 
Camisinha: 300 anos; 
Pedaço de Madeira Pintada: 13 anos; 
Boia de Isopor: 80 anos; 
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Classificação de Resíduos  
 
 
 A NBR 10.004/04 da ABNT dispõe sobre a classificação dos resíduos 
sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública 
para que possam ser gerenciados adequadamente. 
 Conforme esta Norma, resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido 
e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, 
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções 
técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 
 
Os resíduos são classificados, de acordo com a NBR 10.004/04, como: 
 
 Resíduos Classe I – Perigosos 
 Resíduos Classe II – Não Perigosos 
 Resíduos Classe II A – Não Inertes 
 Resíduos Classe II B – Inertes. 

 
 
Resíduos Classe I – Perigosos 
 
 São aqueles que apresentam periculosidade e características como 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Um 
resíduo é considerado inflamável quando for um líquido com ponto de fulgor 
inferior a 60ºC, não ser líquido, mas ser capaz de produzir fogo por fricção, 
absorção de umidade ou por alterações químicas nas condições de 
temperatura e pressão de 25ºC e 1atm, ser um oxidante definido como 
substância que pode liberar oxigênio ou ser um gás comprimido inflamável.  
 Um resíduo é caracterizado como corrosivo se este for aquoso e 
apresentar pH inferior ou igual a 2 ou superior ou igual a 12,5, ou sua mistura 
com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que apresente 
pH inferior a 2 ou superior ou igual a 12,5, ser líquida ou quando misturada em 
peso equivalente de água, produzir um líquido e corroer o aço a uma razão 
maior que 6,35mm ao ano, a uma temperatura de 55ºC.  
 
 Um resíduo é considerado como reativo se ele for normalmente instável 
e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar, reagir violentamente com a 
água, formar misturas potencialmente explosivas com a água, gerar gases, 
vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à 
saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados com a água, possuir 
em sua constituição os íons CN- ou S2- em concentrações que ultrapassem os 
limites de 250 mg de HCN liberável por quilograma de resíduo ou 500 mg de 
H2S liberável por quilograma de resíduo, ser capaz de produzir reação 
explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo, ação catalítica ou 
temperatura em ambientes confinados, ser capaz de produzir, prontamente, 
reação ou decomposição detonante ou explosiva a 25ºC e 1 atm, ser explosivo, 
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definido como uma substância fabricada para produzir um resultado prático, 
através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não esta substância 
contida em dispositivo preparado para este fim.  
 Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra 
representativa dele contiver ou se houver suspeita de conter, micro-organismos 
patogênicos, proteínas virais, ácidos desoxiribonucléico (ADN) ou ácido 
ribonucléico (ARN) recombinantes, organismos geneticamente modificados, 
plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças 
em homens, animais ou vegetais. 
 
 
Resíduos Classe II A – Não Inertes 
 
 São aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos 
classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes. Os resíduos classe II 
A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. 
 
 
Resíduos Classe II B – Inertes 
 
 São quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 
representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água 
destilada ou desionizada, à temperatura ambiente não tiverem nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 
conforme anexo G da NBR 10.004/04. 
 
 
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE ACORDO COM A FONTE GERADORA  

 
 As principais fontes de resíduos sólidos são: domiciliar, comercial, 

público, industrial, agropecuário, de atividades de mineração, entulhos, 
de serviços de saúde, resíduos radioativos e estações de tratamento de 
efluentes (lodos), entre outras fontes menos comuns;  

 
 Resíduos domiciliares: 0,5 e 1 kg por hab/dia;  
 1º lugar: resíduos orgânicos cerca de 50% a 60%, incluindo-se os 

considerados não recicláveis.  
 
 2º lugar: papéis e papelões, principalmente onde há atividade de 

escritórios, seguidos por plásticos, metais, vidros e outros materiais 
diversos.  

 
 Resíduos comerciais possuem composição de acordo com o tipo de 

comércio gerador.  
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 O resíduo público é o gerado por serviços da própria prefeitura, tal como 

poda de árvores, varrição de ruas e feiras livres.  
 
 O resíduo industrial pode ser de diversos tipos, de acordo com a 

atividade da indústria, sendo a fonte mais comum de resíduos perigosos. 
 
 
 Atividade agropecuária é uma das maiores geradoras de resíduos, mas 

felizmente, ocorre a reutilização ou reciclagem quase total dos resíduos, 
não causando danos consideráveis ao meio ambiente ou à saúde 
humana. O maior problema da atividade agrária na atualidade é o uso 
de agrotóxicos, mesmo com os programas de reciclagem de suas 
embalagens.  

 
 A atividade de mineração, junto com o garimpo, é uma grande geradora 

de resíduos, principalmente os resultantes do desmatamento.  
 
 Os resíduos da construção civil, mais conhecidos como entulhos, são 

materiais normalmente inertes, mas que ocupam volume ao serem 
descartados e podem causar aspecto visual desagradável.  

 
 Pneus e similares, resíduos dos serviços de saúde, de portos, 

aeroportos e terminais rodoferroviários internacionais, resíduos 
provenientes de estações de tratamento de efluentes (ETEs, óleos 
lubrificantes usados, pilhas e baterias eletrônicas, entre outros tipos de 
resíduos, são abrangidos por legislação específica).  
 

Cores das Lixeiras Seletivas 
 
 
 As lixeiras que servem para fazer a coleta seletiva são facilmente 
identificadas, pois são de cores diferentes para cada tipo de objeto. As cores 
são respeitadas em qualquer lugar que você vá, então não tem erro, aprenda 
as cores e participe da preservação do Meio Ambiente colocando o lixo no 
lugar certo. 
 

 Azul – Papel e Papelão 
 Vermelho – Plástico 
 Verde – Vidro 
 Amarelo – Metal 
 Preto – Madeira 
 Laranja – Resíduos Perigosos 
 Branco – Resíduos Ambulatoriais e de Serviços de Saúde 
 Roxo – Resíduos Radioativos 
 Marrom – Resíduos Orgânicos 
 Cinza – Resíduos em Geral, não Recicláveis, Contaminados ou não, 

que não são Possíveis Separar. 
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Saneamento Ambiental 
 
 
 Saneamento ambiental são ações para a sociedade, com o objetivo de 
fazer com que todos tenham acesso ao abastecimento de água potável, coleta 
e disposição sanitária de resíduos sólidos e líquidos, disciplina sanitária de uso 
do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis, para proteger e 
melhorar as condições de vida da população. 
 
Saneamento Básico 
 
 Saneamento básico é basicamente o abastecimento de água potável 
nas regiões, coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, controle de 
pragas e etc., com o objetivo de ter um saneamento ambiental, e não permitir 
que pessoas que não possuem muita infraestrutura convivam com doenças e 
para proteger o meio ambiente. 
 
Curso de Saneamento Ambiental 
 
 O planejamento, a gestão e operação de saneamento ambiental são 
atividades de um profissional de Saneamento Ambiental. Saneamento 
ambiental também é um curso técnico, onde a pessoa trabalha com 
saneamento básico, construindo diversos sistemas e redes de água, esgoto, 
lixo industrial e doméstico. 
 
 
Conferência de Estocolmo 
 
 
 A conferência de Estocolmo, realizada entre os dias 5 a 16 de junho 
de 1972 foi à primeira atitude mundial em tentar organizar as relações de 
Homem e Meio Ambiente. Na capital da Suécia, Estocolmo, a sociedade 
científica já detectava graves problemas futuros por razão da poluição 
atmosférica provocada pelas indústrias. Nela emergiram as contradições 
ligadas ao desenvolvimento e ao meio ambiente. Neste mesmo ano, um grupo 
de empresários solicitou junto ao renomado Massachusetts Institute of 
Technology (EUA), um estudo sobre as condições da natureza, o qual foi 
chamado de “desenvolvimento zero”. 
 O estudo constatou que havia uma série de impactos ambientais de 
âmbito internacional, provocados pelo modelo de desenvolvimento capitalista 
instituído. Nele foi proposta a estagnação total do crescimento econômico 
como forma de impedir tragédias ambientais de grandes proporções no mundo. 
Solução que não agradava os países subdesenvolvidos que almejavam obter 
desenvolvimento a fim de garantir melhor qualidade de vida às suas 
populações.  
 Em virtude desse impasse, a conferência ficou marcada pela disputa do 
“desenvolvimento zero”, defendido pelos países desenvolvidos; e o 
“desenvolvimento a qualquer custo”, defendido pelas nações 
subdesenvolvidas.  
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 Na conferência de Estocolmo foram abordados temas como a chuva 
ácida e o controle da poluição do ar. As discussões contaram com a presença 
de 113 países e mais 400 instituições governamentais e não governamentais.  
 Após longos discursos e apresentações de pesquisas, foi concebido um 
importante documento relacionado aos temas ambientais, de preservação e 
uso dos recursos naturais, isso em esfera global. Essa conferência foi muito 
importante, pois pela primeira vez o mundo se direcionou para o volume da 
população absoluta global, a poluição atmosférica e a intensa exploração dos 
recursos naturais. 
 
 
Eco 92 
 
 
 A preocupação com os problemas ambientais vem se intensificando a 
cada ano, pois é necessária uma mudança comportamental urgente para não 
agravar ainda mais a degradação do meio ambiente. 
 Um grande evento para debate ambiental foi a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada entre os dias 3 e 
14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O evento, que ficou 
conhecido como ECO-92 ou Rio-92, fez um balanço tanto dos problemas 
existentes quanto dos progressos realizados, e elaborou documentos 
importantes que continuam sendo referência para as discussões ambientais.  
 Diferentemente da Conferência de Estocolmo, a Eco-92 teve um caráter 
especial em razão da presença maciça de inúmeros chefes de Estado, 
demonstrando assim a importância da questão ambiental no início dos anos 90. 
Durante o evento, o presidente Fernando Collor de Mello transferiu 
temporariamente a capital federal para o Rio de Janeiro. As forças armadas 
foram convocadas para fazer uma intensa proteção da cidade, sendo 
responsáveis também pela segurança de todo o evento. 
 A ECO-92 contou também com um grande número de Organizações 
Não Governamentais (ONGs), que realizaram de forma paralela o Fórum 
Global, que aprovou a Declaração do Rio (ou Carta da Terra). Conforme esse 
documento, os países ricos têm maior responsabilidade na preservação do 
planeta. Duas importantes convenções foram aprovadas durante a ECO-92: 
uma sobre biodiversidade e outra sobre mudanças climáticas. Outro resultado 
de fundamental importância foi a assinatura da Agenda 21, um plano de ações 
com metas para a melhoria das condições ambientais do planeta. 
  
 A Agenda 21 consiste em um acordo estabelecido entre 179 países para 
a elaboração de estratégias que objetivem o alcance do desenvolvimento 
sustentável. 
 
Esse documento está estruturado em quatro seções: 
 
 

 Dimensões sociais e econômicas;  
 Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento; 
 Fortalecimento do papel dos principais grupos sociais;  
 Meios de implementação.  
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 O aprofundamento da Convenção sobre Mudanças Climáticas resultou 
na elaboração do Protocolo de Kyoto, de 1997, que objetiva a redução da 
emissão de gases causadores do efeito de estufa. 
 Porém, muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento, em virtude 
do modelo de produção e consumo estabelecido, não colocaram em prática as 
políticas ambientais elaboradas durante esses eventos, intensificando o 
aquecimento global. 
 
 
Protocolo de Kyoto 
 
 Esse Protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões 
internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução na emissão 
de gases-estufa na atmosfera, principalmente por parte dos países 
industrializados, além de criar formas de desenvolvimento de maneira menos 
impactante àqueles países em pleno desenvolvimento. Diante da efetivação do 
Protocolo de Kyoto, metas de redução de gases foram implantadas, algo em 
torno de 5,2% entre os anos de 2008 e 2012. O Protocolo de Kyoto foi 
implantado de forma efetiva em 1997, na cidade japonesa de Kyoto, nome que 
deu origem ao protocolo. Na reunião, oitenta e quatro países se dispuseram a 
aderir ao protocolo e o assinaram, dessa forma, comprometeram-se a implantar 
medidas com intuito de diminuir a emissão de gases. 
 As metas de redução de gases não são homogêneas a todos os países, 
colocando níveis diferenciados de redução para os 38 países que mais emitem 
gases, o protocolo prevê ainda a diminuição da emissão de gases dos países 
que compõe a União Europeia em 8%, já os Estados Unidos em 7% e Japão 
em 6%. Países em franco desenvolvimento como Brasil, México, Argentina, 
Índia e, principalmente, China, não receberam metas de redução, pelo menos 
momentaneamente. O Protocolo de Kyoto não apenas discute e implanta 
medidas de redução de gases, mas também incentiva e estabelece medidas 
com intuito de substituir produtos oriundos do petróleo por outros que 
provocam menos impacto. Diante das metas estabelecidas, o maior emissor de 
gases do mundo, Estados Unidos, desligou-se em 2001 do protocolo, alegando 
que a redução iria comprometer o desenvolvimento econômico do país. 
 
 
As etapas do Protocolo de Kyoto 
 
 
 Em 1988, ocorreu na cidade canadense de Toronto a primeira reunião 
com líderes de países e classe científica para discutir sobre as mudanças 
climáticas, na reunião foi dito que as mudanças climáticas têm impacto 
superado somente por uma guerra nuclear. A partir dessa data foram 
sucessivos anos com elevadas temperaturas, jamais atingidas desde que 
iniciou o registro.  
 Em 1990, surgiu o IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática), primeiro mecanismo de caráter científico, tendo como intenção 
alertar o mundo sobre o aquecimento do planeta, além disso, ficou constatado 
que alterações climáticas são principalmente provocadas por CO2 (dióxido de 
carbono) emitidos pela queima de combustíveis fósseis. 
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 Em 1992, as discussões foram realizadas na Eco-92, que contou com a 
participação de mais de 160 líderes de Estado que assinaram a Convenção 
Marco Sobre Mudanças Climáticas. 
 Na reunião, metas para que os países industrializados permanecessem 
no ano de 2000 com os mesmos índices de emissão do ano de 1990 foram 
estabelecidas. Nesse contexto, as discussões levaram à conclusão de que 
todos os países, independentemente de seu tamanho, devem ter sua 
responsabilidade de conservação e preservação das condições climáticas. 
 Em 1995, foi divulgado o segundo informe do IPCC declarando que as 
mudanças climáticas já davam sinais claros, isso proveniente das ações 
antrópicas sobre o clima. As declarações atingiram diretamente os grupos de 
atividades petrolíferas, que rebateram a classe científica alegando que eles 
estavam precipitados e que não havia motivo para maiores preocupações 
nessa questão. 
 No ano de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto, essa convenção 
serviu para firmar o compromisso, por parte dos países do norte 
(desenvolvidos), em reduzir a emissão de gases. No entanto, não são 
concretos os meios pelos quais serão colocadas em prática as medidas de 
redução e se realmente todos envolvidos irão aderir. 
 Em 2004 ocorreu uma reunião na Argentina que fez aumentar a pressão 
para que se estabelecessem metas de redução na emissão de gases por parte 
dos países em desenvolvimento até 2012. 
 O ano que marcou o início efetivo do Protocolo de Kyoto foi 2005, 
vigorando a partir do mês de fevereiro. Com a entrada em vigor do Protocolo 
de Kyoto, cresceu a possibilidade do carbono se tornar moeda de troca. O 
mercado de créditos de carbono pode aumentar muito, pois países que 
assinaram o Protocolo podem comprar e vender créditos de carbono. 
 O comércio de carbono já existe há algum tempo, a bolsa de Chicago, 
por exemplo, já negociava os créditos de carbono ao valor de 1,8 dólares por 
tonelada, já os programas com consentimento do Protocolo de Kyoto 
conseguem comercializar carbono com valores de 5 a 6 dólares a tonelada. 
 
 
ISO 18000 - ÉTICA, SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA EM 
OPERAÇÕES PRODUTIVAS 
 
 
 A ética abrange regras fundamentais que guiam a nossa conduta 
(aprender o que é certo e o que é errado e fazer o certo) Tais regras ou valores 
que guiam a nossa conduta são os chamados valores morais: respeito, 
honestidade, justiça, responsabilidade, lealdade, etc.  
 O termo produção sustentável em geral é associado a práticas 
produtivas adotadas pelas gerações atuais para que suas necessidades sejam 
atendidas sem que prejudiquem ou comprometam a capacidade de futuras 
gerações de atender às suas necessidades. No processo de “projeto para 
sustentabilidade”, os projetistas devem olhar, desde a origem, as formas de 
produzir e a toxicidade de matérias primas, o conteúdo de energia e outros 
recursos necessários para produzir, usar e reparar o produto (incluindo a 
embalagem), como o produto pode ser reutilizado, recuperado e reciclado após 
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o fim de sua primeira vida econômica. Projetos “verdes” bem feitos criam 
produtos que consomem menos energia e recursos naturais. 
 
 
FATORES QUE IMPULSIONAM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
CONHECIDOS COMO “VERDES” 
 
 Legislação antipoluição (obriga as empresas a projetarem produtos que 

podem ser reutilizados ou reciclados); 
 Mudança de postura do cliente (preferência para produtos que não 

agridem o meio ambiente); 
 Locação de produtos (a empresa proprietária do produto prefere 

produtos facilmente recicláveis); 
 
 
VANTAGENS DO PROJETO “VERDE” 
 
 Menor impacto ambiental 
 Menor consumo de energia 
 Menor custo de manutenção e “descarte” do produto 
 Penetração em mercados “verdes” 
 Melhor imagem institucional da organização 

 
 
Aterro Controlado 
 
 O aterro controlado e o sanitário são métodos de disposição final de lixo 
no solo que podem ser amplamente empregados. Mesmo as instalações de 
reciclagem, incineração e compostagem precisam de um local onde sejam 
descartados, de forma apropriada, as sobras e os refugos provenientes do 
processamento do lixo. Neste caso, o aterro pode servir também como 
alternativa em situações de emergência motivadas por interrupções eventuais 
da instalação industrial. 
 
Os maiores problemas para a implantação de aterros são: 
 

 A possibilidade de se poluir o solo e cursos de água superficiais ou 
subterrâneos; 

 A necessidade de supervisão constante de modo a garantir a 
manutenção das mínimas condições ambientais e de salubridade; 

 A geração de gases a partir da decomposição do lixo aterrado; 
 A necessidade de terrenos disponíveis para a instalação do aterro 

próximos aos locais de produção do lixo, já que o custo de transporte é 
muito elevado na limpeza urbana em virtude do baixo peso específico do 
lixo; 

 A resistência dos moradores nas cercanias do aterro que, muitas vezes, 
por não serem ouvidos e devidamente esclarecidos quanto ao problema, 
acabam por criar impasses desgastantes para a Administração 
Municipal.  
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 Existem 3 possíveis formas de disposição de resíduos em aterros: os 
aterros sanitários, para onde são destinados os resíduos de origem urbana 
(domésticos, comerciais, públicos, RSSS, etc.), industriais (somente resíduos 
de origem industrial considerados perigosos Classe I - NBR 10004) e os aterros 
controlados. 
 Os lixões não podem ser considerados formas adequadas de disposição 
de resíduos, apesar de sua disseminação. Os aterros chamados de 
controlados, geralmente são antigos lixões que passaram por um processo de 
remediação da área do aterro, ou seja, isolamento do entorno para minimizar 
os efeitos do chorume gerado, canalização deste chorume para tratamento 
adequado, remoção dos gases produzidos em diferentes profundidades do 
aterro, recobrimento das células expostas na superfície, compactação 
adequada, e gerenciamento do recebimento de novos resíduos.  
 O gerenciamento de todas essas características permite que o aterro 
passe a ser controlado.  
 
 
Reciclagem 
 
 
 A reciclagem é um conjunto de técnicas que tem o objetivo de aproveitar 
os restos e reutilizá-los no processo de produção de que saíram. Eles são 
desviados, coletados, separados e processados para serem utilizados como 
matéria-prima na fabricação de novos produtos. 
 Na natureza, toda a matéria orgânica viva se decompõe rapidamente e 
ainda ajuda a tornar a terra mais fértil para alimentar novos seres que virão. 
Mas, com os seres humanos é diferente, porque são os únicos seres vivos que 
produzem coisas artificiais, e, algumas delas como latas de refrigerante, 
plástico e vidro levam uma eternidade para se decompor. 
 A reciclagem começa dentro de casa, pois é necessária a separação e 
preparação do lixo. Por exemplo: As pilhas não devem ser misturadas com o 
lixo comum (restos de comida), pois contem substâncias tóxicas. O lixo deve 
ser separado lixo reciclável como o plástico, o papel, o vidro e o metal.  
 A reciclagem tem um papel fundamental no meio ambiente, pois além de 
diminuir o acúmulo de lixo nas áreas urbanas, ela ainda faz uma “economia” 
dos recursos naturais. 
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Principais leis de proteção ambiental no Brasil 
 
- Código Florestal Brasileiro - Lei nº 4771/ 15 de setembro de 1965 
- promulgada durante o segundo ano do governo militar, estabeleceu que as 
florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, são 
bens de interesse comum a todos os habitantes do País. 
 
- Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6938/81  
- tornou obrigatório o licenciamento ambiental para atividades ou 
empreendimentos que possam degradar o meio ambiente. Aumentou a 
fiscalização e criou regras mais rígidas para atividades de mineração, 
construção de rodovias, exploração de madeira e construção de hidrelétricas. 
 
- Lei de Crimes Ambientais - Decreto nº 3179/99  
- instituiu punições administrativas e penais para pessoas ou empresas que 
agem de forma a degradar a natureza. Atos como poluição da água, corte ilegal 
de árvores, morte de animais silvestres tornaram-se crimes ambientais. 
 
- Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SUNC) - Lei 
nº 9985/2000  
- definiu critérios e normas para a criação e funcionamento das Unidades de 
Conservação Ambiental. 
 
- Medida Provisória nº 2186-16 (ano 2001) 
- deliberou sobre o acesso ao patrimônio genético, acesso e proteção ao 
conhecimento genético e ambiental, assim como a repartição dos benefícios 
provenientes. 
 
- Lei de Biossegurança - Lei nº 11105/2005 
- estabeleceu sistemas de fiscalização sobre as diversas atividades que 
envolvem organismos modificados geneticamente. 
 
- Lei de Gestão de Florestas Públicas - Lei nº 11284/2006 
- normatizou o sistema de gestão florestal em áreas públicas e criou um órgão 
regulador (Serviço Florestal Brasileiro). Esta lei criou também o Fundo de 
Desenvolvimento Florestal. 
 
- Medida Provisória nº 458/2009  
- estabeleceu novas normas para a regularização de terras públicas na região 
da Amazônia.  
 
IBAMA 
 
O IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 
do Brasil. 
 
Principais funções e atribuições: 
 
- Atua em território nacional com poder de polícia ambiental; 
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- Executa ações de meio ambiente que fazem parte das políticas nacionais; 
- Atua na área de licenciamento ambiental; 
- Faz o controle de qualidade ambiental; 
- Fiscaliza e autoriza a utilização de recursos naturais; 
- Faz o controle e monitoramente ambiental; 
- Edita normas e padrões de qualidade ambiental; 
- Realiza e executa campanhas educacionais voltadas para a preservação do 
meio ambiente; 
- Elabora sistemas de informações relacionadas ao meio ambiente.  
 
Importância 
 
O IBAMA é de extrema importância para a preservação e manutenção do Meio 
Ambiente no Brasil. Ele atua de forma eficiente para a preservação de nossas 
matas, florestas, rios, fauna e recursos naturais diversos. Sem a atuação deste 
órgão, poderíamos ter um país devastado do ponto de vista ambiental.  
 
O que é o CONAMA e qual a sua função? 
 
 CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão consultivo e 
deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, criado pela 
Política Nacional do Meio Ambiente. Ele não é um lugar físico, mas sim um 
ambiente vivido por reuniões como as Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho 
e as Plenárias, as quais se reúnem os Conselheiros. Veja como funciona o 
conselho lendo nosso Regimento interno. 
 O Conselho pode produzir diversos atos, sendo que seu principal e mais 
conhecido instrumento são as suas Resoluções. Por meio desses dispositivos 
são estabelecidas normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos 
recursos ambientais. O processo se inicia mediante proposta de seus 
Conselheiros, que segue para ser analisado pelo Ministério do Meio Ambiente 
–MMA e entidades vinculadas (IBAMA, SFB, ANA e ICMBio), no que couber, e 
segue de acordo com a estrutura de trabalho pré-determinada por seu 
Regimento Interno. 
 
ICMBio 
 
 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma 
autarquia em regime especial. Criado dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 
11.516, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). 
 Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e 
monitorar as UCs instituídas pela União. 
 Cabe a ele ainda fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 
preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia 
ambiental para a proteção das Unidades de Conservação federais. 
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ANA - Agência Nacional de Águas 
 
 Em 27 de julho de 1999, na cerimônia de abertura do seminário "Água, o 
desafio do próximo milênio", foram lançadas as bases do que seria a Agência 
Nacional de Águas (ANA), que atuaria no gerenciamento dos recursos hídricos. 
Nessa época, o projeto de criação da Agência foi encaminhado ao Congresso 
Nacional, com aprovação em 7 de junho de 2000. Foi transformado na Lei nº 
9.984, sancionada pelo Presidente da República em exercício, em 17 de julho 
do mesmo ano. 
 A ANA é, desde sua criação, uma Agência complexa, pois, além da 
função de reguladora do uso da água bruta nos corpos hídricos de domínio da 
União, tem a atribuição de coordenar a implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cuja principal característica é garantir a gestão 
democrática e descentralizada dos Recursos Hídricos.  
 Ao longo de sua primeira década, ANA foi incorporando novas funções e 
passou a regular também os serviços de irrigação em regime de concessão e 
de adução de água bruta em corpos d’água da União, conforme determina a 
Lei nº 12.058/2009. Além disso, com a aprovação da Lei nº 12.334, de 20 de 
setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 
Barragens, a ANA passa a ser a responsável pela fiscalização da segurança 
das barragens por ela outorgadas, em geral barramentos para usos múltiplos, e 
pela criação e constituição do Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens.  
 A Agência é uma autarquia sob regime especial, com autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 
 
Código Florestal Atualizado - Lei 12.651 - 25/05/2012. 
 
 O novo código florestal, documento que traz um conjunto de regras 
sobre a preservação ambiental em propriedades rurais, traz uma série de 
mudanças e alterações no texto que o antecede. Apesar de ainda estar sujeito 
a novas modificações, algumas merecem destaque. A começar pela 
determinação da reserva legal, área de mata nativa que deve ser preservada 
em uma propriedade. De acordo com o texto atualizado aprovado na Câmara, 
a área a ser protegida na Amazônia Legal corresponde a 80% da propriedade; 
35% no cerrado; e 20% em outras regiões. No entanto, há possibilidade de 
redução desses percentuais, desde que seja autorizada pelo Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. 
 As áreas de preservação permanente (APPs) são aqueles locais 
vulneráveis, como beira de rios, topo de morros e encostas, que não podem ser 
desmatados. No texto atual, que ainda está em vigor, os produtores devem 
recompor 30 metros de mata ciliar para rios com até 10 metros de largura. No 
código atualizado, os produtores deverão recompor apenas 15 metros de 
mata para rios com largura de até 10 metros. Outra novidade é a obrigação, 
aos proprietários com até quatro módulos fiscais, de não exceder a 
recuperação em 20% da área da propriedade. Já os proprietários de áreas 
maiores que quatro módulos fiscais em margem de rios, os conselhos 
estaduais de meio ambiente estabelecerão as áreas mínimas de matas ciliares, 
respeitando o limite correspondente à metade da largura do rio, observando o 
mínimo de 30 metros e máximo de 100 metros. 
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 Para as pequenas propriedades ou posse rural familiar os cultivos e 
outras atividades de baixo impacto ambiental em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e de reserva legal poderão ser mantidas, desde que o 
imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR, e que as atividades 
sejam declaradas ao órgão ambiental. Os mecanismos de incentivos 
econômicos foram ampliados, o código atualizado oferece pagamento ao 
agricultor que preserva matas nativas, conservar a beleza cênica natural, 
conservar a biodiversidade, preservar a regulação do clima, manter a Área de 
Preservação Permanente (APP) e de reserva legal. 
 
Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS 
 
 É um estudo necessário à exploração de florestas nativas e formações 
sucessoras, de domínio público ou privado, conforme o artigo 31 da Lei 
12.651/2012, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição 
florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura 
arbórea forme. 
 
Plano de Suprimento Sustentável, PSS 
 
 Consiste em plano sobre o suprimento de matéria prima obrigatório, 
conforme o artigo 34 da Lei 12.651/2012, para as empresas industriais que 
utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal. 
 
 
 
 
 
 
 


