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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma
das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo
principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propiciando
caminho de o acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias
promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de
Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos
e o Sistema S.
A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou
economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do
país, incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma
formação e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições
de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas
sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz
de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com
autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social,
familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
Ministério da Educação
Novembro de 2011
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes
desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos,
filmes, jornais, ambiente AVA e outras.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.

e-Tec Brasil
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Palavra dos professores-autores
Bem-vindo à disciplina de Projetos Ambientais.
Você já parou para pensar sobre os objetivos de sua vida? E de sua profissão?
Pretende fazer graduação ou pós-graduação na área ambiental? E como
intenta fazer isso? Quais os seus planos e seus planejamentos para alcançar
o que almeja?
No dia a dia é fácil verificar que, quando se planeja algo, os objetivos e metas
traçados são atingidos. No entanto, quando isso não é feito, dificilmente os
resultados esperados são obtidos.
Mas planejar simplesmente pode não ser o suficiente. É necessária também
uma estrutura metodológica de como chegar lá, isto é, o que fazer primeiro,
como fazer e que resultados esperar após os objetivos serem atingidos.
Quando o planejamento falha, advêm os infortúnios. No campo ambiental
é a mesma coisa. Observa-se, por exemplo, que as moradias em encostas
ou em locais apontados como impróprios podem causar severos danos
socioambientais.
Os projetos ambientais têm por finalidade identificar os problemas potenciais
e procurar soluções para resolvê-los.
Neste contexto, a disciplina de Projetos Ambientais se insere para habilitar
você, futuro técnico em meio ambiente, a elaborar projetos que visam à
melhoria da qualidade socioambiental a fim de atender a presente e às
futuras gerações com a almejada qualidade de vida.
Você é convidado para despertar a sua criatividade e utilizar as ferramentas
desta disciplina de modo a construir em conjunto um mundo melhor para
você, para nós e para toda a raça humana.
Bons estudos!
Cesar Silva
Bianca de Castro Silva Rebolho

11

e-Tec Brasil

Aula 1 – Conceito de projeto
Nesta aula será abordado como planejar o futuro do meio ambiente e corrigir as distorções presentes no âmbito socioambiental.
Além disso, será abordado também que para conseguir alcançar
as realizações pessoais é preciso planejar, ou seja, projetar ideias e
aspirações. Com o meio ambiente não é diferente, e é exatamente
isso que será tratado nessa aula.

1.1 Planejar sempre
Na vida, é preciso traçar planos. Você consegue imaginar uma cidade onde
nada foi planejado? Nem escolas, nem parques, nem aterros sanitários, ruas
ou postos de saúde. Enfim, seria o caos, não é mesmo?

Figura 1.1: Falta de planejamento urbano.
Fonte: <http://www.sedur.ba.gov.br>

O fato de planejar para atingir objetivos, metas e resultados traz ordem à vida
de qualquer pessoa. Não planejar leva à desordem pessoal, com dívidas a
pagar, orçamentos que não se sustentam, doenças e todo tipo de problemas.
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Não é diferente quando o assunto é meio ambiente.

Intempéries: Condições
climáticas intensas como
tempestades, ventos fortes,
entre outros.

Para saber mais sobre
deslizamentos, acesse:
<http://www.
mudancasclimaticas.andi.org.
br/node/1458/>.

Muitos municípios e até países que não possuem um planejamento eficiente
sobre uso e ocupação do solo, por exemplo, acabam quando enfrentam
intempéries ambientais, que provocam desastres de diferentes ordens, inclusive a morte de dezenas de pessoas por deslizamentos de encostas.
Conforme visto na reportagem, a falta de planejamento leva a sérias consequências socioambientais. Entretanto, podemos evitar que esses desastres
ocorram planejando o uso e a ocupação do solo, entre outras medidas. Mas
o que fazer quando o problema já existe? O que fazer quando a favela já foi
instalada ou o local já está contaminado com o lixiviado de lixo depositado
a céu aberto? Que medidas tomar?

1.2 O projeto ambiental
Lixiviado: Dissolução
de materiais por meio da
umidade natural ou da
passagem da água.

Anteriormente foi mencionada a importância do planejamento. No entanto, nem tudo foi ou é planejado a contento e os resultados quase sempre
são desastres ecológicos e socioambientais. Como exemplo, pode-se citar
os acidentes com derramamento de petróleo, cada vez mais comuns e que
colocam em risco os ecossistemas e a saúde pública (SILVA et al., 2009).
O planejamento mal realizado ou a falta dele traz consequências ambientais
que os profissionais do meio ambiente devem estar preparados para resolver.

Assista a este vídeo sobre o lixo
e a saúde pública e perceba
as ameaças que enfrentamos
com os lixões a céu aberto:
<http://videos.r7.com/lixoesa-ceu-aberto-ameacam-saudepublica/idmedia/4ecd881c3d14
2e6d83246dcf.html>.

Destacam-se, entre as ferramentas de soluções de problemas ambientais, os
projetos.
Contudo, o que é um projeto?
Para responder a essa pergunta é preciso refletir sobre as perspectivas da
própria existência: Qual o projeto de sua vida? Onde quer chegar profissionalmente?
De forma simples, é possível definir projeto como sendo o planejamento
sistematizado para a solução de um determinado problema ou as ações
necessárias para atingir um objetivo ou meta.

Sistemático: Ordenado,
organizado.

e-Tec Brasil
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Na sua vida, por exemplo, ao escolher cursar Meio Ambiente, foi necessário
planejar como fazê-lo: a inscrição, o estudo, o deslocamento até o polo, a
realização das atividades pelo portal etc.
Um projeto a respeito de como cursar Meio Ambiente é escrever explicando
de forma clara e organizada sobre como fazê-lo. Lembre-se de que a escrita
de um projeto exige uma linguagem direta, concisa e técnica.

Conciso: Linguagem objetiva,
precisa, sucinta.

O projeto pode ser ainda uma realização criativa para solucionar qualquer tipo
de adversidade, necessidade social ou ecológica. Para São Paulo (2005, p. 7):
Todo projeto nasce do desejo de transformar determinada realidade. É
o produto inicial de uma ideia para solucionar uma questão especíﬁca.
Para ser bem-sucedido, o projeto deve ser bem elaborado. Isso signiﬁca
conter o maior detalhamento possível das atividades propostas, de forma clara e organizada, para revelar aos interessados o que a instituição
pretende fazer, por que deve fazer, e quais as possibilidades reais de
obter os resultados esperados.

Já para ONU (1984, apud INSTITUTO..., 2011, p. 1):
Um projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o fim de
alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de
um período de tempo dados.

O projeto pode ter vários focos distintos, como ambiental, educativo, social,
cultural, científico ou tecnológico, entre outros (SÃO PAULO, 2005).
Para a confecção de um projeto, é preciso antes de tudo identificar um alvo
ou problema que se queira resolver, como a recuperação de determinada
área degradada, por exemplo. A partir disso, deve-se estudar o problema de
forma a tentar buscar soluções para resolvê-lo, considerando os recursos humanos e financeiros, a tecnologia, em quanto tempo serão implementadas
as distintas fases do projeto e o que se pretende alcançar com recuperação
desta área (os resultados esperados).
Outro ponto importante a ser considerado na execução de um projeto está
no seu monitoramento e na sua avaliação.

Aula 1 – Conceito de projeto
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Elaborar projetos é uma forma de independência. É uma abordagem
para explorar a criatividade humana, a mágica das ideias e o potencial
das organizações. É dar vazão para a energia de um grupo, compartilhar a busca da evolução. (KISIL, 2001 apud INSTITUTO..., 2011, p. 2).

Muitos elementos compõem um projeto, tais como os objetivos, a introdução, a metodologia, a fundamentação teórica, os resultados esperados, o
cronograma etc. Nesta disciplina cada um deles será avaliado.
Nas próximas aulas será mostrado que existem muitas formas de se escrever
um projeto, mas a estrutura básica é bastante semelhante para os diversos
tipos de empreendimentos.

Resumo
Nesta primeira aula foi apresentada a importância do planejamento para
atingir objetivos e metas. Entretanto, nem sempre o planejamento é suficiente para prevenir danos ambientais e, muitas vezes, é preciso corrigir adversidades nos ecossistemas, como a contaminação de áreas por derramamento
de petróleo. A existência de ferramentas, entre elas os Projetos Ambientais,
por intermédio de uma metodologia sistematizada propõe soluções para os
problemas, definindo os caminhos e as ações a serem implementadas para
atingir os resultados esperados.

Atividades de aprendizagem
• Esboce um projeto para sua capacitação profissional.

e-Tec Brasil
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Aula 2 – O projeto de pesquisa e a ética
Nesta aula, você irá conhecer o que é um projeto de pesquisa
e a importância da ética no seu desenvolvimento. Também conhecerá a ferramenta de gestão 5W2H, uma das técnicas úteis
para o planejamento de atividades e o desenvolvimento de um
plano de ação.
Conforme visto na aula anterior, o projeto se constitui da ideia de algo a ser
realizado e a forma como isso será executado.
Logo, entende-se que projeto é um plano, um roteiro estabelecido para atingir um determinado objetivo, antecipando as ações e planejando o futuro.
De modo geral, o planejamento representa a primeira fase da pesquisa. Gil
(2002, p. 19) afirma que “o planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é o documento explicitador das
ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa”.
A elaboração do projeto de pesquisa resulta de dois aspectos fundamentais
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012):
a) a capacidade que o pesquisador tem de imaginar e construir mentalmente situações presentes e/ou futuras.
b) a capacidade de conceber um plano de ação capaz de ser executado em
intervalo de tempo preestabelecido.
Mas, agora que já se sabe o que é um projeto, podem surgir outros questionamentos como: Por que um projeto? Como planejar uma pesquisa?
É possível iniciar utilizando a ferramenta conhecida por 5W2H, extremamente útil, que consiste na elaboração de um checklist das atividades que precisam ser desenvolvidas, direcionando assim a execução do projeto (INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, 2012).
Dessa forma, o pesquisador pode antever as respostas necessárias para questões que possam surgir. Essa será a base de elaboração do projeto, conforme
apresentado no Quadro 2.1.
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Quadro 2.1: Ferramenta 5W2H e o projeto de pesquisa

Perguntas
(5W2H)

Ações
(Estrutura do Projeto de Pesquisa)

Exemplos

What (O QUÊ?)

O que será feito

Objetivo da pesquisa

Desenvolver projeto de
educação ambiental

Why (POR QUÊ?)

Por que será feito

Justificativa

Sensibilizar para a importância da coleta seletiva

Where (ONDE?)

Onde será feito

Local de execução

Na minha rua

When (QUANDO?)

Quando será feito

Tempo/cronograma

Seis meses

Who (QUEM?)

Por quem será feito

Responsabilidades

Moradores da rua

How (COMO?)

Como será feito

Metodologia utilizada

Maior divulgação da coleta
seletiva, dias de coletas e
separação de resíduos

How much (QUANTO?)

Quanto custará fazer

Custo/investimento

Valor não orçado

Fonte: elaborado pelos autores.

O importante é que todo projeto de pesquisa deve ser escrito de forma
concisa e clara, para que o leitor entenda a mensagem a ser transmitida, os
objetivos delimitados e os resultados alcançados.

2.1 Ética na pesquisa
Ética deriva da palavra grega ethos e significa “aquilo que pertence ao caráter”, ou seja, refere-se às ações tomadas por um indivíduo que reflitam seu
caráter, sua consciência.
Durante a elaboração do projeto de pesquisa, em função da imprevisibilidade das consequências da investigação, é indispensável que a ética esteja
presente, sobretudo, quando estiver relacionada a seres humanos.
Se a pesquisa envolve pesquisadores e pesquisados – ou pesquisadores e
participantes –, é importante que a ética conduza as ações de pesquisa, de
modo que a investigação não traga prejuízo para nenhuma das partes envolvidas (PAIVA, 2005).
É preciso lembrar que não basta proteger o anonimato dos participantes,
pois muitas vezes sua identidade pode ser descoberta facilmente. Deve-se,
ainda, ter o cuidado para não alterar a rotina dos contextos pesquisados.
Ao realizar pesquisas de campo com seres humanos, como em educação
ambiental, na qual as pessoas podem ser questionadas quanto ao cuidado
ambiental ou a influência, por exemplo, o pesquisador deve estar atento
em primar pela ética, não constrangendo ou divulgando dados pessoais dos
entrevistados.

e-Tec Brasil
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Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano pode ser
considerado como pesquisa e, portanto, deverá obedecer às diretrizes presentes na Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde. Além disso,
toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação
de um Comitê de Ética em Pesquisa, conforme abordado a seguir.

2.1.1 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
As diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres
humanos são definidas pela Resolução 196/1996. A resolução não estipula
regras, contudo, estabelece que os resultados da pesquisa em seres humanos devem tornar-se públicos, sejam eles favoráveis ou não.
A fim de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, foram criados também os Comitês de Ética em Pesquisa,
contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Pesquisa envolvendo seres
humanos: Pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha
como participante o ser humano,
em sua totalidade ou partes
dele, e o envolva de forma direta
ou indireta, incluindo o manejo
de seus dados, informações ou
materiais biológicos
(Resolução 196/1996).

De acordo com a Resolução 196/1996, a eticidade da pesquisa implica:
a) Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia,
reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade sob forma
de manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e permanecer
ou não na pesquisa;
b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais,
individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios
e o mínimo de danos e riscos;
c) garantia de que danos previsíveis serão evitados;
d) relevância social da pesquisa o que garante a igual consideração dos
interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio
humanitária.

Para conhecer mais sobre a
Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa e ler na íntegra a
Resolução 196/1996, acesse:
<http://conselho.saude.gov.br/
web_comissoes/conep/aquivos/
resolucoes/23_out_versao_
final_196_ENCEP2012.pdf>.

2.2 O pesquisador e suas qualificações
Como visto, é importante que o pesquisador saiba qual o objetivo de sua
pesquisa e a desenvolva com ética. No entanto, nada disso será válido se o
pesquisador não tiver certas qualidades fundamentais para o êxito da pesquisa, entre as quais Gil (2002, p. 18) cita:
a) conhecimento do assunto a ser pesquisado;
b) curiosidade e criatividade;
Aula 2 – O projeto de pesquisa e a ética
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c) integridade intelectual;
Para saber mais sobre como
elaborar o seu projeto de
pesquisa, leia o livro Como
elaborar Projetos de Pesquisa,
de Antônio Carlos Gil. No
capítulo 1, o autor dá dicas do
que é necessário para fazer
uma pesquisa e as qualidades
pessoais do pesquisador.
Boa leitura!

d) atitude autocorretiva;
e) sensibilidade social;
f) imaginação disciplinada;
g) perseverança e paciência;
h) confiança na experiência.

Nas próximas aulas, alguns tipos de projeto e como estruturá-los serão mostrados detalhadamente. Enquanto isso, reflita a respeito de suas qualidades.
Você se encaixa no perfil de um pesquisador? Talvez seja hora de começar a
desenvolver essas qualificações. Pense nisso!

Resumo
Nesta aula você teve a oportunidade de conhecer o projeto de pesquisa e a
ferramenta de gestão 5W2H para o planejamento da pesquisa. Foi possível
aprender também a importância da ética para a realização das pesquisas e
as qualificações necessárias ao pesquisador para garantir o sucesso de seu
projeto.

Atividades de aprendizagem
• Você já refletiu como as pessoas agem no seu ambiente de trabalho, ou
mesmo em suas relações sociais? Será que atualmente a ética é respeitada? Leia a reportagem “MP denuncia fraude em estudo ambiental do
Porto da Cargill, no Pará”, divulgada em 14/09/2011, e escreva sobre a
importância da ética nos projetos ambientais que você desenvolverá a
partir de agora. Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2011/09/mp-denuncia-fraude-em-estudo-ambiental-do-porto-da-cargill-no-para.html>
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Aula 3 – Projeto de recuperação
de áreas degradadas
Esta aula irá abordar como as atividades humanas podem degradar os ecossistemas e como essas áreas degradadas podem
ser recuperadas. Tratará também do papel do técnico em meio
ambiente e sua contribuição para a sociedade em relação à recuperação de áreas degradadas.
Diversos ecossistemas têm sido degradados como resultado direto e/ou indireto das atividades humanas, logo, a recuperação desses ambientes torna-se
indispensável para que voltem a cumprir seu papel ecológico.

3.1 Áreas degradadas
Você já parou para pensar quantas áreas degradadas existem à nossa volta?
Pode-se citar uma indústria abandonada e todos os seus resíduos, uma área
de agricultura que perdeu sua capacidade produtiva, um corpo hídrico sem a
sua faixa de área de preservação permanente (APP), uma área de disposição
de rejeitos de mineração, uma área desmatada ou até mesmo um antigo lixão.

Figura 3.1: Voçoroca em recuperação.
Fonte: <http://hotsites.sct.embrapa.br>.
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3.1.1 O que é uma área degradada
Para Sánchez (2006), áreas degradadas podem ser definidas como aquelas
áreas das quais foram suprimidos componentes essenciais para manutenção
de suas funções ecológicas, como a cobertura vegetal ou horizontes superficiais do solo, ou ainda aquelas onde há presença de substâncias consideradas perigosas à saúde humana ou ecossistemas, como ocorre em áreas
contaminadas.

Resiliência: Capacidade de um
ecossistema, após sofrer algum
distúrbio ou intervenção, de se
recuperar naturalmente.

De maneira geral, pode-se considerar um ecossistema como degradado
quando este ultrapassou sua resiliência. No entanto, a degradação ambiental pode ser identificada quando alguma das seguintes alterações ocorre
em um ambiente (SÁNCHEZ, 2006):
Perda de elementos do ambiente (solo, vegetação, biodiversidade);
Perda de funções ambientais (regulação do regime hídrico, proteção do
solo contra erosão, proteção das margens de rios etc.);
Alterações da paisagem (alteração de relevo, presença de resíduos, solo
exposto, alteração da fisionomia da vegetação, entre outros);
Riscos à saúde e segurança das pessoas (devido à presença de solos
contaminados, taludes instáveis, resíduos tóxicos, e outros).

3.2 P
 rojeto de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD)
As áreas degradadas devem ser recuperadas a partir de processos que garantam o seu desenvolvimento de acordo com o tipo e o nível de degradação e
as características do ambiente a ser recuperado.
Mas como podemos garantir que a recuperação dessas áreas seja implementada de maneira eficaz? Para isso surge a RAD (Recuperação de Áreas
Degradadas), um dos importantes instrumentos do gerenciamento ambiental que, por meio da elaboração do projeto conhecido por PRAD (Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas), possibilita recuperar tais ambientes.
Mitigação: Redução,
alívio, atenuação. Na área
ambiental, mitigação consiste
na intervenção humana com
o intuito de reduzir efeitos
indesejáveis de uma ação sobre
o meio ambiente.
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3.2.1 O que é um PRAD?
O PRAD, Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, consiste em um documento que contém as medidas propostas para a mitigação dos impactos
ambientais decorrentes das atividades ou dos empreendimentos, incluindo
o detalhamento dos projetos para a reabilitação das áreas degradadas, que
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podem ser de revegetação (estabilização biológica), geotécnica (estabilização física), e remediação ou tratamento (estabilização química) (INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE, 2013).
O PRAD deverá reunir informações, diagnósticos, levantamentos e estudos
que permitam a avaliação da degradação ou alteração e a consequente definição de medidas adequadas à recuperação da área, de acordo com a destinação que se pretende dar a ela, permitindo um novo equilíbrio ecológico
(AMBIENTE BRASIL, 2013).
Para o desenvolvimento e o manejo de projetos de recuperação de áreas degradadas (também conhecido como projetos de restauração ecológica), a realização de algumas atividades é necessária. Dentre elas estão (IPAM, 2013):
• identificar o local e o tipo de ecossistema a ser restaurado;
• identificar o agente causador da degradação;
• identificar se há necessidade de intervenções diretas para a restauração.
O termo recuperação é amplamente utilizado por incorporar os sentidos de
restauração e reabilitação (UNESP, 2013). As características e a utilidade das
estratégias de recuperação são destacadas no Quadro 3.1.
Quadro 3.1: Estratégias de recuperação

ESTRATÉGIA

DESCRIÇÃO

Restauração

O ambiente é reproduzido de modo a apresentar condições
exatas do local, tais como eram antes da degradação.

Recuperação

Tem por objetivo tornar a área próxima às condições naturais,
com foco no equilíbrio e estabilidade dos processos atuantes.

Reabilitação

Ocorre o reaproveitamento da área com outra finalidade, ou
seja, uma nova forma de uso do solo, diferente da situação
preexistente.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Além de conhecer a finalidade de seu projeto, para se trabalhar com a recuperação de áreas degradadas é imprescindível o conhecimento da legislação,
pois muitos são os dispositivos legais que estabelecem diretrizes e regem a
elaboração do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Portanto, você como profissional de meio ambiente deve conhecer as exigências (normas e dispositivos legais), bem como a existência de Termos de
referência que o estado e o município possuem para elaboração do PRAD.

Aula 3 – Projeto de recuperação de áreas degradadas
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Termo de referência:
Documento que estabelece as
exigências mínimas e norteia a
elaboração de projetos
por meio de diretrizes e
orientações técnicas.
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Conheça mais sobre a Instrução
Normativa do Ibama n. 04
de 2011 e os procedimentos
para elaboração do PRAD em:
<http://www.ibama.gov.br/
phocadownload/supes_go/
in_04_11_prad.doc> e
<http://www.ibama.gov.br/
phocadownload/supes_go/
modelo_para_elaborao_de_
prad.pdf>.

De maneira geral, é possível se basear no Termo de Referência estabelecido
pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), na Instrução Normativa n. 04 de 13 de abril de 2011, a qual
estabelece a estrutura básica para elaboração do PRAD.
Recuperar áreas degradadas pode resultar em um melhor aproveitamento
da terra já ocupada pelo homem, minimizando a pressão exercida pelas atividades humanas sobre os ecossistemas.
Lembre-se, recuperar essas áreas é um desafio. Não há uma fórmula única
que sirva para todas as situações existentes. É preciso conhecer as legislações
pertinentes e as características do ambiente, pesquisar e inovar!

Resumo
Nesta aula foi possível compreender o que é uma área degradada e saber
como identificar essas áreas. Aprendeu também as estratégias existentes
para a recuperação de áreas degradadas e a importância de estabelecer um
projeto que caracterize a área recuperada e que permita traçar métodos para
sua recuperação, conhecido por PRAD.

Atividades de aprendizagem
• “Diferente do que se imagina, simplesmente abandonar uma área para
que a natureza faça sua parte e se autorregenere nem sempre adianta”. A que processo o texto citado anteriormente se refere? Assista ao
vídeo “Recuperação de Ecossistemas Degradados”, que mostra a experiência de recuperação no litoral paranaense, responda à questão e
conheça mais sobre esse e outros processos de recuperação de áreas
degradadas. O vídeo está disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=dUuJuyGNIFI>.
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Aula 4 – Projeto de inserção social
A desigualdade social existente no Brasil tem sido um dos principais focos de atuação das políticas públicas e organizações da
sociedade civil. Logo, a inclusão social se torna um desafio, seja
na distribuição de riquezas, da terra, seja no acesso a recursos
materiais e tecnológicos, educação, entre outros. Esta aula abordará a importância da inserção social das populações excluídas
e também os exemplos de projetos que podem ser implantados.
Antes de entendermos o que é inserção social e conhecer um pouco sobre
os projetos, é preciso tratar sobre os direitos humanos. É o que será abordado a seguir.

4.1 Direitos humanos
A Declaração Universal dos
Direitos Humanos foi aprovada
em 1948 na Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas
(ONU). O documento, base da
luta universal contra a opressão
e a discriminação, defende a
igualdade e a dignidade das
pessoas e reconhece que os
direitos humanos e as liberdades
fundamentais devem ser
aplicados a cada cidadão do
planeta.
Fonte: <http://www.brasil.gov.
br/sobre/cidadania/direitos-docidadao/declaracao-universaldos-direitos-humanos>.

Figura 4.1: Inserção social.
Fonte: <http://www.cnv.gov.br>.

O que são direitos humanos? São direitos essenciais a todos os seres humanos e que nascem com a pessoa, não importa a raça, a cor, o sexo, a religião
ou a nacionalidade (DIA, 2013).
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Para ler na íntegra a Declaração
Universal dos Direitos Humanos,
acesse: <http://portal.mj.gov.br/
sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_
inter_universal.htm>.

Os direitos humanos estão assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por intermédio dela, diversos países se comprometem com
a busca de eliminação das formas de afronta a esses direitos.
Na declaração, o artigo I traz o seu princípio básico: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. No artigo II, dispõe sobre
os direitos sociais:
Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra nature-

Direitos sociais: Aqueles,
entre outros, assegurados pela
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a saber, direito à
alimentação, à moradia, à saúde,
à previdência e assistência, à
educação, à cultura, e direito
à participação nos frutos do
progresso científico.

A cartilha “Inclusão Social
com Capacitação Profissional”
traz as experiências do projeto
implantado em Pernambuco
com jovens em situação de
vulnerabilidade social. Conheça
mais em: <http://www.turismo.
gov.br/export/sites/default/
turismo/programas_acoes/
programa_sustentavel_
infancia/downloads_tsi/
Cartilha_WCF.pdf>.
Para saber mais sobre os
projetos Tocando Corações;
Inclusão Digital; CRIARTE e
Projeto Guri, acesse os sites:
Tocando Corações: <http://
www.portalnovavida.org.br/
projetos-de-inclusao-social.
html>.
Inclusão Digital – Informática
para todos: <http://www.fea.br/
index.php/projetos-sociais>.
Projeto CRIARTE: <http://www.
avape.org.br/portal/pt/projetose-programas-sociais.html>.

za, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra
condição. (BRASIL, 2013b).

Agora que já sabemos o que são e quais são os direitos humanos, conheça
a inserção social, também conhecida por inclusão social.
Pode-se dizer que a inclusão social significa tornar as pessoas participantes
da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da Sociedade, do Estado e do Poder Público (A INCLUSÃO,
2013). Dessa forma, a inclusão social garante às pessoas o atendimento dos
direitos sociais.
Conforme a Fundação Educacional de Andradina (FEA):
O principal objetivo dos projetos sociais é contribuir para a redução
da pobreza e das desigualdades e atuar em prol do desenvolvimento
local, regional e nacional, gerando a inserção social, digna e produtiva,
de pessoas e grupos que vivem em risco ou em desvantagem social na
sociedade. Em síntese, promover o desenvolvimento com igualdade
de oportunidades e valorização das potencialidades locais (FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE ANDRADINA, 2013).

Aranha (2000) Corrobora ao falar que a ideia da inclusão se fundamenta
numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade, na vida em sociedade.
Isto significa garantia do acesso de todos a todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social.
De maneira geral, pode-se dizer que a inclusão social é a ação de proporcionar para populações que são social e economicamente excluídas acesso aos
recursos a elas escassos. Proporcionando, ainda, condições para que todos
tenham acesso à qualidade de vida.
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4.2 E
 xemplos de projetos
de inserção social
A partir de agora serão apresentados alguns exemplos de projetos de inserção social. Como visto anteriormente, a inserção social engloba diversos
temas e, por isso, torna-se vasta.

4.2.1 Tocando Corações
Aprovado pela Lei Municipal de Teresópolis n. 2507/2006, para celebração
do Convênio entre o Município e a Associação Nova Vida, o projeto promove
aulas de violão para crianças e adolescentes, permitindo a descoberta de um
novo horizonte para suas vidas por intermédio da música.

4.2.2 P
 rojeto Inclusão Digital –
Informática para todos
O projeto promovido pelas Faculdades Integradas Stella Maris oferece um
total de 100 (cem) vagas para alunos das instituições que possuem convênios com a Fundação. As aulas de informática proporcionam a inclusão digital aos alunos que não possuem meios para manusear computadores, desenvolvendo habilidade antes desconhecidas e melhorando o quadro social.

4.2.3 Projeto CRIARTE
Com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de risco social, favorece a adequação e superação dos problemas do cotidiano das crianças, pré-adolescentes e respectivos familiares,
residentes em comunidades carentes.
Após conhecer os exemplos demonstrados, reflita: Na região ou comunidade onde você mora existe algum projeto de inserção social? Qual o principal
objetivo desse projeto? Essas ações têm a intenção de melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em condições desfavoráveis, e permitem
incluí-las na sociedade.

Resumo
Nesta aula foi possível conhecer o que são projetos de inserção social e a
importância desses projetos para transformar a realidade daqueles que estão
excluídos e não tem acesso aos direitos essenciais assegurados a todas as
pessoas. Com os exemplos de projetos apresentados, foi possível perceber
quão vasta é a área de projetos de inserção social e a variedade de estratégias e objetivos que podem ser atingidos.

Aula 4 – Projeto de inserção social
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Atividades de aprendizagem
• Esboce a ideia de um projeto de inserção social. Quais benefícios esse
projeto pode proporcionar à sociedade e região onde será implantado?

Anotações
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Aula 5 – Projeto para a sustentabilidade
Os projetos para a sustentabilidade têm por finalidade satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer a
capacidade das futuras, e por isso, envolvem diversos aspectos
que devem estar inseridos em projetos dessa categoria. Esta aula
apresentará um pouco mais sobre esse conceito tão difundido,
suas dimensões e os tipos de projeto que podem ser elaborados
a partir da temática da sustentabilidade.
Os impactos causados pelas atividades humanas vêm acelerando o processo
de esgotamento dos recursos naturais, bem como a redução da qualidade ambiental, exigindo a compatibilização da sobrevivência humana com a
proteção ambiental a fim de garantir o desenvolvimento sustentável (REBOLHO; OPUSZKA, 2012).
Dessa forma, ao se definir desenvolvimento sustentável, discute-se também
o conceito de sustentabilidade.

5.1 Sustentabilidade

Figura 5.1 Projeto de reciclagem.
Fonte: Domínio público/wikimédia Commons.
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Faria (2011, p. 11) traz o conceito de sustentabilidade (sustainability, em
inglês), como “uma ação em que a elaboração de um produto ou desenvolvimento de um processo não compromete a existência de suas fontes,
garantindo a reprodução de seus meios”.

Biosfera: É o conjunto de todos
os ecossistemas da Terra,
ou seja, designa o conjunto de
seres vivos que habitam a Terra
e seus habitats.

Na prática, a sustentabilidade representa promover a exploração de áreas ou
o uso de seus recursos de maneira que o equilíbrio entre o meio ambiente,
as comunidades humanas e toda a biosfera que dele dependem sejam afetados o menos possível (ATITUDES SUSTENTÁVEIS, 2013).
Muitas vezes considerado um conceito de difícil implementação, a sustentabilidade está presente desde as mais simples atitudes diárias de um indivíduo
até as mudanças mais significativas realizadas em uma empresa ou organização na alteração de um processo para reduzir seus impactos ambientais.
Sustentabilidade pode ser definida como o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades.
Mas, diferente do que muitos pensam, o conceito de sustentabilidade está
além da simples temática ambiental e envolve outras dimensões. Conforme
difundido por Sachs (MENDES, 2009), a dimensão da sustentabilidade pode
ser assim visualizada:
Sustentabilidade
Ecológica (Ambiental)
Cultural
Espacial
Política

Econômica
Social.

Nesse sentido, definem-se as dimensões da sustentabilidade (MENDES, 2009):
• Ecológica: refere-se à proteção dos recursos naturais, redução do volume
de resíduos e de poluição, utilização de tecnologias limpas, entre outros;
• Econômica: nessa dimensão a sustentabilidade está associada à eficácia
econômica e ao uso adequado da tecnologia;
• Cultural: diz respeito à cultura de cada local, garantindo continuidade e
equilíbrio entre a tradição e a inovação;
• Espacial ou territorial: relaciona-se com a distribuição igualitária de
terra e distribuição territorial;
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• Política: em âmbito nacional, baseia-se na democracia e universalização
dos direitos humanos;
• Social: abrange a necessidade de recursos materiais e não materiais de
forma a garantir o atendimento às condições mínimas da população,
com igualdade de acesso.
Com base no que foi visto anteriormente acerca das dimensões da sustentabilidade, para um empreendimento ser sustentável é preciso que satisfaça
quatro requisitos básicos (PAULA, 2013):

Para conhecer mais sobre
cada uma das dimensões
da sustentabilidade, leia
o artigo “Dimensões da
Sustentabilidade”, de Jefferson
Marcel Gross Mendes em:
<http://www.santacruz.
br/v4/download/revistaacademica/13/cap5.pdf>.

• Ser ecologicamente correto;
• Ser economicamente viável;
• Ser socialmente justo;
• Ser culturalmente aceito.
Deve-se enxergar a sustentabilidade como sendo políticas e práticas voltadas
à conservação ambiental, mas, principalmente, do respeito à coletividade e à
sociedade envolvendo o recurso a ser preservado, tendo como alvo a garantia de uma vida sustentável (REBOLHO; OPUSZKA, 2012).
Logo, é importante que os projetos de sustentabilidade busquem a melhoria
contínua, sem sobrecarregar os recursos utilizados e melhorando o nível de
vida da população. A seguir, serão apresentados alguns exemplos de Projetos de Sustentabilidade.

5.2 S
 ustentabilidade na prática –
exemplos de projetos
5.2.1 Projeto Semeando Sustentabilidade
O projeto Semeando Sustentabilidade nasceu da proposição do Centro de
Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia-Rioterra em parceria
com outras instituições e órgãos. O objetivo é fortalecer a conservação da
biodiversidade e melhorar a resistência das microbacias do entorno da Floresta Nacional do Jamari aos processos de erosão, com base no mapeamento de matrizes para fornecimento de sementes locais.

Aula 5 – Projeto para a sustentabilidade
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Matrizes: Lugar onde alguma
coisa se gera ou se cria;
fonte, manancial.
(Fonte: <http://www.dicio.com.
br/matriz/>.)
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O projeto busca ainda profissionalização, educação e geração de renda local
por meio da produção de mudas destinadas à recuperação de áreas degradadas em áreas de proteção permanente.

5.2.2 Projeto Iluminare – Arte e Sustentabilidade
O “Projeto Iluminare – Arte e Sustentabilidade”, desenvolvido com os alunos da EJA (Escola Jonathas Pontes Athias), tem como objetivo abordar o
princípio de sustentabilidade ambiental associando atitudes cotidianas com
hábitos de consumo e produzir a arte decorativa por meio da reciclagem.

5.2.3 P
 rojeto para economia
de energia – Painéis Solares
Assista ao vídeo que traz
uma “Reportagem sobre o
aquecedor solar” e conheça
esse projeto de sustentabilidade,
como também quais são
os benefícios ambientais e
sociais que ele proporciona.
O vídeo está disponível em:
<http://www.youtube.com/
watch?v=uhO56U2NG5k>.

O catarinense José Alcino Alano viaja o Brasil e outros países fazendo demonstração de seu projeto de construção e instalação de aquecedores solares com garrafas pet. O equipamento proporciona economia de energia elétrica e beneficia moradores de baixa renda. Ele é o criador do equipamento,
que ganhou notoriedade no país. As garrafas, caixas de leite e alguns metros
de canos de PVC são utilizados para confeccionar o painel que serve para
aquecer a água.

5.2.4 Projeto vamos ler, reciclar e preservar
Realizado pelo Projeto Cultural Vamos Ler, do Jornal da Manhã, em parceria
com a empresa Masisa do Brasil, tem a missão de dar um destino sustentável
aos exemplares antigos de jornal, depois de utilizados para leitura e outras
atividades educacionais, na escola e em família. Entre os objetivos estão:
promover, no ambiente de ensino e familiar, a conscientização da importância da reciclagem; inserir o tema “sustentabilidade” nas atividades escolares;
contribuir para a educação ambiental, entre outros.
Com os exemplos apresentados, percebe-se como são vastos os projetos
existentes e as alternativas que podem ser adotadas para melhorar a vida da
população.

Resumo
Nesta aula foi apresentado como funcionam os projetos de sustentabilidade
e as dimensões que envolvem a sustentabilidade. Considerar as dimensões
ecológica, econômica, social, cultural, espacial e política ao elaborar e implantar um projeto de sustentabilidade são fundamentais para garantir sua
continuidade e cumprimento dos fins a que se propôs.
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Atividades de aprendizagem
• Pesquise sobre um projeto de sustentabilidade que envolva ao menos
uma das dimensões trabalhadas nesta aula. Como essa dimensão é desenvolvida no projeto?

Anotações

Aula 5 – Projeto para a sustentabilidade
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Aula 6 – Projetos de saneamento
Esta aula abordará o que é o saneamento básico e porque ele
é fundamental para a infraestrutura urbana. Também tratará
um pouco da origem dos projetos de saneamento e suas ações,
além de conhecer a Lei Nacional de Saneamento Básico.
Para muitos, saneamento básico refere-se apenas à coleta e tratamento de
esgoto, porém, este conceito envolve inúmeras outras ações que garantam
saúde e qualidade de vida à população. O que vem à sua mente quando
ouve falar de saneamento? Conheça a seguir mais sobre este tema.

6.1 Planejamento urbano

Figura 6.1: Esgoto a céu aberto.
Fonte: Domínio Público/Wikimedia Commons.

“A história do saneamento remonta a muitos séculos antes da Era Cristã
e está sempre relacionada ao surgimento e ao crescimento das cidades”
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2009, p.11).
Em praticamente todas as atividades o homem depende da água, principalmente em necessidades básicas como alimento e para o afastamento de
seus dejetos.
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Águas servidas: Águas que
apresentam suas características
naturais alteradas após a
utilização humana.

Associada à utilização da água e geração de esgoto, uma preocupação que
surge é a ocorrência de doenças e sua relação com o abastecimento de
água e o afastamento das águas servidas, ou seja, a falta de saneamento.
Dessa forma, “a qualidade dos serviços de abastecimento, distribuição e
esgotamento sanitário têm impactos diretos na economia, na saúde e no
bem-estar da população” (VIVA VERDE..., 2013). Para prevenir esse tipo de
problema, é essencial o planejamento urbano e um plano de saneamento
básico eficiente.

6.2 Componentes do saneamento básico
É importante perceber que o saneamento deve consistir em ações que tenham por objetivo atender às necessidades da população e à melhoria das
condições de vida no que se refere ao abastecimento de água potável, coleta
e disposição de resíduos sólidos e líquidos (esgoto), drenagem urbana, controle de doenças.
Assim, os elementos que compõem o saneamento básico, são: água, esgoto, drenagem, resíduos.

6.3 Lei Nacional de Saneamento Básico
O maior banco de dados do
setor de saneamento brasileiro,
administrado pela Secretaria
Nacional de Saneamento
Ambiental do Ministério das
Cidades, é o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento
(SNIS), composto por dois
componentes: um relativo aos
serviços de água e esgoto; outro,
relativo aos serviços de manejo
de resíduos sólidos urbanos
(BRASIL, 2013c). Conheça mais
sobre o SNIS em: <http://www.
snis.gov.br/>.

Em âmbito nacional, o saneamento básico é regulado por meio da Lei n.
11.445, de 05 de janeiro de 2007, conhecida como Lei Nacional de Saneamento Básico, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o tema.
Para os efeitos desta Lei, no artigo 3.º considera-se como saneamento básico
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
a)	
abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público
de água potável;
b)	
esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento
e disposição final adequados dos esgotos sanitários;
c)	
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do
lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
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d)

d
 renagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para
o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição
final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Para a elaboração de um Projeto de Saneamento Ambiental devem ser observadas variáveis como a definição de fontes de suprimento e formas de
captação e elevação da água, dimensionamento do sistema, definição de
solução para destinação do esgoto, além da caracterização, quantificação e
estabelecimento das estratégias para o manejo dos resíduos gerados.
A Lei n. 11.445/2007 estabelece para os municípios o Plano de Saneamento
Básico como um dos instrumentos centrais de gestão participativa e de planejamento. O Plano estabelece as condições para a prestação dos serviços
de saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização
e programas, projetos e ações necessários para alcançá-la.

Conheça um caso de elaboração
de projeto de saneamento
ambiental lendo o artigo
“Saneamento ambiental em
assentamento de trabalhadores
rurais: o exemplo de Dandara
dos Palmares no município de
Camamu-Bahia”. Acesse em:
<http://www.semasa.sp.gov.
br/Documentos/ASSEMAE/
Trab_124.pdf>.

Universalização: Ampliação progressiva do acesso de
todos os domicílios ocupados
ao saneamento básico (Lei
11.445/2007, Art 3.º, Inciso III).

Conforme o artigo 19, os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB),
que poderão ser específicos para cada serviço, devem abranger no mínimo
(BRASIL, 2007):
I.	
Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de
vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das
deficiências detectadas;
II.	
Objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;
III.	
Programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos
e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;
IV.	
Ações para emergências e contingências; Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das
ações programadas.

Aula 6 – Projetos de saneamento
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Saiba mais sobre as diretrizes
para a elaboração do Plano
de Saneamento Básico
em: <http://www.cidades.
gov.br/images/stories/
ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/
Diretrizes_Politica_Planos_de_
Saneamento.pdf>.
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Assista “Saneamento Básico,
o Filme” e perceba como o
filme aborda a necessidade
da existência de tratamento
de esgoto e a poluição das
águas. Pode-se observar ainda
a questão da consciência
ambiental e como a ausência
de saneamento básico contribui
para o surgimento de doenças.
Com um conteúdo cômico,
o filme retrata os problemas
ambientais de forma
otimista e alegre.

A elaboração de projetos na iniciativa privada não se diferencia dos componentes básicos apresentados anteriormente, devendo o gestor atentar para
o estabelecimento de metas e objetivos tangíveis e adequados à necessidade
da população.

Resumo
O saneamento básico é condição fundamental para a saúde pública e deve
envolver o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo
dos resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. Como visto, a deficiência
de saneamento básico pode provocar o surgimento de doenças, poluição e
contaminação de rios e córregos, entre outros. Portanto, é papel do gestor
ambiental estabelecer as diretrizes a serem atendidas para assegurar uma
melhor qualidade de vida à população por intermédio do saneamento básico.

Atividades de aprendizagem
• Pesquise sobre as doenças que estão relacionadas à falta de saneamento
básico e as principais formas de prevenção (medidas profiláticas). Como
um projeto de saneamento básico pode reduzir esses problemas?

Anotações
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Aula 7 – Projeto de educação ambiental
Em meio à crise ambiental existente, sobretudo nas últimas décadas, tem-se verificado a necessidade de sensibilizar a sociedade para as questões ambientais e garantir a qualidade de vida e
proteção do meio ambiente. A educação ambiental surge como
resposta à preocupação da sociedade com o futuro da vida. Esse
é o assunto desta aula.
A humanidade, nos últimos séculos, passou por grandes mudanças, especialmente após o surgimento do processo industrial, provocando a migração de pessoas para as cidades, o rápido desenvolvimento tecnológico,
acelerado crescimento populacional, entre outros fatores. Mas o que essas
mudanças podem provocar? É o que será apresentado a partir de agora.

7.1 Educação ambiental

Figura 7.1: Alunos em uma visita guiada, dentro dos projetos de educação ambiental promovidos pelo Jardim Botânico de Porto Alegre.
Fonte: Domínio Público/Wikimedia Commons.

Essas mudanças tiveram consequências profundas para todo o planeta, e o
surgimento de graves problemas ambientais (BRASIL, 2013f), acabou culminando na chamada crise ambiental. Foi a partir de então que a sociedade
começou a se mobilizar, adotando a chamada educação ambiental como
ferramenta de mudanças nas relações do homem com o ambiente.
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Educação ambiental: Processo
por meio do qual o indivíduo e a
coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à
sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade (BRASIL, 1999).
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Em 1999, a educação ambiental passou a ser um elemento-chave para a
educação nacional por meio da promulgação da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999, trazendo a responsabilidade de ação a todos os órgãos integrantes do Sisnama (Sistema Nacional
de Meio Ambiente), demais organizações e entidades com atuação em educação ambiental.
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal
(BRASIL, 1999).
Para o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental, é fundamental a elaboração de um projeto com objetivos e conteúdos que permitam
abordar aspectos relacionados a elementos naturais e construídos. “Da atividade mais simples, como a montagem de uma exposição, até um projeto
mais complexo, o planejamento é necessário” (INSTITUTO BAIA DE GUANABARA/CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE NITERÓI, 2013).

7.2 E
 laborando o projeto
de educação ambiental
A Educação Ambiental é um processo participativo no qual o público-alvo
deve participar ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais em busca de soluções, sendo preparado como agente transformador da sua própria
realidade. É ainda, um processo contínuo e cíclico, regido pelos denominados
princípios gerais básicos da educação ambiental (APROMAC, 2013):
• Sensibilização: processo de alerta, é o primeiro passo para alcançar o
pensamento sistêmico.
• Compreensão: conhecimento dos componentes e dos mecanismos que
regem os sistemas naturais.
• Responsabilidade: reconhecimento do ser humano como principal protagonista.
• Competência: capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema.
• Cidadania: participar ativamente e resgatar direitos e promover uma
nova ética capaz de conciliar o ambiente e a sociedade.

e-Tec Brasil
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É com base nesses princípios que devem ser elaborados os projetos de educação ambiental. Esse tipo de projeto apresenta uma estrutura bastante similar a
outros projetos ambientais, devendo conter, no mínimo (PETROBRAS, 2008):
a) Apresentação do projeto contendo o título e linha de atuação;
b) Justificativa (que reflita uma demanda ambiental da realidade a ser trabalhada);

Leia o “Manual para Elaboração,
Administração e Avaliação de
Projetos Socioambientais” da
Coordenadoria de Planejamento
Ambiental Estratégico e
Educação Ambiental de São
Paulo, e conheça mais sobre
a elaboração de projetos de
educação ambiental.

c) Objetivos (demonstrando os resultados que se pretende alcançar);
d) Público-alvo (considerar faixa etária, grupo social, condição socioeconômica, e outros);
e) Matriz lógica de planejamento, execução e avaliação (fundamental para
a obtenção dos resultados esperados);
f) Metodologia (descrição de como as atividades serão desenvolvidas);
g) Planejamento para sustentabilidade (descrever os elementos que garantirão a sustentação do projeto a longo prazo);
h) Equipe técnica do projeto e as estratégias de comunicação do projeto;
i) Cronograma (relacionando todas as ações e atividades do projeto e os
prazos estimados para a execução de cada uma);
j) Orçamento do custo do projeto.
Essa estrutura detalhada da elaboração de projetos será vista nas próximas
aulas. A seguir, conheça um modelo resumido de projeto ambiental. Observe
os elementos contidos no projeto.

O projeto tem como objetivo contribuir para fortalecer pessoas, organizações e movimentos de juventude do país com foco na Educação Ambiental e Juventude, tendo como público-alvo jovens com idade entre 15 e 29
anos que fazem parte dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente.
A justificativa para realização do projeto tem como fundamento a situação dos jovens no Brasil (são 34 milhões de habitantes com idade entre
15 e 24 anos), que é caracterizada pela desinformação sobre a temática
ambiental, visão segmentada e outras questões.

Aula 7 – Projeto de educação ambiental
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O projeto possui como meta, entre outras, a formação direta de cem jovens na área de Meio Ambiente em cinco temas (Educação Ambiental,
Educomunicação, Fortalecimento Organizacional, Empreendedorismo e
Participação Política), por meio de estratégias como as visitas técnicas às
Unidades Federativas (UFs).
Executado pelo Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente,
entre os resultados destaca-se a realização de Oficinas de Detalhamento
Pedagógico do Programa Juventude e Meio Ambiente.
Fonte:BRASIL,2007.

Lembre-se que:
a educação ambiental tem como objetivo melhorar a qualidade de vida
e ambiental da população, com o fim maior de garantir o desenvolvimento sustentável, formando cidadãos aptos [...] para que desenvolvam ações transformadoras contínuas, com o intuito de reverter o processo de degradação socioambiental existente (OLIVEIRA, 2003, p. 11).

Resumo
Conheça na íntegra o Projeto
Juventude e Meio Ambiente e
outros projetos em “Educação
Ambiental: aprendizes de
sustentabilidade” (BRASIL, 2007)
em: <http://portal.mec.gov.br/
dmdocuments/publicacao2.pdf>.

Nesta aula você conheceu um pouco mais sobre a educação ambiental e sua
importância na transformação e conscientização da sociedade para a temática ambiental. Aprendeu também os princípios básicos da educação ambiental e os elementos que devem estar presentes em um projeto, visando ao
desenvolvimento sustentável e engajamento do público-alvo.

Atividades de aprendizagem
• Você conhece algum projeto de educação ambiental na região em que
mora? Como ele é desenvolvido e divulgado para a comunidade?

e-Tec Brasil
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Aula 8 – Mercado de carbono
Durante a ECO-92, no Rio de Janeiro, foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (conhecida pela sigla UNFCC, em inglês, United Nations Framework
Convention on Climate Change). Essa convenção deu origem ao
chamado “mercado de carbono” para a negociação da redução
de emissões de gases de efeito estufa, o que veremos nesta aula.
Foi no ano de 1997 que durante uma das mais importantes reuniões de
países, realizada em Quioto, no Japão, foi criado o Protocolo de Quioto,
acordo este que estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam reduzir
suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) (IPAM, 2013g) 5,2% em
média, em relação aos níveis medidos em 1990.

Gases de efeito estufa (GEE):
São os constituintes gasosos da
atmosfera, naturais e antrópicos,
que absorvem e emitem radiação
em comprimentos de onda
específicos (IPCC, 2001).

Figura 8.1: Mudanças Climáticas Globais
Fonte: <http://igepri.org>.
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Os gases de efeito estufa regulados pelo Protocolo de Quioto são: dióxido de
carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), hexafluoreto de enxofre
(SF6), hidrofluorcarbonetos (HFCs), e perfluorcarbonetos (PFCs) (IPCC, 2001).
Pelo protocolo, os países deveriam limitar ou reduzir as emissões desses gases, passando, portanto, a ter valor econômico. Com isso, começou a surgir
um mercado voltado para a criação de projetos de redução da emissão dos
GEE. Trata-se do mercado de créditos de carbono (BRASIL, 2013).

8.1 M
 ecanismos de flexibilização
e os projetos de MDL
No Protocolo de Quioto, os
países signatários (aqueles
que assinaram o acordo)
foram divididos em dois
grupos, conforme o nível de
industrialização. Cada grupo tem
obrigações distintas em relação
ao Protocolo: Anexo I – reúne
os países desenvolvidos, que
têm metas de redução; Não
Anexo I – grupo dos países em
desenvolvimento, entre eles o
Brasil (BRASIL, 2013b).

Leia na íntegra o documento
sobre o Protocolo de Quioto
traduzido pelo Ministério
da Ciência e Tecnologia em:
<http://www.mct.gov.br/upd_
blob/0012/12425.pdf>.

Consulte a “Cartilha MDL
Ilustrado”, que traz informações
sobre cada etapa de aprovação,
elaboração e metodologias para
projetos de MDL. Acesse em:
<http://enviroscope.iges.or.jp/
modules/envirolib/upload/2386/
attach/mdl%20ilustrado.pdf>.
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Para auxiliar os países a alcançar suas metas de emissões e para encorajar o
setor privado e os países em desenvolvimento a contribuir nos esforços de
redução das emissões, foram criados três mecanismos de mercado (IPAM,
2013g), chamados de “mecanismos de flexibilização”:
a) Implementação conjunta: mecanismo pelo qual países do Anexo I – países desenvolvidos – agem em conjunto para implementação de projetos
de redução de emissões para atingir suas metas.
b) Comércio de emissões: ocorre pela comercialização do excedente de redução de emissões entre países do Anexo I, ou seja, quando um país já
reduziu a emissão de GEE além da sua meta, pode vender esse excesso
para os países que não tenham atingido sua meta de redução.
c) Mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL): permite que países em desenvolvimento – que não possuem metas – participem da redução de
emissões. “Eles podem vender para países desenvolvidos os créditos de
projetos que estejam contribuindo para a redução de emissões de carbono” (BRASIL, 2013g).
Para poder comercializar créditos de carbono, é necessário que o proponente elabore um projeto de redução de emissões referente à sua atividade.
Nesse caso, para que um projeto de redução seja válido, é imprescindível que
contenha o chamado critério de adicionalidade, ou seja, que a redução
de emissões de GEE (ou o aumento de remoções de CO2) seja maior ao que
ocorreria na ausência do projeto de MDL.
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Concluído o projeto, deve-se seguir as seguintes etapas para a emissão
dos créditos de carbono pelo Conselho Executivo da ONU (CETESB, 2013),
órgão responsável pela aprovação dos projetos e regularização dos créditos
no mercado de carbono:

Figura 8.2: Ciclo do projeto MDL.
Fonte: <http://www.cetesb.sp.gov.br>.

Este mecanismo estimula o desenvolvimento sustentável e a redução das
emissões por dar flexibilidade aos países industrializados no sentido de conseguir cumprir suas metas de redução, enquanto estimula a transferência de
tecnologia e o envolvimento da sociedade nos países em desenvolvimento.

8.2 Como funciona o mercado de carbono
Para o comércio no mercado de carbono, cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) corresponde a um crédito de carbono. Para os outros gases regulados por esse comércio, utiliza-se o conceito de Carbono Equivalente
(CO2e), no qual, em função do poder destrutivo das moléculas de cada gás
de efeito estufa, é calculada sua proporção em carbono.

1 tonelada de CO2 equivalente = 1 crédito de carbono

Aula 8 – Mercado de carbono
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Potencial de Aquecimento
Global (Global Warming
Potential – GWP): é o impacto
que um gás de efeito estufa
tem no aquecimento global. Por
definição, o CO2 é usado como
referência, portanto
sempre tem um GWP de 1.
Fonte: <http://www.
mcleodferreira.com.br/fatos_
creditoscarbono.html>.

REDD+: Sigla para o termo
“Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação
Florestal”, é um mecanismo que
tem como objetivo reduzir as
emissões de GEE provenientes
do desmatamento e da
degradação florestal, incentivar o
manejo sustentável das florestas,
aumentar e preservar os
estoques de carbono florestais
(INSTITUTO CARBONO
BRASIL, 2013).

No mercado, cada tonelada de CO2e reduzida ou removida por meio de um
projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é calculada utilizando o chamado Potencial de Aquecimento Global – em inglês, GWP,
Global Warming Potential (IPCC, 2001).
Tomando por base a molécula de dióxido de carbono, que tem índice 1, pode-se dizer que o metano (CH4) tem um potencial 21 vezes maior que o CO2
de causar danos ao meio ambiente. Nesse caso, ao emitir uma tonelada de
metano, seria como emitir 21 toneladas de dióxido de carbono, e portanto,
uma tonelada de metano reduzida corresponde a 21 créditos de carbono.
O comércio mundial entre os créditos de carbono adquiridos é feito por meio
de Certificados de Emissões Reduzidas (CER), por meio do qual as nações que
não conseguirem reduzir suas emissões poderão comprar os CER em países
em desenvolvimento e usá-los para cumprir suas obrigações (BRASIL, 2013).

8.2.3 O mercado voluntário de carbono
Paralelamente ao mercado de carbono criado pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), existem diversas iniciativas voluntárias e independentes para o desenvolvimento de projetos e atividades de REDD+. Este novo
mercado, chamado de “mercado voluntário”, permite que empresas, ONGs,
instituições, governos, ou mesmo cidadãos tomem a iniciativa de reduzir as
emissões voluntariamente (CENAMO et al., 2010).
Verifica-se, portanto, que o mercado de carbono é de fundamental importância para auxiliar os países desenvolvidos a atender suas exigências quanto
à redução das emissões de GEE. Além disso, permite aos países em desenvolvimento investir em projetos de proteção ambiental e ainda receber incentivos financeiros pela adoção de estratégias como essa.

Resumo
Leia o “Guia sobre Projetos
de REDD+ na América Latina”
(2010) e conheça mais sobre o
mercado voluntário de carbono e
os projetos de REDD+ em http://
www.cartilhasecia.com.br/
desenvolvimento-sustentavel-2/
guia-sobre-projetos-de-reddna-america-latina
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O mercado de carbono surgiu na ânsia de mitigar as mudanças climáticas
globais por meio da negociação da redução das emissões de CO2, contabilizados em carbono equivalente. Para a comercialização dos créditos de carbono, é necessário antes de tudo a elaboração de um projeto. No Brasil, como
vimos, as oportunidades nessa área estão na criação de projetos de MDL e
REDD+, uma grande chance para os profissionais de meio ambiente.
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Atividades de aprendizagem
• Durante a última Conferência da ONU sobre o Clima (COP 18), realizada
em Doha, no Qatar, em 2012, as metas do Protocolo de Quioto foram
atualizadas e ampliadas até 2020. Como você acha que o mercado de
carbono vai funcionar a partir de agora? É um mercado crescente ou em
decadência?

Anotações

Aula 8 – Mercado de carbono
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Aula 9 – Áreas de conservação
X áreas de preservação
As áreas de conservação e as áreas de preservação surgem da
necessidade de manter os ecossistemas, a fauna, a flora e outros
recursos naturais, visando à proteção ambiental. Mas há diferença nessas áreas? Para que serve cada uma dessas modalidades? É o que será abordado nesta aula.
Antes de tratar sobre cada uma dessas áreas, é importante entender a diferença entre dois conceitos muito utilizados na área ambiental, e diretamente associados ao desenvolvimento sustentável: preservação e conservação.

Figura 9.1: Parque Nacional da Chapada Diamantina – Bahia – Brasil.
Fonte: Domínio Público/Wikimedia Commons.

9.1 C
 onceituação de
conservação e preservação
A Lei n. 9.985/2000 que, entre outros, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), apresenta as definições em seu
artigo 2.º. De modo geral, tem-se os seguintes significados:
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• Conservação: o manejo do uso humano da natureza, para que possa
produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais e futuras
gerações, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral.
• Preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam
à proteção em longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas e manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas
naturais (BRASIL, 2000).
Esses conceitos têm significados distintos, nesse sentido, pode-se dizer que o
termo conservação implica uso racional de um recurso qualquer, garantindo
a sustentabilidade do meio ambiente explorado. Já preservação apresenta
um sentido mais restrito, significando a ação de apenas proteger um ecossistema ou recurso natural de dano ou degradação, ou seja, não utilizá-lo
(PORTAL EDUCAÇÃO, 2013).
Agora que já é de conhecimento diferenciar esses termos, entenda o que são
as áreas de conservação e preservação.

9.2 Áreas de conservação
No ano de 2000, visando à proteção dos ambientes do patrimônio natural
e cultural do Brasil, foi criada a Lei Nacional n. 9.985, que permite ao poder
público (União, estados e municípios) criar Unidades de Conservação (UC).
Tais áreas têm por objetivo principal a proteção ambiental, em função das
características naturais relevantes e a necessidade de proteção e conservação
de seus ecossistemas.
As unidades de conservação são espaços geralmente formados por áreas
contínuas, institucionalizados com o objetivo de preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais, as
belezas naturais, recuperar ecossistemas degradados, promover o desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que contribuem para a preservação
ambiental (FRANSCISCO, 2013).
A criação dessas unidades de conservação é de fundamental importância
para a proteção dos ecossistemas, sendo que as unidades de conservação
ambiental são classificadas de acordo com suas características e objetivos, e
divididas em dois grupos principais, os quais se subdividem em categorias
conforme o uso permitido:
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• Unidades de proteção integral: tem por objetivo básico preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com normas e regras mais restritivas. Compõe esse grupo Estação
ecológica; Reserva biológica; Parque; Monumento Natural; e Refúgio de
Vida Silvestre.
• Unidades de uso sustentável: visa a conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Fazem
parte: APA – Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse
Ecológico; Floresta; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de
Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Para saber mais sobre as
categorias de Unidades de
Conservação da Natureza, leia
na íntegra a Lei Nacional n.
9.985/2000 em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l9985.htm>.

9.3 Áreas de preservação
As áreas de preservação, conforme visto, são destinadas a proteger os recursos naturais, os ecossistemas, a fauna, a flora, entre outros. Nesse sentido, é
importante conhecer o conceito de Áreas de Preservação Permanente (APP).
Essas áreas são reguladas pela Lei Federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012,
que dispõe sobre o novo código florestal.
Mas o que são as APPs?
As APP são áreas protegidas por lei, cobertas ou não por vegetação nativa,
cuja função ambiental é preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna
e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
Algumas das áreas consideradas como APP, em zonas rurais ou urbanas, são:
a) As faixas marginais de qualquer curso de água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em
largura mínima definida pela Lei;
b) As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
mínima definida para zonas urbanas e rurais;
c) As áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
d) As áreas no entorno das nascentes e dos olhos de água perenes, qualquer
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
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e) As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
Para saber mais sobre as áreas
de preservação permanente
(APP) e sobre outras áreas que
podem ser consideradas de
preservação permanente acesse
o novo Código Florestal em:
<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/
Lei/L12651.htm>.

f) As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) Os manguezais, em toda a sua extensão;
h) As áreas em altitude superior a 1800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.
A vegetação existente nas Áreas de Preservação Permanente deverá ser
mantida pelo proprietário e/ou possuidor da área, sendo a intervenção ou
supressão da vegetação nativa autorizada somente em casos de utilidade
pública, interesse social ou de baixo impacto ambiental conforme previsto
no novo código.
Além das Áreas de Preservação Permanente há ainda a reserva legal, área
de mata nativa existente dentro de uma propriedade ou posse rural com a
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo
e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (Lei n. 12.651/2012, Art 3.º,
Inciso III), que não pode ser desmatada.

Resumo
Nesta aula você aprendeu sobre a diferença entre os termos conservação e
preservação, e também sobre as áreas de conservação e preservação ambiental e sua importância para garantir o equilíbrio e proteção ambiental dos
ecossistemas e recursos naturais. Em suma, as unidades de conservação são
regidas pela Lei n. 9.985/2000 e as áreas de preservação estão submetidas ao
novo código florestal, Lei n. 12.651/2012.

Atividades de aprendizagem
• Como visto na aula de hoje, muitas são as categorias de unidades de
conservação. Você conhece alguma unidade de conservação? Em qual
categoria se encaixa? Qual o seu principal objetivo? Caso não conheça,
pesquisa sobre alguma e responda a essas questões.
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Aula 10 – Orçamentos e
recursos financeiros
Um item fundamental para que um projeto seja bem-sucedido e
realizável em longo prazo é a obtenção de financiamentos. Este
é o assunto esta aula: como preparar orçamentos, como gerenciar custos, e principalmente, como e onde obter os recursos
necessários.
Todo projeto nasce do desejo de transformar determinada realidade. Por
isso, um projeto deve ser bem escrito e conter claramente os objetivos e
resultados que deseja alcançar. Mas somente isso não basta. Por isso, será
abordado também os aspectos fundamentais para a obtenção de financiamentos para um projeto.

10.1 Financiamento ambiental

Figura 10.1: Financiamento de projetos ambientais.
Fonte: Domínio Público/Wikimedia Commons.
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Conforme afirma Haddad et al. (2010, p. 12):
O financiamento ambiental no Brasil é algo recente, tendo se iniciado
com o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), criado em 1989
com a Lei 7.797. Desde então, muitas opções de financiamento na
área ambiental, tanto no setor público como no setor privado, surgiram no Brasil.

Logo, esses fundos ambientais deixaram de atuar como simples fontes de
financiamento, atuando como gestores ambientais, fomentando maior participação tanto da sociedade civil quanto de órgãos públicos na proteção
ambiental e no desenvolvimento sustentável.
Mas antes de tratar sobre a obtenção de financiamentos, é importante saber o
que é necessário para alcançá-los. Leia o texto a seguir (KAHN, 2003, p. 77-78):
É notório que vivemos em um mundo com muitos mais projetos do que
recursos. Ironicamente, quanto menos recursos estão disponíveis mais
projetos interessantes surgem. Isso na área ambiental é mais do que
evidente. Vejamos os exemplos de países pobres, que poluem em níveis
elevados, nos quais pequenos investimentos poderiam reduzir drasticamente o nível de poluição. Na outra ponta temos os países ricos, que
implementaram inúmeros projetos e agora necessitam investir grandes
somas para reduzir moderadamente seus níveis de poluição. Nesses
países, muitas vezes, a alternativa imediata para reduzir a poluição acabaria por reduzir a produção, o que implicaria desemprego, perda de
receita e consequentemente diminuição dos impostos. O projeto neste
caso concorreria com os negócios. Em outras economias mais pobres,
projetos mais simples, como saneamento básico, reduziriam consideravelmente o nível de poluição. Só que estes projetos são abortados
porque não existem recursos financeiros disponíveis.

A partir do texto é possível perceber que angariar recursos para a elaboração e implantação de projetos nem sempre é fácil. Entretanto, é importante
saber que antes mesmo de buscar um financiamento, é importante ter um
orçamento. “O bom controle de custos se inicia com um orçamento realista,
quando os custos são bem gerenciados” (KAHN, 2003, p. 45).
Por isso, é preciso elaborar um orçamento da maneira mais realista possível,
evitando subdimensionamentos, o que poderia colocá-lo a perder pela falta
de recursos, ou por superdimensionamentos, o que tornaria o projeto caro e
de difícil financiamento.
e-Tec Brasil
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O Quadro 10.1 mostra um exemplo de orçamento.
Quadro 10.1: Recursos humanos

Recursos Humanos
Carga horária
semanal

Meses

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

1 Educador ambiental sênior

30 horas

12

2.000,00

24.000,00

1 Engenheiro florestal

30 horas

12

2.000,00

24.000,00

1 Educomunicador júnior

20 horas

12

1.200,00

14.400,00

1 Técnico em informática/web

8 horas

11

900,00

9.900,00

1 Coordenador geral

30 horas

12

2.500,00

30.000,00

Equipe técnica

SUBTOTAL

8.600,00

102.300,00

Encargos

20% do valor total
(20% x subtotal)

1.720,00

20.460,00

Impostos

14,45% do valor total
[14,45% x
(subtotal + encargos)]

825,60

17.738,82

11.145,60

140.498,82

TOTAL 1

Recursos Materiais
Recurso necessário

Descrição

Quantidade

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

Material escolar coletivo

Cartolina, canetas,
hidrocor, giz de cera,
réguas e fita-crepe.

10 meses

50,00

500,00

Material escolar individual

Kit: 1 caderno,
1 pasta, 1 caneta,
1 lápis e 1 borracha.

35 jovens

25,00

875,00

Lanche

10 meses

3.500,00

35.000,00

Transporte (dia)

Vale-transporte

10 meses

2.618,00

26.180,00

Bolsa auxílio (mês)

Bolsa de estudos

10 meses

2.100,00

21.000,00

Cesta básica (mês)

Apoio à família

10 meses

2.000,00

20.000,00

Uniforme

Camiseta, calça
e boné.

35 jovens

70,00

2.450,00

Aquisição de livros

Apoio ao curso.

4 publicações

80,00

320,00

10.443,00

106.325,00

1.509,00

15.363,96

11.952,01

121.688,96

Alimentação (dia)

SUBTOTAL
14,45% do
valor total.

Impostos
TOTAL 2

TOTAL 1 + 2
Taxa administrativa (15% do total do projeto)

262.187,78
39.328,17

301.515,95
Fonte: São Paulo, 2005.

Um erro bastante comum que envolve a captação de recursos é pensar que
o simples fato de conhecer os agentes financiadores e suas linhas de crédito
é suficiente para assegurar o sucesso na obtenção dos recursos ofertados.

Aula 10 – Orçamentos e recursos financeiros

55

e-Tec Brasil

Conforme Haddad et al. (2010, p. 14),
A fundamentação do projeto apresentado, com objetivos claros e justificativas convincentes é fundamental.
O agente financiador necessita enxergar, no projeto apresentado, os
elementos que asseguram o uso adequado do recurso e com isso a
garantia do cumprimento dos objetivos propostos.
O projeto é tão decisivo, que alguns agentes financiadores possuem
linhas de crédito em que parte do recurso é destinado a elaboração
de projetos.

Isso significa que um projeto bem elaborado contribui para a aprovação e
captação de recursos, e, claro, para o sucesso do projeto.
É importante salientar que a forma de apresentação do projeto e solicitação
de recursos deve adequar-se às exigências do agente financiador.

10.2Tipos de recursos e
fontes de financiamento
“Captar recursos significa buscar meios para suprir as necessidades de um
projeto. As fontes de recursos podem ser nacionais ou estrangeiras, públicas
ou privadas” (SÃO PAULO, 2005, p. 22). Os recursos financeiros para os projetos podem ser originados das seguintes fontes, a saber, recursos públicos e
recursos privados, conforme detalhado a seguir.
• Recursos públicos: São aqueles advindos de órgãos governamentais nacionais ou internacionais, que podem ser municipais, estaduais ou federais.
As modalidades desse tipo de recurso são apresentadas no Quadro 10.2:
Quadro 10.2: Modalidades de recursos públicos

MODALIDADES

DESCRIÇÃO

Recursos a fundo perdido

São recursos sem reembolso e outros custos, normalmente alocados
nos fundos nacionais, estaduais ou municipais.

Linhas de crédito

Com juros subsidiados, são oferecidas por agentes financeiros com
juros menores que os de mercado.

Incentivos fiscais

São oferecidos pelo governo à iniciativa privada sob a forma de
dedução de impostos e não se apresenta como uma forma direta de
captação, mas sim como benefício fiscal.

Fonte: Elaborado pelos autores. adaptado de São Paulo, 2005.
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• Recursos privados: São aqueles advindos das mais diversas instituições.
Algumas estão apresentadas no Quadro 10.3:
Quadro 10.3: Modalidades de recursos privados

TIPO DE RECURSO

DESCRIÇÃO

Empresas

Financiam projetos socioambientais, além de ser uma forma de contribuir
para a melhoria das condições de vida das comunidades. Além disso, divulga
a empresa, valoriza sua imagem, fortalece sua marca e confere a fidelidade
do consumidor.

Associações religiosas

Algumas associações religiosas têm seus próprios projetos; outras realizam
doações ou financiam projetos na área de direitos humanos, desenvolvimento
social, violência, geração de renda e meio ambiente.

Fundações

São instituições de origem empresarial, ou de outras entidades privadas,
criadas com a finalidade de executar ou financiar projetos sociais, ambientais
e culturais voltados para o desenvolvimento e o bem-estar social.

Fonte: Elaborado pelos autores. adaptado de São Paulo, 2005.

Conheça mais sobre os fundos
de financiamento. Leia a cartilha
“Fundos de Financiamento
Socioambiental: quais são,
onde estão e como acessá-los”
em: <http://www.abce.org.
br/downloads/financiadores.
pdf>. A publicação apresenta os
principais agentes financiadores
dentro das linhas de crédito
relacionadas ao meio ambiente e
sustentabilidade.

10.3 Fontes de financiamento
A seguir, conheça os principais órgãos de financiamento:
• O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO é uma associação
privada civil sem fins lucrativos que mobiliza recursos e oferece serviços
em prol da conservação da biodiversidade. O financiamento de projetos
é realizado por meio de chamadas.
• O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
considera a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente
condições essenciais para a humanidade. Por isso, o desenvolvimento
socioambiental é uma diretriz estratégica e se reflete na política de financiamentos do Banco, atuando por meio de produtos e fundos, conforme
a modalidade e a característica da operação (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2013).
Pode-se notar que para a obtenção de financiamentos é preciso conhecer
a fonte desses recursos, mas antes de tudo dedicar-se à elaboração de um
orçamento de acordo com as necessidades do projeto.
É de um bom projeto que depende um bom financiamento. Portanto, faça
seu projeto acontecer e transforme a realidade de sua comunidade.
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Para saber mais sobre
o financiamento da
sustentabilidade ambiental
nas micro e pequenas
empresas, leia a obra de
mesmo nome do SEBRAE –
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas.
Junho de 2012. A publicação
traz informações sobre linhas
de crédito, programas e linhas
de financiamento. Acesse em:
<http://www.biblioteca.sebrae.
com.br/bds/bds.nsf/508B752D8
B9A800383257A22006CEE5C/
$File/NT000476B6.pdf>.
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Resumo
Nesta aula, você aprendeu sobre a importância da elaboração de um orçamento, item este fundamental para o sucesso de um projeto. Conheceu também
os agentes financeiros, os tipos de financiamento e suas linhas de atuação.
Lembre-se de que, ao elaborar um projeto, é preciso conhecer as diretrizes do
agente financiador e estime seus custos: seu projeto depende disso!

Atividades de aprendizagem
• Pense em um projeto de coleta seletiva (ou outro projeto de sua preferência) e elabore um orçamento para a execução desse projeto. Não se
esqueça de considerar todos os custos envolvidos.

Anotações

e-Tec Brasil
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Aula 11 – Sustentabilidade do projeto
Sustentabilidade é uma palavra com diversos significados, especialmente na área ambiental. Entretanto, nesta aula, a sustentabilidade será analisada em relação a um projeto, ou seja, em
como manter um projeto em funcionamento em longo prazo.
O tema sustentabilidade se transformou em um requisito de extrema importância para o gerenciamento de projetos em todo o mundo. Mas a relação
entre a sustentabilidade e um projeto é o que será apresentado.

11.1 Sustentabilidade

Figura 11.1: Negócio sustentável.
Fonte: ©Sergey Nivens/Shutterstock
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Nunca se ouviu falar tanto em sustentabilidade quanto nos dias atuais. Você,
provavelmente, tem uma definição para essa palavra. Nesta aula, em relação
aos projetos, sustentabilidade será considerada “como o conjunto de forças
(ideias, relações e recursos) que são capazes de manter um projeto vivo, renovado, desenvolvendo-se” (PETROBRAS, 2010).
A sustentabilidade é demonstrada pela relação que o projeto estabelece
com a comunidade do seu entorno, cuja participação traz legitimidade ao
projeto. É demonstrada também pela relação que ele estabelece com seus
parceiros. Sustentabilidade é também a excelência da sua gestão financeira
(PETROBRAS, 2010).
Para tanto, é importante deixar claro como se pretende alcançar a sustentabilidade do projeto. Para isso, deve-se fazer referência sobre como ocorrerá
a continuidade do projeto, abordando de que forma os recursos financeiros,
materiais e humanos serão viabilizados. E claro, não se pode deixar de verificar a sustentabilidade do ponto de vista econômico, social e ambiental, o
que é chamado de Tríade ou Tripé da Sustentabilidade.
Surge, então, o conceito de que para uma organização ou negócio ser sustentável deve ser financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável (ARBACHE, 2010).

11.2 Continuidade do projeto
A fim de garantir a continuidade do projeto, é importante demonstrar ao
agente financiador ou aos apoiadores que o proponente tem ini¬ciativa e
criatividade capazes de manter o projeto depois de implantado, viabilizando
recursos de outras fontes, articulando parcerias ou participando de redes de
cooperação.
Exemplo:
A rede de cooperação que deverá ser articulada durante todo o processo
de implantação do projeto certamente se mostrará capaz de proporcionar a
continuidade dos trabalhos, por meio de ações, entre outras, de implantação
de projetos de jardinagem em empresas, residências e prédios públicos; e
de apoio de patrocinadores e/ou financiadores para os projetos elaborados
pelos jovens jardineiros e viveiristas (Fonte: SÃO PAULO, 2005).
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Entre diversos fatores, a busca pela sustentabilidade de um projeto implica manter um amplo diálogo com os stakeholders.
Seja qual for a natureza de um projeto, há sempre o envolvimento de recursos humanos, independentemente das técnicas e ferramentas aplicadas
para o seu gerenciamento. Logo, o elemento primário de um projeto são as
pessoas.

Stakeholders: Público estratégico, parte interessada. Refere-se
a todos os envolvidos em um
projeto, aqueles que influenciam
e são influenciados. Exemplos de
stakeholders são os patrocinadores, planejadores, membros da
equipe, fornecedores, governo e
o público externo (comunidade).

Em consequência dos diferentes interesses, surgem nas diversas fases do
projeto vários conflitos que podem culminar até mesmo na necessidade de
redefinição do escopo do projeto (KAHN, 2003).
Outro fator relevante associado à sustentabilidade de um projeto é a aceitação quanto às mudanças que ele provocará. “Saber preparar os stakeholders
para a mudança (processo que deveria ser iniciado antes do projeto acontecer) também é de fundamental importância” (PIRES, 2010, p. 1).
Você se lembra quanto nas primeiras aulas foi abordado o termo resiliência?
Em se tratando das mudanças que um projeto provocará em determinada
região ou comunidade, isso pode causar certo desconforto.
Nesse contexto, a resiliência torna-se um fator de extrema importância, pois
“quanto maior a resiliência das pessoas em uma organização, maior será a
velocidade da mudança. Isso contribui significativamente para o sucesso na
implementação de um projeto” (PIRES, 2010, p. 3).

Escopo: Refere-se ao campo de
operação em que são alcançados um ou mais objetivos
(INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL E
SISTEMAS DE ENSINO, 2013).

Resiliência: Está associada à
capacidade de suportar pressões
e a recuperação após uma mudança (PIRES, 2010, p. 3).

11.2.1 Comunicação
Elemento de vital importância, a comunicação se faz necessária não só apenas em relação ao escopo e entendimento do projeto, como também na sua
utilização entre os diversos tipos de stakeholders (PIRES, 2010).
Na gestão de projetos, a importância da comunicação é enfatizada por
Sievert (1986 apud BONIFÁCIO, 2012, p.20), que diz que “uma alta
porcentagem de frustrações e ineficiências nas relações de trabalho
são causadas devido a uma comunicação pobre. Em quase todos os
casos, uma interpretação errônea, uma mudança, uma data de entrega errada de um determinado componente de um projeto, ou a falha
em executar instruções resultam de uma quebra de comunicação. Em
casos mais críticos, a comunicação pode até determinar a parada do

Entenda mais sobre a
importância da administração
dos stakeholders para um
projeto bem-sucedido em:
<http://www.dinsmorecorp.
com/br/articles/id125/Projetos_
Bem_Sucedidos_Dependem_
dos_Stakeholders>.

projeto”.
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Uma forma fácil que pode ajudar no processo da comunicação é a confirmação por intermédio de um simples questionamento feito a quem recebeu a
mensagem, de forma a garantir que a outra parte entendeu de fato o que
foi transmitido. A palavra chave é: feedback (PIRES, 2010).
Para garantir a eficácia da comunicação, Verma (1995 apud PIRES, 2010)
sugere os seguintes passos para a transmissão de uma mensagem:

Figura 11.2: Principais passos da comunicação escrita.
Fonte: Adaptado de Verma (1995, apud PIRES, 2010).

Estabelecer, portanto, um diálogo estreito com todos os stakeholders é indispensável para que o projeto tenha sucesso e evite interrupções.

11.2.2 Planejamento do escopo
Toda nova solução acaba por criar novos problemas, pois não existem procedimentos à prova de erros (KAHN, 2003). Contudo, o planejamento minimizará
a possibilidade de riscos e permitirá a ação reativa de forma rápida e eficaz.
Mas depois de considerar todos esses fatores, o que deve ser prioridade em
um projeto para que ele se sustente?
“A qualidade do projeto é prioridade”
Um produto, ou projeto de qualidade, deve atender no mínimo as metas que
foram estabelecidas, de forma que o resultado seja alcançado. “Ao tratar
de projetos, a concepção de ter ou não qualidade será no mínimo a de se
manter dentro do escopo” (KAHN, 2003, p. 74).
e-Tec Brasil
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Um projeto normalmente possui aquilo que muitos chamam de “reação tripla”, que são os três pontos mais conflitantes em um projeto: custo, tempo
e escopo.
Projetos de alta qualidade entregam o produto solicitado dentro do escopo,
no prazo e dentro do orçamento, e a relação entre esses fatores ocorre de
tal forma que se algum dos três fatores mudarem, pelo menos outro fator
provavelmente será afetado. Por isso, o planejamento do escopo do projeto
deve ser feito detalhadamente e considerando todas as variáveis envolvidas.

Resumo
Como visto na aula de hoje, um projeto sustentável é aquele que gera resultados positivos à empresa e a seus stakeholders, elementos esses fundamentais
para o bom andamento de um projeto. Não esqueça: a administração estruturada dos stakeholders aumenta a probabilidade de sucesso e reduz as possibilidades de surpresas indesejáveis, por isso, fique atento aos pontos de maior
atenção na elaboração e implementação de um projeto, de forma a garantir
ao máximo que ele seja sustentável em longo prazo.

Atividades de aprendizagem
• Pense em um projeto ambiental. Qual seria a melhor forma de comunicar
sua implantação aos stakeholders? Trace as estratégias e estabeleça as
etapas de comunicação.
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Aula 12 – Como confeccionar um projeto
Muitos são os elementos que compõem um projeto. A partir
desta aula serão iniciados os estudos sobre como confeccionar
um projeto ambiental e quais as normas básicas de escrita e
estrutura dele.
Nas aulas anteriores foi visto que existem muitas oportunidades de mercado para os profissionais que laboram com o meio ambiente em realizar
projetos com ciências naturais, como a recuperação de áreas degradadas,
educação ambiental, resíduos sólidos, entre tantos outros.
Embora os assuntos tratados sejam distintos, será que existe algo em comum entre todos eles?

12.1 Como escrever um projeto
Sabe-se que para a realização de um empreendimento é preciso um projeto
que descreva a situação presente e proponha uma solução para ele.
Ocorre que a descrição do projeto deve ser feita utilizando-se um embasamento cientifico que envolva uma metodologia sistemática de fácil compreensão aos interessados.
Entretanto, a base de todo o projeto está na escrita, destacando aqui a forma e a estrutura.
Isso significa dizer que não basta a vontade de resolver os problemas levantados em campo, como o trabalho de diagnóstico, por exemplo, e ter
soluções brilhantes para as distorções ambientais apontadas. É preciso ser
capaz de argumentar sobre eles, utilizando-se de uma estrutura organizada
na qual a escrita pode fazer toda a diferença entre a aprovação ou não do
projeto apresentado.
Imagine um profissional habilitado, produzindo um projeto de recuperação
de solo degradado devido ao desmatamento. Só que, ao entregar o projeto
ao órgão ambiental que abriu o edital de chamada pública, o documento
entregue contém sérios erros de escrita e de estrutura textual.

Edital: Documento oficial
que torna público um
determinado ato.
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Não seria nada bom, não é mesmo? Por isso, ao apresentar um projeto para
um órgão financiador, ou de fomento de pesquisa, é imprescindível uma
escrita adequada e uma estrutura textual organizada.
A partir de agora acompanhe uma explanação sobre as normas de escrita e
recomendações de como escrever um bom projeto ambiental.

12.2 Normas básicas de escrita
Inicialmente, é importante sempre lembrar que se deve utilizar as normas
cultas da língua portuguesa e jamais empregar expressões populares ou linguagens do cotidiano.
O estilo de redação utilizado em projetos é o técnico-científico, no qual se
destacam dois elementos de escrita: a concisão e a clareza.
A concisão é escrever o máximo de ideias empregando-se o mínimo de palavras. Já a clareza é quando o leitor rapidamente entende o que está escrito
sem precisar ler várias vezes o mesmo texto.

Circunlóquios: Maneira de
falar na qual se exprime um
pensamento de modo indireto e
impreciso; perífrase, rodeio.
Pleonasmos: Repetição, na
mesma frase, das mesmas ideias
por meio de palavras diferentes.
Exemplo: Entrar para dentro;
hemorragia de sangue.
Digressões: Desvio ou distração
do assunto, para outro diferente
daquele de que se trata.

Para escrever um texto conciso, o autor deve ser objetivo nas ideias, evitando repetições, circunlóquios, digressões, redundâncias e pleonasmos
(MEDEIROS, 1996).
Escrever com clareza nem sempre é fácil, especialmente quando se escreve
sobre algo muito específico em que o público-alvo não é leigo. Os projetos de cunho científico, por exemplo, tem uma linguagem própria na qual
subentende-se que os termos técnicos são conhecidos por todos os leitores.
Veja um exemplo de Silva (2012, p. 37):
Para cada experimento, um peixe adulto (19,2 ± 1,6 cm; média ± dp)
foi anestesiado com benzocaína 0,02% e sacrificado por secção medular e, em seguida, lavado com etanol 70%. A cabeça foi novamente
lavada com cloroexidina 2% e o cérebro removido, pesado, e transferido para uma solução de Hank (HBSS; Sigma) suplementado com 2 mM
de glucose (Sigma) e antibiótico penicilina/estreptomicina (Atb; 50 UL/
mL, 50 µg/mL; Sigma) [...].

Avaliando o texto, percebe-se que o autor escreveu para um público específico e ainda que para muitos não esteja claro, para os especialistas no
assunto, o texto será facilmente entendível.
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Assim, ao escrever um projeto, tenha em mente para quem e para quê está
escrevendo. No entanto, algumas normas básicas de escritas são amplamente utilizadas, e embora algumas instituições de fomento e organizações diversas editem suas próprias normas e estrutura de escrita, no Brasil as
normas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) são
amplamente aceitas, as quais serão abordadas nesta disciplina.
De qualquer maneira, independentemente de qual organização ou público-alvo seja seu projeto, a clareza de escrita será imprescindível.
Deve-se evitar as chamadas ambiguidades, os anacolutos, os chamados
barbarismos, parágrafos e frases longas, explicações repetitivas e obscuridade (MEDEIROS, 1999). O mau emprego da pontuação também pode ser
apontado como um empecilho à clareza dos textos.
O que não se pode esquecer também é o rigor gramatical e ortográfico. Havendo dificuldade na correta escrita do texto, antes de submeter seu projeto
à apreciação do órgão ou agência financiadora interessada, é aconselhável
pedir para um revisor realizar a correção de sua redação, pois se houver desestímulo por parte de quem está avaliando seu projeto, devido a erros de
escrita, ele poderá ser rejeitado.

Ambiguidades: Duplicidade de
sentidos.
Anacolutos: Figura de construção gramatical que consiste
na ruptura da ordem lógica da
frase, de tal forma que um termo
fica sem enlace sintático com os
demais.
Barbarismos: Uso de palavras
ou frases erradas.
Obscuridade: Sentido duvidoso.

Lembre-se ainda de atualizar sua ortografia, já que no Brasil temos as novas
regras ortográficas.

12.2.1 Novas regras ortográficas
As novas regras ortográficas tem como base a unificação das normas ortográficas entre os países do idioma português: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé, Príncipe e Timor Leste.
Veja os exemplos de algumas mudanças:
• Acento dos ditongos (junção de duas vogais) éi e oi foram eliminados.
Exemplos: Ideia; asteroide; assembleia; heroico; paranoia.
• Acento circunflexo das palavras terminadas em êem e ôo foram eliminados. Exemplos: Leem; creem; enjoo; voo.
• Acento agudo em palavras paroxítonas em i e u depois de ditongos foram eliminados.Exemplos: Bocaiuva; feiura.
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• Contudo, se o i e/ou u estiverem na última sílaba, o acento permanece.
Exemplo: Piauí.
• Acentos diferenciais (timbres) foram eliminados. Exemplo: Pelo; para;
polo; pera...
• Acento agudo no u (gue, gui, que, qui) foi eliminado. Exemplo: Averigue;
argui; enxague...
• O trema desapareceu: Exemplos: Frequente; lingüiça; sequestro.
Para conhecer mais sobre as
novas regras, acesse: <http://
www.reformaortografica.net/>.

• Houve também mudança no uso do hífen.
Uma boa escrita fará toda diferença em seu projeto. Veja algumas dicas de
Ballão (2012, p. 72) para uma redação eficiente:
• Evite excessos de pronomes e orações subordinadas.
• Respeite as regras do discurso crítico.
• Abra parágrafos com frequência.
• Não use reticências ou ponto de exclamação, nem faça ironias.
• Defina sempre um termo ao introduzi-lo pela primeira vez.
• Seja objetivo e coerente.
• Evite termos que não indiquem claramente proporções e quantidades.
• Evite adjetivos, advérbios e pronomes que indiquem tempo, modo ou
lugar de forma imprecisa.
• Numerais cardinais de um a dez: escreva-os por extenso.
• Numerais ordinais do primeiro ao décimo: escreva-os por extenso.
Outra preocupação ao redigir textos está no plágio, que é uma cópia sem
autorização dos autores da obra, fazendo assim uso indevido desse conteúdo. Este assunto será um dos temas a ser abordado na próxima aula.
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Resumo
Nesta aula foi visto que são necessárias concisão e clareza para redigir um
texto que fará parte de seu projeto. A concisão é dizer muito com poucas
palavras, enquanto a clareza é saber escrever objetivamente, fazendo uso
das normas cultas da língua portuguesa, evitando uso de frases ambíguas,
obscuridade, barbarismos e parágrafos e frases longas ou textos sem sentido,
entre outras recomendações.

Atividades de aprendizagem
• Explique por que na redação de um projeto, a linguagem deve ser concisa.

Anotações
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Aula 13 – Evitando o plágio na
escrita de um projeto
A aula anterior mostrou que o uso da escrita correta em um
projeto é fundamental para o entendimento e a aprovação.
Nesta aula serão abordadas as citações da literatura, o que
vem a ser o temível plágio e as normas para inserir as referências bibliográficas.
Por certo você já deve ter ouvido falar sobre plágio, direitos autorais e os
problemas que os autores incorrem quando não atentam à legislação que
trata da matéria. Para aprimorar seus conhecimentos nesses assuntos, veja
a seguir sobre o plágio, os direitos autorais e suas implicações.

13.1 O plágio X direitos autorais
O plágio existe tanto no meio acadêmico, seja nos trabalhos das diferentes
áreas e disciplinas, nas monografias, dissertações e teses, como também no
mundo artístico. Por exemplo, um musicista pode utilizar parte da música de
outro sem autorização.
Mas, afinal, o que vem a ser o plágio?
Antes de definir o plágio, é preciso entender melhor o que vem a ser o direito autoral.
Segundo a Associação Brasileira de Direitos Reprográficos – ABDR (2013), o
direito autoral pode ser definido como o direito de controlar o uso que se faz
da obra pertencente a um determinado autor, criador, tradutor, pesquisador
e artista.
O direito autoral visa à proteção do detentor da obra, ou seja, do autor, o
qual resguarda os direitos patrimoniais e morais sobre sua obra intelectual.
Isso significa que para o autor é devido os créditos, que sua obra não pode
ser alterada e que ele deve ser remunerado caso alguém queira reproduzi-la.
Isso também vale para os conteúdos publicados na internet. Ou seja, não se
pode utilizar o “copiar e colar” sem que sejam assegurados os créditos aos
autores, ainda que virtuais.
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Mas em seus trabalhos acadêmicos ou projetos seria possível utilizar gráficos, imagens, fotografias ou figuras que pertençam a um site ou livro?
Sim, desde que tudo seja referenciado a fonte. Caso contrário, pode ser
considerado plágio.
Pode-se dizer que até inocentemente alguns estudantes fazem o plágio. Copiam e colam e se esquecem de colocar a fonte da informação.
Entretanto, a verdade é que muitos processos judiciais vem ocorrendo e conforme visto a pouco na reportagem, muitos já foram punidos, inclusive professores, pesquisadores, profissionais de diversas áreas, por utilizar dados,
informações ou obras que não lhes pertencem.
Contudo, você sabia que é proibido copiar uma obra sem a autorização do
autor? Quando você vai até uma máquina copiadora e tira a cópia de um
livro inteiro, você está incidindo em um crime: a contrafação.
Contrafração ocorre quando se reproduz uma obra literária, por exemplo,
sem a autorização do autor. Esse ato pode ser penalizado nas esferas cível e
penal. Portanto, contrafação é um ato ilícito!
Mas, afinal, o quanto de um livro pode-se tirar cópia?

13.2 A lei de direitos autorais
A lei que regula os direitos autorais no Brasil é a Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O seu artigo 33 diz o seguinte: “ninguém pode reproduzir
obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor”.
A lei dos direitos autorais limita a um pequeno trecho, ou fragmento que não
contemple a integridade da obra. No entanto, ela não define o quanto seria
esse fragmento. Para ABDR (2013), 10 ou 15% de uma obra pode conter a
parte essencial ou substancial da obra e assim, o limite de páginas copiadas
ou digitalizadas não se refere à extensão, e sim ao conteúdo reproduzido.
Quando existe desrespeito em relação aos direitos autorais, comete-se plágio.
O plágio é a apropriação indevida de uma obra, seja uma cópia, uma imitação ou por apresentar a obra como se fosse de sua autoria.
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No entanto, é possível utilizar pequenas partes de obra nos trabalhos e até
mesmo em explanações feitas em palestras, desde que citando a fonte,
(BALLÃO, 2012).
Ao citar a fonte utilizando as normas da ABNT ou outro padrão, é obrigatória a menção do nome do autor que detém os direitos da obra pesquisada.
Quando o texto é da internet, também é obrigatória a indicação da autoria,
do endereço do site no qual foi encontrado e a data em que estava disponível na web.
Mas como ficam as fotografias e ilustrações?
Também é obrigatório citar a fonte. Isso significa dizer que de toda imagem
copiada da internet, como uma figura, por exemplo, é necessário, além de
descrever a figura na legenda, colocar a fonte de onde foi retirada, ou seja,
os créditos.
Veja o exemplo:
Suponha que você queira utilizar uma figura de desmatamento para ilustrar a produção de carvão vegetal clandestino em seu projeto, e para isso
procure no buscador Google uma imagem que retrate essa ação, ao colocar sua figura em seu trabalho, é preciso que faça assim:

Desmatamento ilegal para produção de carvão vegetal.
Fonte: <http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Carvoaria-010.jpg>.
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Percebe-se facilmente que no exemplo, a figura não é de sua autoria, mas
que foi retirada da web e utilizada para ilustrar seu trabalho.
Veja o que ABDR (2013) diz
sobre a pirataria editorial,
conforme publicado no seu site
(www.abdr.org.br):
A pirataria intelectual, ou
seja, utilização e reprodução
não autorizadas de obras
intelectuais
(marcas,
patentes e obras literárias,
artísticas e científicas) com
finalidade de lucro gera
bilhões de prejuízos aos
titulares dos direitos e aos
mercados estabelecidos.

No caso específico da
“pirataria editorial”, os
prejuízos atingem a todos,
principalmente aos autores
e editores. Aos autores,
porque têm seus direitos
intelectuais impunemente
violados e seu trabalho
usurpado. Aos editores por
encontrarem no mercado
obras, pelas quais pagaram
os direitos autorais e de
edição, completamente sem
qualidade, refotografadas
ilegalmente, acarretandolhes sérios e graves
prejuízos morais e materiais.

Quando um pesquisador quer utilizar uma fotografia ou uma figura de outrem, ele pode comprar os direitos ou utilizar alguma imagem que esteja em
um banco de imagens. Algumas, inclusive, são gratuitas.
Por isso, prezados futuros técnicos ambientais, tenham bastante cuidado ao
utilizar informações, imagens e figuras de terceiros. Tenham certeza de não
esquecer de citar a fonte, pois correm o risco de ter seus trabalhos prejudicados.
Hoje em dia existem os chamados “farejadores de plágio”, que rastreiam os
textos digitados e buscam pela rede mundial de computadores textos iguais
ou semelhantes, marcando-os.
Notou como é importante essa questão do plágio?
Para não correr o risco de ter trabalhos com plágios em vez de citações, na
próxima aula será abordado como citar os trechos e os autores dos livros,
artigos, entre outros.

Resumo
Para conhecer o texto completo
e outros sobre Direitos Autorais,
acesse: <http://www.abdr.org.
br/cartilha.pdf>. Para conhecer
a Lei de Direitos Autorais, acesse:
<http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9610.htm>.

Nesta aula foi visto que a não citação da fonte da qual foi retirada a informação pode incorrer em crime: o plágio. A lei de direitos autorais assegura
ao detentor da obra o direito de ser remunerado quando seu produto for
reproduzido. No entanto, é possível copiar pequenos trechos das obras, desde que não contenha a essência, e que sejam apenas fragmentos. O uso de
fotografias, figuras, imagens, entre outros, também é assegurado nos direitos
autorais pela Lei, por isso, para o uso de uma determinada figura em um projeto, por exemplo, é indispensável a citação da fonte. Igualmente ao utilizar a
ideia ou parte de um texto que tenha sido publicado, é obrigatória a citação
dos autores.

Atividades de aprendizagem
• Para você, o que é ser ético em um projeto? Cite exemplos de crime de
direitos autorais.
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Aula 14 – Citações e referências
bibliográficas
Na aula anterior foram tratados o Direito Autoral e o risco de
praticar o plágio. Nesta aula será apresentada uma ferramenta
muito importante para evitar a quebra de direitos autorais, as
citações, e o correto modo de fazê-la. Será abordado, ainda,
como escrever corretamente as referências.
Para as citações e referências existem alguns padrões ou normas que devem
ser seguidas. Vamos conhecer essas normas.

14.1 Normas ABNT
A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT dita diversas normas
para várias áreas e objetivos distintos. Distingue-se das demais entidades
normativas pela nomeação antes da numeração da norma da sigla NBR que
indica tratar-se de uma norma brasileira.
A norma NBR 10520:2002 especifica as características exigíveis para apresentação de citações em documentos, enquanto a NBR 6023:2002 trata
sobre a elaboração das Referências de literatura.
A partir de agora, acompanhe os principais pontos de cada uma delas. No
entanto, é preciso definir alguns termos comumente utilizado na linguagem
escrita de documentos.
De acordo com a ABNT (2002a, p. 1-2), os seguintes termos significam:
Citações: Menção de uma informação extraída de outra fonte. Citação
de citação: Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve
acesso ao original.
Citação direta: Transcrição textual de parte da obra do autor consultado.
Citação indireta: Texto baseado na obra do autor consultado.
Notas de referência: Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado.
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Notas de rodapé: indicações, observações ou aditamentos ao texto
feitos pelo autor, tradutor ou editor, podendo também aparecer na
Mancha gráfica: É a área
ou espaço de impressão
em uma página.

margem esquerda ou direita da mancha gráfica.
Notas explicativas: Notas usadas para comentários, esclarecimentos
ou explanações que não possam ser incluídos no texto.

Como se pode perceber no texto extraído da NBR 10520:2002, as citações
são recursos que o autor pode fazer ao elaborar um texto, indicando a origem de determinada informação ou ideia. Isso quer dizer que ao citar a fonte, o autor se exime de qualquer culpabilidade sobre tal informação, esteja
ela correta ou não, ao mesmo tempo em que ao realizar a referência do autor original ele não poderá ser processado por plágio, uma vez que evidencia
que não foi ele o autor original daquele texto.
As citações podem ser feitas tanto no texto como nas notas de rodapé
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a).
Cada instituição a qual você enviará seus projetos pode ter normas próprias,
mas no geral seguem-se as normas da ABNT, que são amplamente aceitas
pela maioria dos órgãos.
Sugere-se que se utilize fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12 no
texto, no entanto, em citações longas, o tamanho deve ser reduzido para 10.
O espaçamento do texto pode ser de 1,5 para o corpo do texto, mas deve
ser simples para citações longas. Os próximos itens conterão um pouco mais
de explicações sobre o que vem a ser de fato uma citação.

14.2 Citações diretas
Ocorre quando se quer citar exatamente o que o autor escreveu, não adaptando palavras ou conceitos.
Nesse caso, é obrigatória a apresentação da página em que se encontra o
texto na obra original. A citação com até três linhas deve vir entre aspas duplas, e quando for necessário o uso de aspas dentro da citação se utilizará
aspas simples. O tamanho da fonte utilizada no corpo do texto deve ser a
mesma da citação.
Veja o exemplo:
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Silva et al. (2011, p. 2) cita o seguinte sobre a disposição de resíduos sólidos
urbanos (RSU): “Os RSU causam degradação ambiental, e por isso, torna-se
necessário a busca de soluções adequadas à sua destinação de forma a garantir o desenvolvimento sustentável, atenuando as disfunções ambientais e
sociais [...]”
Para citações diretas com mais de três linhas, é preciso fazer um recuo da
margem esquerda de 4 cm, o tamanho da fonte deve ser menor que a do
texto e não se deve utilizar aspas. Exemplo:
Os resíduos sólidos constituem um entrave ao desenvolvimento sustentável
por não ter um destino final adequado:
Os RSU causam degradação ambiental, e por isso, torna-se necessário
a busca de soluções adequadas à sua destinação de forma a garantir
o desenvolvimento sustentável, atenuando as disfunções ambientais e
sociais que os RSU acarretam. Com efeito, os RSU repercutem-se num
tripé ambiental: a contaminação difusa, o desperdício de recursos naturais e a necessidade de espaço e tecnologia para sua disposição final.
(SILVA et al., 2011, p. 2).

Um artifício bastante utilizado na construção textual é o uso de supressões,
ou seja, utilizar apenas uma parte do texto e não o todo. Para isso é necessário utilizar um artifício, a reticências entre colchetes: [...].
Exemplo: “[...] os RSU repercutem-se num tripé ambiental: a contaminação
difusa, o desperdício de recursos naturais e a necessidade de espaço e tecnologia para sua disposição final”. (SILVA et al., 2011, p. 2).
Porém, como fazer para colocar em um texto uma informação obtida em
uma palestra?
Nesse caso, deve ser indicado, entre parênteses, a expressão informação
verbal, mencionando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé, conforme
exemplo:
A nova tecnologia de tratamento de resíduos por plasma deve revolucionar
o mercado da logística reversa (informação verbal)1.
No rodapé da página se coloca a fonte da informação verbal:
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_____________________
1. Informação fornecida pelo palestrante Cesar Silva no III Congresso Sobre Tratamento de Resíduos Sólidos, em São Paulo, em 14 de setembro de 2012.

Muitas referências de informações podem vir em trabalhos ainda em fase de
elaboração, como dissertações, teses, artigos. Nesse caso, é possível divulgar
os resultados, indicando a fonte em nota de rodapé. Exemplo:
No diagnóstico da qualidade ambiental do Rio Negro, encontrou-se a presença de substâncias cancerígenas próximo à margem do ponto 3 (em fase
de elaboração)1
No rodapé da página se coloca a fonte da informação:
_____________________
1. Relatório de autoria de Cesar Silva a ser publicado pelo Instituto Ambiental do
Paraná, 2013.

Muitas vezes é necessário traduzir parte de um texto publicado em língua
estrangeira. Nesse caso, deve-se utilizar a expressão: tradução nossa ou tradução do autor. Veja o exemplo:
“[...] parece haver evidências do aumento do estresse oxidativo nos animais
expostos à fração solúvel do petróleo, o que pode levar a danos no DNA.”
(SILVA et al., 2009, p. 9, tradução nossa).
Até aqui foram estudadas as citações diretas, na qual não se modifica as
palavras dos autores nas devidas publicações. Porém, é bastante comum
a citação indireta, na qual apenas busca-se a corroboração de publicações
para uma determinada ideia ou conceito.

14.3 Citações indiretas
As citações indiretas são bastante utilizadas para discutir resultados comparando-os com outros autores, corroborando ou não com os resultados
encontrados.
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Também são ferramentas importantes na fase introdutória de um projeto
no qual se apresenta o trabalho e sua importância, citando publicações e
utilizando-se o essencial de um artigo ou livro, sem transcrição literal. Esse
procedimento chama-se paráfrase.
Quando se mantém a ideia do autor, mas reduzido bastante o número de
palavras do texto original, diz-se que houve uma condensação.
Como a ideia central do texto será mantida na citação indireta, sem a cópia
literal, não será preciso citar o número da página, somente o autor e ano.
Exemplo:
Silva e Andreoli (2011) relataram em seu artigo sobre a importância da compostagem na gestão de resíduos sólidos.
Mas pode ocorrer também uma citação de uma citação, quando se verifica
um artigo científico, por exemplo, e observa-se que a ideia de um determinado autor citado nesse paper pode acrescentar informações no texto
em processo de produção. No entanto, não se chega a ir direto à fonte da
informação.
Nesse caso, usa-se a expressão apud, que significa “citado por”. Exemplo:
Damasco (2008, apud SILVA; ANDREOLI, 2011) comparou a umidade de
diversos compostos oriundos de matéria orgânica caseira [...].

Paper: Tipo de publicação
científica que aborda pesquisas originais, como os artigos
científicos de resultados, ou de
revisão de literatura sobre um
determinado assunto,
chamados de review.

Embora o uso do artifício apud seja amplamente aceito nas diversas publicações, é um recurso que deve ser evitado, pois evidencia o desconhecimento
do trabalho completo do autor citado.
Quando se utiliza o apud, somente a publicação realmente consultada deve
aparecer na lista de referências, e a citação da citação deve aparecer em nota
de rodapé. No exemplo citado anteriormente, “SILVA; ANDREOLLI” deve
aparecer na lista e a referência relativa a “DAMASCO” deve ser mencionada
no rodapé.
No entanto, deve-se tomar cuidado ao utilizar-se das referências indiretas,
pois nem sempre é fácil distinguir o limite da ideia central de um autor e o
uso de suas palavras literais, o que pode acarretar em plágio.
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Igualmente ocorre ao esquecer-se de citar a fonte, pois o leitor entende que
aquela frase ou ideia é da pessoa que escreveu aquele trabalho, quando na
realidade é de outro autor, uma prática que vem sendo muito utilizada no
mundo acadêmico e como já visto na aula anterior, incorre em um crime nas
esferas civil e penal.
Na próxima aula, veremos como citar os autores no texto e na lista de referências. Todas essas informações são muito importantes para se fazer um
projeto de qualidade.

Resumo
Nesta aula foi abordado o uso no texto de citações dos autores que detêm os
direitos autorais sobre publicações. Foi possível aprender que existem dois tipos de citações: as diretas, nas quais se transcreve literalmente o texto de um
determinado autor, e as indiretas, nas quais se utiliza somente a ideia original
do texto publicado. Por isso, não é necessário citar a página de onde está a
citação no texto original.

Atividades de aprendizagem
• Escreva um texto de dez linhas utilizando os dois tipos de citações: o
direto e o indireto.
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Aula 15 – Referências e lista bibliográfica
Na aula anterior foi abordada a citação como ferramenta para
não ocorrer em plágio. Nesta aula, será visto como citar corretamente os autores e criar a lista bibliográfica que deve aparecer no final do trabalho.
Os livros e materiais utilizados na construção do texto de um projeto precisam ser necessariamente citados no texto. Vamos aprender a fazer isso?
Ao se fazer um projeto, é preciso citar quais foram as fontes utilizadas. O
problema encontrado por muitos está justamente nesta questão, ou seja,
como citá-los. Acompanhe a seguir os procedimentos a ser utilizados de
acordo com as normas NBR 10520:2002 e NBR 6023:2002.
A citação dos autores é bastante fácil, porém, muitos têm dúvida em quando
utilizar letras maiúsculas e minúsculas nas citações durante o texto. Nesse
momento será apresentado um pouco sobre o sistema autor-data, que é
muito utilizado na maioria das instituições de fomento e de ensino, como no
Instituto Federal do Paraná.
Basicamente, quando o nome do autor está dentro dos parênteses, é preciso
colocá-lo em caixa alta, ou maiúsculas, seguido do ano de publicação, o que
ocorre sempre no final da frase. Exemplo:
[...] o composto oriundo dos resíduos sólidos orgânicos pode ser utilizado
como adubo em plantações. (SILVA, 2010).
Quando o autor faz parte do texto, deve ser em letras minúsculas e o ano de
publicação deve aparecer entre parênteses, como no exemplo:
Segundo Silva (2010), o composto oriundo dos resíduos sólidos orgânicos
pode ser utilizado como adubo em plantações.
Lembre-se!
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Quando citar os autores, deve ser por sobrenome, seguido pelo ano da edição entre parênteses. Quando a citação for diretamente no texto, o sobrenome será em minúsculo, enquanto que se estiver em parênteses, normalmente no final da frase, será em maiúscula seguida por vírgula e o ano de
edição. Exemplo:
Silva e Andreolli (2010) propuseram um modelo de gestão [...]
O modelo de gestão de sustentabilidade parece ser uma boa alternativa [...]
(SILVA; ANDREOLLI, 2010).
Muitas publicações possuem dois ou mais autores, a regra para citação no
texto é a seguinte:
Para dois autores utiliza-se a letra “e” para citá-los, iniciando pelo autor
principal. Exemplo:
Silva e Andreolli (2010) em seu artigo [...]
Quando se tem vários autores (mais de três) utiliza-se a expressão latina
et al. (abreviatura de et alli = “e outros”, ou “e colaboradores”), conforme
o exemplo:
Silva et al. (2009) tratam como efeito deletério da membrana celular [...]
Quando a citação é de uma mesma autoria, porém com datas de publicação
diferentes, indicam-se os anos separados por vírgula, seguindo a ordem cronológica da publicação. Exemplo: (MACHADO, 1975, 1980, 1990).
Já para as citações indiretas de diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em
ordem alfabética. Esse procedimento é bastante usado quando se quer explicar um determinado resultado baseado em corroboração de outros trabalhos publicados, ou que alguma informação já foi publicada por diversos
autores. Exemplo:
Os resultados demonstraram que o estresse oxidativo pode causar danos
aos lipídios encontrados na membrana celular (ASSIS, 2001; BABIAK, 1999;
SILVA, 2012).
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E o que ocorre quando se tem vários documentos de um autor com a mesma data de publicação?
Para esse caso, utilizam-se vogais ou consoantes para determiná-los no texto. Veja o exemplo:
É comum no Brasil o uso da agricultura insustentável [...] (ASSIS, 2009a;
LEFAIET, 2010b).
Para os documentos que têm vários autores com o mesmo sobrenome se indica também as iniciais de seus nomes. Se mesmo assim existir coincidência
devem ser colocados também os nomes por extenso. Nesse caso, para manter uma mesma padronização, deverão ser colocados também na lista de
referências todos os demais autores com os nomes por extenso. Exemplo:
[...] a sustentabilidade é um dever de todos (SILVA, C., 2010 ou SILVA, Cesar, 2010).
E quando o autor não é uma pessoa e sim uma personalidade jurídica, por
exemplo?
Quando o autor for uma entidade, o seu nome deve ser escrito por extenso,
e se possível sua subordinação, seguido da data de publicação.
É o que ocorre quando se citam leis, decretos, resoluções etc. Exemplo:
[...] para as leis ambientais cada dia mais restritivas [...] (BRASIL, Ministério
do Meio Ambiente, 1998).
As citações extraídas da internet precisam ser fidedignas, e as regras são
as mesmas das publicações impressas. Porém, nas listas de referências tem
alterações importantes.
Já o sistema numérico de citações indica a fonte por uma numeração única
e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao
final do trabalho, do capítulo ou da parte, na mesma ordem em que aparecem no texto (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a).
No entanto, não se utiliza esse sistema se durante o texto houve a utilização
de notas de rodapé.
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Exemplo:
Estão sujeitas às sanções dessa lei todos os usuários do Sistema Único de
Saúde1.
A referência de literatura (1) que apareceu no texto deverá estar na Lista
de Referências, seguindo a ordem da citação, assim a próxima citação será
a (2) e assim por diante. A referência pode também aparecer no rodapé da
página em que foi citada

15.1 A lista das referências
A Lista de referências ou “referências bibliográficas”, ou simplesmente “referências”, é um elemento imprescindível em um projeto. No entanto, é
muito comum encontrar erros devido à falta de cuidado no seu preparo.
Todas as citações que foram descritas no texto devem aparecer na lista, e todas as referências que estiverem na lista devem aparecer descritas no texto.

ISBN: International Standard
Book Number é um sistema
identificador internacional para
livros que identifica o autor, o
título, a editora, o país, entre
outras informações.

As listas possuem basicamente dois elementos: os chamados essenciais (autor, título, edição, local, editora, e data de publicação) e os complementares
(ISBN, série, número de páginas, entre outras).
A partir de agora serão demonstradas algumas diretrizes gerais de como
referenciar as publicações na lista, segundo as normas da ABNT.
Para o sistema autor-data, o alinhamento da lista, que estará no final do
trabalho, é na margem esquerda, o espaçamento é simples no texto e duplo
entre uma referência e outra. Esse sistema é o mais utilizado em projetos.
Veja como utilizar os elementos essenciais para citar a referência de um único autor:
• Indicar o sobrenome em caixa alta e as iniciais com ponto e espaço entre
elas. Exemplo: SILVA, C. A.
• Em seguida, vem o título, em negrito. Exemplo: Desenvolvimento
sustentável.
Segue-se a edição, o local, a editora e a data de publicação. Exemplo: 2ª.
ed., Curitiba: Editora Virtual Books, 2012.
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No caso, a referência será citada no texto como (SILVA, 2012) ou Silva (2012),
e na lista aparecerá assim:
SILVA, C. A. Desenvolvimento sustentável. 2. ed. Curitiba: Virtual
Books, 2012.
Observações:
• Quando não se sabe o local da publicação, indique [S.I.] = SEM LOCAL
– em colchetes.
• Omite-se a palavra Editora, quando for citá-la.
• Quando se tratar de uma referência da obra completa, a indicação do
número de páginas é opcional. Em referência de capítulos é obrigatória
a inclusão das páginas inicial e final, que são transcritas separadas por
hífen (-).
• Se o documento tem vários autores, como um livro com diversos capítulos, indica-se, além dos autores, o editor.
• Para o autor coletivo indica-se a entidade responsável pela autoria, obedecendo à sua hierarquia. Exemplo: BRASIL. Ministério da Previdência
Social. Secretaria da Saúde.
Em termos gerais, uma referência completa ficaria assim:
SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: Editora, ano de publicação.
Numero de páginas.
Para dois autores, os procedimentos são os mesmos que para o anterior,
separando-os por ponto e vírgula. Exemplo: SILVA, C. A.; ANDREOLLI, C. V.
No entanto, para mais de três autores indica-se o primeiro autor como nos
exemplos anteriores seguido por “et al.” Exemplo: SILVA, C. A. et al.
Porém, conforme ABNT (2002b, p. 14) : “em casos específicos (projetos de
pesquisa científica, indicação de produção científica em relatórios para órgãos de financiamento etc.), nos quais a menção dos nomes for indispensável para certificar a autoria, é facultado indicar todos os nomes. ”
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Além dos livros, outras obras são comumente utilizadas para referenciar o
conteúdo de um projeto.
Veja como fica o caso dos artigos científicos:
SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título da revista, local da publicação, número do volume, fascículo, páginas inicial e final do artigo, mês e
ano da publicação.
Exemplo:
SILVA, C. A., ANDREOLLI, C. V. Compostagem como alternativa a
disposição final dos resíduos sólidos gerados na CEASA – Curitiba/PR.
Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia. v. 7, n. 2, p. 27-40, a b r. /
jun. 2010.
Em artigos publicados em jornais, há a seguinte composição:
SOBRENOME, Prenome. Título do artigo. Título do jornal. Local, dia,
mês e ano. Páginas do artigo.
Exemplo:
SILVA, C. A. Monitoramento de recifes artificiais. Gazeta do Povo,
Curitiba, 07 dez. 2001. p. 7-9.
No caso de dissertações ou teses:
SOBRENOME, Prenome. Título. Número de páginas. Tese ou Dissertação – Setor, nome da Instituição de ensino. Local, ano da defesa.
Exemplo:
malaSILVA, C. A. Efeitos ecotoxicológicos das saxitoxinas em hoplias
(Ecobaricus: estudos in vivo e in vitro. 91 p. Tese de doutorado
logia e Conservação). Setor de Ciências Biológicas, Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 2012.
Veja agora como ficam os documentos consultados na internet:
SOBRENOME, Prenome. Título. Disponível em: <endereço>. Acesso em: (data).
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Exemplo:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS – ABDR. Cartilha de
direitos autorais. Disponível em: <http://www.abdr.org.br/cartilha.pdf>.
Acesso em: 07 de fevereiro de 2013.
No sistema numérico, seguem-se os mesmos procedimentos, exceto de que
no sistema autor-data a ordem é alfabética, enquanto que no outro a ordem é de apresentação no texto, seguindo-se da ordem numérica apresentada. Exemplo:
1. SILVA, C. A. ...
2. BRASIL...
Esta aula apresentou apenas fragmentos de uma infinidade de possibilidades de consulta de material bibliográfico que poderá constituir a lista de
referências de seu projeto.
Sugere-se que antes de iniciar a confecção de seu projeto você tenha ao seu
alcance a série de normas da ABNT para realizar uma correta apresentação.

Resumo
Nesta aula foram abordados como realizar corretamente a apresentação da
autoria das citações no texto e também nas listas de referências. Basicamente,
o sistema autor-data identifica no texto a autoria e a data de publicação, enquanto que no sistema numérico é exposto um número de apresentação que
consta na lista de referências. Abordaram-se também os diversos tipos de obras
que podem ser consultadas e referenciadas conforme as normas da ABNT.

O International Standard
Serial Number (ISSN) é o
registro que identifica as revistas
científicas no mundo todo.
Difere do ISBN que é utilizado
nos livros, porque o ISSN é
um número para publicações
seriadas ou periódicas. Isso
significa que essas publicações
são efetuadas a um intervalo
de tempo determinado, no
qual os autores submetem seus
trabalhos científicos, como as
revistas Nature e Science.
Para saber mais, acesse: http://
www.issn.org/.

Atividades de aprendizagem
• Você acabou de ler um livro chamado A Gestão Ambiental no Brasil, de
Cesar Silva, publicado no ano de 2012 pela editora Publix, situada em
Minas Gerais, o qual tem 240 páginas. Utilizando o que foi visto nesta
aula, faça a referência da literatura.
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Aula 16 – A estrutura de um projeto –
elementos pré-textuais
As aulas anteriores tratam dos procedimentos que os autores
devem ter para não ferir direitos autorais. A partir desta aula
será iniciado o estudo sobre as estruturas que compõem um
projeto, ou seja, os elementos que o compõe.
Um projeto, seja para qual fim, assemelha-se em muito a um trabalho acadêmico.
Imagine-se trabalhando em uma organização não governamental (ONG)
que tem por objetivo a educação ambiental e que precisa frequentemente
angariar fundos para o seu sustento em chamadas públicas e privadas de
projetos de sustentabilidade.
O que você faria? Qual seriam seus procedimentos? Por onde começar?

16.1 Os elementos de um projeto
Primeiramente, tudo ocorre pela oportunidade de mercado. Se um órgão
público, por exemplo, abriu edital para contratação de empresas para resolver determinado problema, então aí está sua oportunidade.
Porém, muitas vezes as chamadas não necessariamente dizem qual é o problema ou o assunto. Por isso, deve-se abordar um tema genérico, tal como
a “Sustentabilidade de Povos Indígenas”, por exemplo.
Nesse caso, é preciso refletir sobre como abordar a temática “educação ambiental” tendo como objetivo a sustentabilidade desses povos.
A partir da reflexão sobre o tema, inicia-se o processo de confecção
de um projeto.
Normalmente, um projeto ambiental é realizado com diversos autores de
diferentes formações, como técnicos, gestores e cientistas. É recomendável,
portanto, haver reuniões que tratem sobre a temática e na qual sua ONG
poderia atuar, considerando as peculiaridades da chamada pública ou edital.
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A partir do momento em que se define uma linha a ser seguida, é importante iniciar as anotações para a confecção do projeto.
Entretanto, um projeto não pode ser escrito de qualquer maneira, mas sim,
precisa ser estruturado de forma lógica para ser facilmente compreendido
tanto por aqueles que irão analisar sua viabilidade técnica e financeira quanto por aqueles que mais tarde irão implantá-lo, caso seja aprovado.
Um projeto tem diversos elementos estruturais e que podem ser divididos
em três partes básicas:
• Pré-textual;
• Textual;
• Pós-textual.
Veremos nesta aula os elementos pré-textuais.

16.2 Os elementos pré-textuais
Os elementos pré-textuais tem a finalidade de dar um direcionamento e
apresentar o projeto para o leitor e/ou avaliador.
Basicamente, um projeto contém os seguintes elementos:
a) Capa;
b) Folha de Rosto;
c) Epígrafe (opcional);
d) Sumário;
e) Resumo;
f) Listas;
g) Abstract.
A capa é um elemento importante, pois apresenta os dados básicos do projeto: nome da instituição ou da empresa, autores do projeto, título, local e
ano (Figura 16.1).
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Figura 16.1: Modelo de capa.
Fonte: Adaptado de Ballão (2012).

A folha de rosto é muito utilizada em trabalhos acadêmicos, pois contém
informações semelhantes à capa, mas com uma pequena nota indicativa da
natureza do trabalho (Figura 16.2).
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Figura 16.2: Modelo de folha de rosto.
Fonte: Adaptado de Ballão (2012).

A epígrafe é um elemento opcional e trata-se de uma citação de algum autor famoso e que inspirou a obra, ou os capítulos do trabalho. É uma folha
avulsa na qual se coloca a citação no final da página, seguida da indicação
da autoria.
Já o sumário é um elemento muito importante em qualquer projeto, pois
ordena e localiza no trabalho todos os demais elementos textuais e gráficos.
O sumário lista os títulos e subtítulos, devidamente numerados, e suas respectivas páginas no texto.
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Existem diversos modelos de sumários, desde os mais simples, com linhas
pontilhadas que ligam os títulos e subtítulos às suas páginas, aos mais sofisticados, com títulos em negrito e subtítulos em itálico e outras fontes.
Independentemente do modelo que será utilizado no sumário, o mais importante é a sequência lógica que ele apresenta.
Por exemplo, um projeto de educação ambiental deve apresentar a problemática global, regional e local das consequências das ações do homem
na natureza nesta ordem, mostrando ao leitor uma sequência racional a
ser acompanhada. A apresentação do tema ou assunto abordado em um
projeto deve ser aprofundado à medida que o leitor toma consciência da
importância da solução do problema e se localiza geograficamente no tema.
Desse modo, não faz sentido iniciar o projeto com os resultados esperados
ou com o cronograma.
Os resultados almejados devem vir somente depois da apresentação da problemática que se pretende resolver com a implantação do projeto.
Em síntese, o sumário é o cartão de visita de seu projeto. Nos editores de
texto modernos, como os do pacote do Microsoft Office, é possível realizar
um sumário automaticamente selecionando o tipo textual, isto é, ao escrever
o título, por exemplo, marca-se o texto e seleciona o tipo textual “TÍTULO
1”, se for um subtítulo “TÍTULO 2” e assim sucessivamente, quando não se
tratar de títulos seleciona-se “CORPO DE TEXTO”, o mesmo se faz com as
figuras, tabelas, quadros etc.
Depois, basta solicitar a inserção na página correspondente do índice e escolher o modelo para que o programa crie o sumário já com as respectivas
páginas e seus títulos e subtítulos selecionados. Neste caso, o programa
ignora o corpo do texto, citando somente os itens “título” e “subtítulos”.
O mesmo ocorre com o elemento listas, que também podem ser gerado
automaticamente pelos editores de texto, embora seja normalmente um
elemento opcional. São semelhantes ao sumário, pois apresentam ordenadamente as ilustrações, tais como figuras, gráficos, tabelas, também as abreviaturas, entre outros.
No caso das listas de ilustrações e de tabelas, por exemplo, é preciso ter a
página enumerada na respectiva lista.
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Deve ser gerada uma lista para cada tipo de estrutura textual, tais como “lista de ilustrações”, “lista de tabelas”, “lista de abreviaturas” etc.
O resumo pode ser considerado um elemento opcional de um projeto, mas
em alguns casos pode ser obrigatório de acordo com as normas do Edital a
ser submetido.
Em termos gerais, o resumo traz a síntese de todo o projeto, destacando o
tema e o problema a ser resolvido, a metodologia e as proposições de resolução do problema apresentado e quais os resultados que se deseja alcançar
com o referido trabalho.
O resumo deve ser escrito em um parágrafo único, em uma folha específica
para tal, com espaçamento simples e conter entre 150 e 500 palavras aproximadamente (BALLÃO, 2012).
As palavras-chave são palavras que definem o trabalho, normalmente podem ser de três a cinco e devem vir logo abaixo do resumo.
O abstract, também um elemento opcional na maioria dos casos, é o mesmo resumo escrito em uma língua estrangeira, neste caso em inglês, e que
também possui uma página específica para tal. Logo após o abstract é necessário inserir as mesmas palavras-chave do resumo, mas agora em inglês,
são as chamadas Keywords.
Do resumo segue-se ao projeto propriamente dito, ou seja, aos elementos
textuais, que será o assunto da próxima aula.

Resumo
Nesta aula foram abordados os elementos pré-textuais de um projeto desde
a capa ao resumo. No sumário é que devem aparecer os títulos e subtítulos
existentes no corpo do texto, sendo importante para apresentar a lógica ou
a ordenação de como o projeto foi escrito. Por fim, viu-se que o abstract é o
resumo escrito em inglês e que contém a síntese do projeto, seguido pelas
palavras-chave, ou keywords, que definem o assunto tema do trabalho.
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Atividades de aprendizagem
• Busque na internet um projeto que trate de sustentabilidade planetária.
Faça um resumo de 250 palavras desse projeto e cite cinco palavras-chave que descrevem o trabalho.
• Palavras-chave:

Anotações
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Aula 17 – Elementos textuais – parte 1
Na aula anterior foram abordados alguns elementos que antecedem o texto principal do projeto. Agora serão estudadas outras estruturas que são os elementos textuais e que se tratam
do projeto propriamente dito.
Os elementos que compõem um texto de um projeto são aqueles que definem, esclarecem, justificam e indicam a forma como o trabalho será implantado. Vamos conhecê-los?

17.1 Elementos textuais
Basicamente, o texto de um projeto pode ser repartido em cinco etapas:
• Introdução;
• Revisão de literatura;
• Material e métodos;
• Resultados esperados;
• Considerações finais ou conclusão.
A partir de agora, cada uma delas será explicada.

17.2 Introdução
A introdução pode variar de forma e estrutura dependendo das normas exigidas para a apresentação do projeto.
Vê-se aqui a forma mais comum de apresentação, que é a separada do “estado da arte” ou referencial teórico.
Neste formato, a introdução apresenta o tema do projeto, delimitando a
área de sua abrangência, justifica a escolha do assunto, define o escopo do
trabalho, esclarece o problema a ser elucidado e propõe hipóteses para a
solução do problema.
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Em alguns casos, os objetivos podem seguir no mesmo item da introdução,
seguindo-se a numeração.
Lembre-se de que o título do seu projeto deve ser sintético, objetivo, porém
chamativo, de forma a atrair o interesse dos leitores e/ou avaliadores.
Alguns exageram no tamanho e o título chega a ter três ou quatro linhas, o
que não é coerente.
O título pode ser inclusive uma pergunta, por exemplo:
A educação ambiental do homem branco em terras indígenas: como implantar?
Note que o título tem haver com o tema, nesse caso, a educação ambiental.
O tema do projeto é justamente o assunto que você irá desenvolver no trabalho.
A delimitação do tema é o objeto de seu assunto, que incide sobre o tempo
e a geografia. O assunto abordará um determinado período.? Qual região,
ou regiões do país seu trabalho contemplará? No caso do exemplo anterior,
a educação ambiental, tratar-se-á de diversas áreas demarcadas dos povos
indígenas ou de uma área específica?
Depois de ter apresentado o assunto na introdução com suas devidas citações bibliográficas e ter delimitado sua área de abrangência, agora é preciso
justificá-lo.
A justificativa é uma parte muito importante de qualquer projeto, pois pode
ser o resultado de uma aprovação ou reprovação dele.
Ele pode ser escrito como um item em separado dentro da sua introdução,
ou fazendo parte do próprio texto em um item único. Por exemplo:
1. Introdução
1.2 Justificativa
A justificativa é a apresentação do problema e a importância em resolvê-lo
ou de propor soluções a ele.

e-Tec Brasil

98

Projetos Ambientais

Para facilitar a compreensão, imagine, por exemplo, o seu projeto de vida.
Quando você planejou fazer o curso técnico em meio ambiente, o que te
impulsionou de fato a se matricular e a começar a estudar?
Provavelmente foram os motivos em estudar, seja para melhorar seu nível
cultural ou intelectual, ou para melhoria de salário ou de carreira, ou simplesmente por satisfação pessoal. Não importa qual foi a resposta, mas essa
foi a justificativa de você estar cursando essa disciplina hoje.
No projeto não é diferente, você deve escrever o porquê é importante responder às perguntas formuladas por você, quais benefícios esse trabalho
poderá trazer para a sociedade ou para parte dela.
Feita a justificativa, é preciso passar para outro elemento importante no projeto e que ainda faz parte da introdução, que são as hipóteses.
A hipótese é a resposta mais provável para sua pergunta. Para o entendimento vamos considerar o exemplo da educação ambiental para povos
indígenas.
Sabemos que a educação ambiental em áreas indígenas passa por problemas culturais pelo fato de que o homem branco nem sempre colaborou com
o desenvolvimento dessa população, mas sim interferiu em seus costumes.
Para o entendimento da delimitação desse problema, vamos imaginar que
o desmatamento de áreas ecológicas seja devido a interesses econômicos
alheios ou de subsistência. Então, a educação ambiental desses povos poderia evitar a degradação ou extinção de espécies.
Nesse caso, a hipótese relativa à educação ambiental é que ao implantar o
projeto para esses povos, haveria o desenvolvimento sustentável com proteção ambiental e melhora econômica para os envolvidos.
Após apresentar as hipóteses e a justificativa do projeto, agora é preciso
indicar os objetivos.
Muitos profissionais têm dificuldade nesse item. O objetivo é diferente de meta.
Enquanto objetivo é O QUE se pretende responder com seu trabalho, a meta
é QUANTO você pretende responder. É algo numérico.

Aula 17 – Elementos textuais – parte 1
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Exemplo:
Objetivo do projeto: Implantar técnicas de manejo sustentável em áreas indígenas visando à proteção socioambiental.
Meta do projeto: Cultivo sustentável de cinco tipos de palmeiras em três
reservas indígenas localizadas no estado do Amazonas.
Assim como a justificativa, os objetivos podem ter um item separado no
projeto, exemplo:
1. Introdução
1.2 Justificativa
1.3 Objetivos
Ou:
1. Introdução
1.2 Justificativa
2. Objetivos
Há ainda os objetivos geral e específico.
Enquanto no objetivo geral se tem uma ideal global do assunto, o específico
diz exatamente o que se quer e como atingir o objetivo geral.
• Objetivo geral– Exemplo: “Implantar técnicas de manejo sustentável
em áreas indígenas visando à proteção socioambiental.”
Os objetivos específicos tratam de como atingir o objetivo geral, ou seja, as
ferramentas que serão utilizadas para concluí-lo.
• Objetivos específicos – Exemplo:
1. Desenvolver nas áreas indígenas o cultivo sustentável da espécie de palmeira oleaginosa Inajá (Maximiliana maripa);

e-Tec Brasil

100

Projetos Ambientais

2. Desenvolver nas áreas indígenas o cultivo sustentável da espécie de palmeira Babaçu (Orbignya phalerata).
Considerando a estrutura básica de elementos vistos até agora, o projeto
ficaria assim:
1. Introdução
1.2 Justificativa
2. Objetivos
2.1 Objetivo geral
2.1.1 Objetivos específicos
Contudo, não se pode utilizar qualquer verbo para definir os objetivos. Segundo Ballão (2012, p. 40), os verbos que podem e não devem ser utilizados
nos objetivos são:
VERBOS QUE PODEM SER USADOS nos objetivos (geral e específico):
analisar, identificar, diferenciar, enumerar, comparar, contrastar, distinguir, selecionar, localizar, confeccionar, verificar, delimitar, relatar, relacionar, detectar, averiguar, caracterizar, mapear, determinar, demonstrar, avaliar, apresentar, classificar, proporcionar, direcionar.
VERBOS QUE NÃO DEVEM SER USADOS nos objetivos (geral e
específico):fazer, estudar, constatar, conscientizar, sensibilizar, compreender, saber, entender, aprender, conhecer, pensar, refletir, gostar, sentir, ouvir, perceber, imaginar, desenvolver, melhorar, aperfeiçoar, julgar,
reconhecer, apreciar.

Note que os verbos que não devem ser usados não traduzem objetividade,
pelo contrário, indicam subjetividade e, portanto, não devem estar nos objetivos de seu projeto.
Na próxima aula, mais elementos textuais do projeto continuam a ser abordados: referencial teórico, materiais e métodos, resultados esperados e considerações finais.
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Resumo
Nesta aula foi abordado o primeiro elemento textual de um projeto: a introdução. Compreendeu-se a importância de delimitar o tema proposto, de
justificá-lo e de atribuir as hipóteses, isto é, as respostas prováveis às perguntas que deram origem ao projeto. Estudou-se ainda a importância do uso
correto dos verbos nos objetivos, pois alguns deles como “estudar”, “sensibilizar”, e outros, denotam subjetividade e por isso não devem ser utilizados.

Atividades de aprendizagem
• Diferencie Justificativa de Revisão de literatura.

Anotações
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Aula 18 – Elementos textuais – parte 2
Na aula anterior foi compreendido o elemento textual “introdução”, que apresenta e delimita o problema tema do projeto,
bem como expõem os objetivos. Nesta aula serão abordados a
seção estado da arte e outros elementos textuais.
Após apresentar as ideias e os objetivos do projeto na introdução, é preciso
indicar por meio da literatura a história ou problemática do tema abordado.

18.1 O estado da arte
Em um projeto, essa seção é chamada de estado da arte, fundamentação
teórica, revisão de literatura ou ainda revisão bibliográfica.
Assim como os itens justificativa e objetivos podem estar inseridos na introdução, a revisão de literatura pode ter um item específico, uma seção distinta, ou estar incluso na introdução. Neste último caso, a introdução é seguida
de diversos subitens que tratam da literatura, que tratam do problema a ser
estudado, porém, o mais comum é que o elemento revisão seja abordado
em uma seção própria.
Essa seção fundamenta o projeto em trabalhos já publicados sobre o assunto. Deve ser feito de forma organizada, sistematizada.
Isso significa dizer que ao abordar a literatura sobre seu assunto, isso deve
ser feito do genérico (ou global) para o específico (ou local).

Sistematizado: Ordenado
de forma lógica.

Para melhor entendimento, como exemplo, relembre o tema estudado na
aula anterior: Educação ambiental em áreas indígenas.
Nesse caso, um bom texto começaria falando sobre a vida indígena e seus
costumes na época do descobrimento do Brasil e ir trazendo o mesmo assunto para os dias atuais, separando cada fase da história indígena em subitens dentro da seção Revisão de literatura.
Outro item que poderia ser abordado é retratar o estado do Amazonas, sua
grandeza, a economia, suas etnias, seu valor histórico, as regiões indígenas
demarcadas neste estado, entre outras informações.
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Feito isso, é imprescindível falar sobre a vegetação, e em específico, nesse
exemplo sobre as palmeiras, a problemática do desmatamento e suas consequências para a biodiversidade, bem como o valor econômico que representam para os povos indígenas das áreas de interesse de seu estudo.
Lembrando ainda da aula anterior, dentro dos objetivos específicos se encontram as palmeiras Maximiliana maripa e Orbignya phalera. Assim, ao
citar nos objetivos específicos um determinado tipo de ação, metodologia,
ou característica, é importante detalhá-la em sua fundamentação teórica.
Assim, seria plausível criar um item para Maximiliana maripa e Orbignya
phalera, detalhando suas peculiaridades e importância, e se possível, alguma
imagem ilustrativa de ambas.
Se houver outras palmeiras de interesse que sejam objeto de seu projeto, elas
devem ser descritas em subitens dentro da seção de Revisão de literatura.
Note que o esboço do projeto apresenta uma sequência lógica dos assuntos
tratados e dos elementos textuais. Porém, como realizar essa pesquisa bibliográfica e quais dados confiáveis apresentar?

18.2 Os bancos de dados
Foi visto até aqui que é preciso que o projeto esteja embasado na literatura
que descreve seu tema, que explique os termos técnicos, que indique as
peculiaridades do assunto escolhido para estudar e que indique também
resultados de outros projetos que mostrem que o seu presente estudo irá
complementá-los, refutá-los ou comprová-los.
Para a aprovação de um projeto é de vital importância um bom embasamento teórico no que se refere a defender uma ideia, um princípio ou até mesmo
um novo método, como o de manejo sustentável, por exemplo.
Para isso, é imprescindível a consulta em bases de dados por meio de livros
clássicos, livros atualizados e, especialmente, em periódicos e documentos
oficiais.
Durante a revisão de literatura é muito comum citar os livros mais tradicionais e esquecer muitas vezes de publicações mais recentes que contenham
informações atualizadas.
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Por isso, ao realizar uma pesquisa baseada em dados populacionais ou demográficos, não se esqueça de visitar o site do IBGE que periodicamente
publica em seu portal oficial as informações levantadas em praticamente
todas as regiões do Brasil.
Um levantamento bibliográfico considerado bom é aquele que aborda seu
tema de forma atual. Dê preferências às publicações mais recentes, especialmente, às do ano em que está escrevendo seu trabalho.
Os dados devem ser confiáveis e é possível conseguir na internet diversos sites que contenham informações relevantes, bem como baixar livros, artigos,
mapas etc.
Destaca-se como uma fonte importante de informações os chamados periódicos, ou mais comumente conhecidos como revistas científicas, nos quais
os autores publicam os artigos científicos ou papers, como as Revistas Nature
e Science.
Além dos sites das revistas científicas, existem também portais que aglomeram diversas publicações em várias áreas do conhecimento.
Alguns portais importantes para conseguir acesso rápido aos artigos publicados em inúmeras revistas é o Scielo, o portal da Capes e o Science Direct.

Para saber mais sobre o Scielo,
acesse: <http://www.scielo.org/
php/index.php>.

O Scielo é um portal que reúne importantes periódicos publicados nos idiomas latinos, tais como o português e o espanhol.
Conforme Ballão (2012), o Scielo – Scientific Eletronic Libray Online é uma
biblioteca eletrônica, fruto de um projeto de pesquisa entre a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp, e o Centro Latino-americano e do Caribe – Bireme, que tem por objetivo dar acesso a coleções
de periódicos e seus artigos científicos.
Nesse portal, é possível pesquisar por assunto, autor, revista ou palavras-chave o conteúdo ao qual se quer informação.
Outro portal livre que se destaca é o da Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Nele é possível ter acesso gratuitamente a milhares de periódicos, teses e dissertações em forma de resumo ou
textos completos. Tem como objetivo a divulgação de trabalhos científicos,
especialmente os desenvolvidos em programas de pós-graduação em mestrado e doutorado nas instituições de ensino do Brasil.
Aula 18 – Elementos textuais – parte 2
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Para quem domina o idioma inglês, é possível a consulta a outro portal muito
utilizado por pesquisadores do mundo inteiro e que facilita muito a vida dos
profissionais das mais diversas áreas, o Science Diretc.

Compilar: Reunir.

Para saber mais sobre a Science
Direct, acesse: <http://www.
sciencedirect.com/>.

O fator de impacto,
resumidamente, está relacionado
a quantas citações uma
determinada revista científica
tem de seus artigos publicados
em outros periódicos. Isso
significa dizer que, quanto mais
citada é uma revista, maior
será seu fator de impacto (FI).
É uma espécie de referencial
de importância de uma revista.
Quanto maior for o seu FI, maior
será sua relevância. A título
de comparação, uma revista
nacional considerada excelente
tem pouco mais de FI = 1,00,
enquanto que a revista Nature,
por exemplo, tem FI de 36,28.

O Science Direct é um portal que tem a compilação de inúmeras revistas
científicas em circulação no mundo inteiro. Tem, em seus acervos, periódicos
importantes e de alto impacto, que trazem informações científicas dos mais
variados assuntos.
Quando pesquisadores descobrem algo novo, querem relatar uma pesquisa,
a observação de uma nova estrutura, a descoberta de uma nova espécie,
uma nova metodologia ou realizar uma revisão sobre um determinado tema,
eles escrevem esses trabalhos em forma de artigos científicos e os submetem
às revistas científicas. Estes, mais tarde, poderão ser acessados no mundo
inteiro, quando o paper é escrito em inglês.
Os artigos do portal Science Direct podem ser acessados diretamente das
Universidades Federais de Ensino e algumas particulares sem custo para o
interessado. Ao acessar os artigos de casa, por exemplo, o usuário deverá se
cadastrar e pagar por artigo baixado. Em média, cada artigo custa em torno
de U$ 20,00. Segundo o portal <www.sciencedirect.com>, este possui mais
de 11 milhões de bases de dados, entre artigos e outros textos informativos.

18.3 A
 confiabilidade dos dados
apresentados no projeto
Um trabalho considerado pobre é aquele que apresenta poucas referências
de literatura. Nesse caso, dá a impressão que os autores não dominam o
assunto.
Como já foi constatado anteriormente, é imprescindível uma fonte de dados
confiáveis para sua revisão de literatura. Boas fontes de dados são os portais de periódicos, IBGE, de órgãos governamentais tais como o Ibama, os
Ministérios do Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, entre outros.
No entanto, existem na internet diversos sites que apresentam a confiabilidade necessária para que se utilizem os dados publicados.
Pode-se definir a internet como uma ferramenta de obtenção e transmissão
de informações em uma velocidade quase inimaginável, já que, no momento em que se posta uma determinada informação, seja no Facebook ou
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em qualquer site de relacionamento, imediatamente é possível acessá-la por
milhões de pessoas.
Evidentemente, não existe um filtro nas postagens de informações. Qualquer um tem o livre acesso para postar e adquirir informações e documentos, sejam eles verdadeiros ou especulações.
Desse modo, é preciso aprender a trabalhar corretamente com a internet
para conseguir os melhores resultados, ou melhor, os mais confiáveis.
Pode-se inicialmente utilizar os chamados motores, ou ferramentas de busca, que procuram informações armazenadas na internet.
Destacam-se programas específicos como o Google, o Bing, o Yahoo, Ask e
muitos outros.
Essas ferramentas são muito úteis, contudo, existe um universo de informações na internet e é preciso filtrá-las para não cair em engodo, ou seja,
utilizar os sites mais confiáveis ou as informações mais úteis.
Já imaginou se você precisar visitar milhares de sites para conseguir um único
dado confiável? E como os buscadores como o Google, Ask, Yahoo e muitos
outros conseguem localizar determinada informação?
Os buscadores utilizam uma ferramenta chamada robots.
Os robots, ou robôs, são aplicativos que varrem a web para indexar o conteúdo das páginas publicadas na rede, ou ainda, verificarem as alterações ou
atualizações dessas páginas desde a última “visita”.
Essa indexação é um banco de dados que fica armazenado no servidor principal do mecanismo de busca. Quando são digitadas as palavras ou o assunto e solicita-se a busca, esses programas varrem o banco de dados e
devolvem, ou melhor, apresentam as páginas mais relevantes.
Porém, o fato é que os mecanismos de busca trazem algumas vezes centenas de páginas que tratam sobre o mesmo tema, por isso, é necessário criar
sistemas que depurem esses resultados.
A forma mais comum é a de utilizar palavras-chave, tomando o cuidado
para ser específico o suficiente de modo que o buscador encontre informações em sites relevantes.
Aula 18 – Elementos textuais – parte 2
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Após localizar uma fonte confiável nos resultados dos buscadores, pode-se
acessar a informação e utilizá-la, desde que citando a fonte em seu projeto.
Entretanto, NÃO se deve utilizar informações retiradas da Wikipedia, de blogs
e de outros sites que não demonstrem rigor científico em suas publicações.
Segundo Ballão (2012), como muitas outras tecnologias, a internet surgiu
com fins militares. Para evitar ataques às bases militares, devido à Guerra
Fria, criou-se nos Estados Unidos da América um mecanismo de troca e compartilhamento de informações de forma descentralizada, o que protegeria as
informações que poderiam estar em determinada base, como o pentágono.
Mais tarde, com o fim do conflito entre os EUA e a antiga União Soviética, os
estudos sobre esse compartilhamento de informações alcançou as universidades e aos poucos foi tomando a forma de como é conhecida hoje.
Como já citado anteriormente, as fontes confiáveis são os órgãos oficiais e
de instituições de pesquisa, universidades etc. Lembre-se: utilizar uma informação de outrem como se fosse sua pode incorrer em plágio. Na próxima
aula serão abordados as seções material e métodos, os resultados esperados
e as considerações finais.

Resumo
Nesta aula foi abordada a Revisão de literatura, que trata de se pesquisar em
livros e demais materiais publicados informações sobre o assunto que está
sendo tratado no projeto. São muitas as fontes de pesquisa, mas é preciso
tomar alguns cuidados para que haja confiabilidade nos dados apresentados. Recomenda-se utilizar informações oficiais de sites governamentais e
de artigos publicados em revistas científicas.

Atividades de aprendizagem
• Busque na internet o termo: “Sustentabilidade econômica”. Anote quantos sites o buscador mostrou. Quantos deles podem ser considerados
confiáveis? Explique.
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Aula 19 – Elementos textuais – parte 3
A aula anterior abordou o estado da arte, isto é, a fundamentação teórica que expõem os conteúdos já escritos e publicados
sobre o assunto tema do projeto. Nesta aula serão apresentados outros elementos textuais, que são os material e métodos,
os resultados esperados e as considerações finais.
Depois de fazer um levantamento das informações referentes ao projeto, é
necessário saber o que fazer com esses dados.

19.1 Material e métodos
A seção Material e métodos, ou Metodologia, deve ser um item separado
da revisão de literatura, e tem por objetivo explicar como e quais procedimentos serão adotados para implantar o projeto, ou como os objetivos serão
alcançados.
Nessa seção devem ser descritos quais métodos, materiais, técnicas e equipamentos serão utilizados para a implantação e também para a avaliação e/
ou monitoramento do projeto.
Estes devem ser separados em subitens segundo uma sequência lógica. Imagine como ficaria, considerando o exemplo da Educação ambiental em áreas
indígenas.

4. Materiais e métodos
4.1 Local de estudo
4.2 Técnicas de manejo
4.2.1 Técnicas de plantio
4.2.2 Técnicas de colheita
Desbaste: Poda, corte,
redução de volume.

4.2.3 Técnicas de desbaste
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4.3 Educação ambiental à comunidade direta e indiretamente afetada
4.4 Orçamentos

UTM: Sistema de
georeferenciamento, utilizando
coordenadas de longitude
e de latitude.

O local de estudo deve ser referenciado com o uso de mapas, localização
geográfica em UTM ou outro método que indique o ponto exato do projeto,
utilizando uma escala apropriada para a observação das áreas de interesse
do projeto, bem como imagens de satélite, aerofotografias, entre outros
elementos gráficos de localização.
A área, além dos elementos citados anteriormente, deve ser descrita em sua
situação atual, sua importância ecológica e socioambiental, suas espécies
nativas e intrusas e outras informações que o leitor/avaliador possa se inteirar com a realidade local.
As técnicas e os procedimentos nessa seção tem uma escrita peculiar de ser
no tempo futuro, isto é, como serão realizados os procedimentos. Exemplo:
Para o aumento da produtividade será realizado o desbaste do babaçu. Será
feita uma avaliação prévia das árvores de maior produção e realizado o corte
das de baixa produtividade ou das palmeiras improdutivas para aumentar a
área de crescimento. Os materiais resultantes da retirada das árvores serão
utilizados pela comunidade para a confecção de artesanatos e/ou para a
construção civil.
Quando uma técnica a ser utilizada é descrita na literatura, é preciso citar a
sua fonte. Se houver alguma adaptação do método, o autor do projeto deve
deixar claro no texto quais serão essas alterações em relação ao método
publicado.
Nessa seção também devem ser apresentados os orçamentos, a não ser que no
escopo do Edital do Projeto estejam solicitando esses dados em outra seção.
No orçamento devem ser detalhados desde insumos, matérias-primas, diárias para viagens, despesa com pessoal terceirizado (ser for o caso), deslocamentos, entre outros. Lembre-se, entretanto, de não superfaturar as despesas ou tão pouco deixá-las diminutas demais, pois muitos projetos acabam
encalhando na implantação por erros de orçamentos. Deve haver sempre
transparência de custos nos projetos.
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Os métodos que serão utilizados em seu projeto devem ser cuidadosamente
detalhados e referenciados na literatura, quando possível.
Quando um método que você irá utilizar já foi testado com sucesso em outro
projeto, você pode citá-lo em sua revisão de literatura.

19.2 Resultados esperados
É uma seção importante em seu trabalho. Se na seção anterior você descreveu como atingir os objetivos, aqui você deverá deixar às claras o que se
espera com a implantação do projeto.
Utilizando o exemplo de educação ambiental em áreas indígenas, entre os
resultados esperados com a implantação do projeto está a melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas, o ganho financeiro, a inclusão social,
a proteção ambiental das áreas abordadas, o aumento da produtividade das
espécies-alvo, a sustentabilidade do processo produtivo, entre outros.
De fato, são os resultados esperados que realmente podem justificar a implantação de um projeto e sustentar os custos apresentados nos orçamentos
apresentados na seção Materiais e métodos.
Nela é comum aparecer dois tipos de apresentação de dados: a tabela e os
quadros.
É preciso separar e definir o uso de ambas.
Utiliza-se a tabela quando os dados apresentados nessa seção são do próprio autor. Por exemplo, suponha que previamente tenham sido tomados
em visita às áreas afetadas dados de desmatamento ou avaliação do solo
degradado devido ao manejo incorreto dos recursos disponíveis, ou seja, um
diagnóstico prévio realizado. Nesse caso, apresentam-se os resultados em
forma de tabela e coloca-se como fonte “Acervo dos autores”.
Já o quadro é utilizado quando os dados apresentados não são de sua própria autoria, e sim obtidos na literatura como leis, decretos, artigos científicos, entre outros.
Exemplo: “Os dados referentes à perda da biodiversidade publicados pelo
Ibama (2012) na área de interesse estão inseridos no Quadro 4.2.”

Aula 19 – Elementos textuais – parte 3
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Ao apresentar os dados, estes devem ser nomeados como “quadro” e a
fonte da literatura deve ser normalmente citada.
No caso específico de projetos, é possível apresentar determinados dados na
seção Materiais e métodos no subitem Local de estudo. Caso resolva apresentar os dados obtidos por meio da seção Resultados esperados, é possível
apresentá-los e depois acrescentar as melhorias que podem ser obtidas com
a implantação do projeto.
Os dados obtidos por uma verificação prévia, ou os resultados esperados
propriamente ditos, devem ser apresentados preferencialmente em forma
de gráficos, tabelas e figuras.
Lembre-se de que nessa seção não há muito o que se discutir sobre os resultados, pois não são resultados reais e sim projetados em função das peculiaridades e do que se pretende alcançar com o projeto.

19.3 Considerações finais
As considerações finais concluem o projeto e podem ser chamadas também
de conclusão.
Nesse item, ressaltam-se os principais pontos do projeto e o que se que
atingir com a sua implantação, como também os benefícios para os ecossistemas e para a população abrangida pelo trabalho. São as consequências
esperadas com a execução do trabalho.
Essa seção é uma síntese dos aspectos mais importantes e relevantes de todo
o trabalho.
Geralmente, utiliza-se esse item como conclusão quando já existem dados
e resultados que foram previamente discutidos, como a ampliação de uma
dada área já contemplada por um projeto anterior ou a renovação de um
projeto ainda em fase de execução, entre outros aspectos.
Ao se tratar de conclusão, apresenta-se os objetivos alcançados e aqueles
que ainda não foram, com breves justificativas.
Essa seção deve ter dois ou três parágrafos, e no caso da conclusão, não
mais que um parágrafo, sendo apresentada em forma de itens, ou tópicos.
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Exemplo:
Considera-se que com a implantação do presente projeto de educação ambiental em terras indígenas haverá inclusão social da comunidade atendida,
além de beneficiar de sobremaneira os ecossistemas como um todo, ao utilizar técnicas modernas de manejo dos recursos naturais...
Não é aconselhável o uso de figuras, quadros, tabelas ou quaisquer recursos
gráficos nessa seção, pois se trata de um fechamento do trabalho apresentado.
Na próxima aula serão abordados os elementos pós-textuais, a implantação
e conflitos nos projetos.

Resumo
Na aula 19 foram abordadas as seções Materiais e métodos, Resultados esperados e Considerações finais. Em Materiais e métodos foram apresentados
como atingir os objetivos e como inserir técnicas e métodos que serão utilizados para a implantação de projetos e orçamentos. Em Resultados esperados, foram relatados as melhorias devidas ao projeto, preferencialmente por
meio de Quadros, Tabelas e elementos gráficos. Já na seção Considerações
finais foi realizada uma síntese dos pontos mais relevantes do projeto.

Atividades de aprendizagem
• O que você entende por transparência de custos em um projeto?

Aula 19 – Elementos textuais – parte 3
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Aula 20 – Elementos pós-textuais,
a implementação e a
avaliação de projetos
Na aula anterior foram abordadas as maneiras de implantar um
projeto, o que se esperar após sua implantação e suas consequências. Nesta aula serão avaliados os elementos pós-textuais
e como implementar e avaliar um projeto.
Os elementos pós-textuais são aqueles suplementos textuais que tem por
finalidade complementar o projeto. São eles: as referências, o glossário, os
apêndices e anexos. Vamos saber mais sobre eles?

20.1 Os elementos pós-textuais
Os elementos pós-textuais devem ter seções específicas em um trabalho,
sendo que o glossário, apêndices e anexos são opcionais.

20.1.1 As listas de referências
Em aulas anteriores já foi visto que existe a exigência para não ferir direitos
autorais e cair no crime de plágio.
Após o texto, deve ser criada uma seção exclusiva para as referências, que
deve ser em forma de lista.
A lista deve ser em ordem alfabética e seguir as normas de citação já vista
em aulas anteriores.
O espaçamento entre linhas deverá ser simples, e estas devem estar alinhadas à margem esquerda. As normas que regem as referências são as editadas
pela ABNT, como a NBR 6023:2002.
Conforme essa mesma norma, quando na mesma página houver diversos
livros de um mesmo autor, por exemplo, é possível substituir o nome por um
traço sublinear, equivalente a seis espaços.
Exemplo:
FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira
sob regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1943. 2 v.
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______. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural no Brasil.
São Paulo: Nacional, 1936.
Segundo a NRB 6023:2002, ao se utilizar o sistema numérico no texto ao
invés do autor-data, a lista seguirá em ordem crescente, e a lista obedecerá
a aparição das citadas referências no texto.
O sistema numérico não pode ser usado concomitantemente para notas de
referência e notas explicativas (ABNT, 2002b).

20.1.2 Cronograma
O cronograma, dependendo do caso, pode vir logo depois das Considerações finais ou após as Referências.
Trata-se de uma projeção de execução X tempo do projeto em suas fases
de implantação, execução e avaliação.
Geralmente, o cronograma é elaborado mensalmente, e nele se assinalam
as atividades a serem desenvolvidas. Pode haver um único cronograma que
contemple todo o período, ou vários que contemplem um intervalo de tempo definido, como anual, bianual, entre outros, ou das distintas fases do projeto, como a elaboração, execução, avaliação, monitoramento, entre outros.
Veja, a seguir, um exemplo simplificado de um cronograma.
Quadro 20.1: Cronograma simplificado

Mês/Atividade

Maio

Jun

Jul

Implantação
do Projeto

x

x

x

Treinamento
dos envolvidos

x

x

Vistoria da
área
Elaboração do
Projeto

Jan

Fev

Mar

x

x

Abr

Ago

Set

x

x

x
x

Apresentação
do Projeto

Levantamento
dos resultados

x

x

Avaliação

x

Relatório

x

Fonte: Elaborado pelos autores.
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O cronograma deve contemplar todas as fases e atividades do projeto, respeitando os prazos estabelecidos pela agência financiadora.

20.1.3 O glossário
O glossário é um elemento opcional. Se optar por utilizá-lo, deve estar dispostos em ordem alfabética, sendo inseridos os elementos técnicos utilizados na construção textual do projeto.
Ao lado dessas palavras deve ser colocado o seu respectivo significado, de
acordo com o sentido utilizado no trabalho.
Sugere-se não abusar nessa lista, colocando somente as palavras necessárias
e/ou que podem causar duplo entendimento ou confusão no texto.

20.1.4 Apêndices e anexos
Embora sejam opcionais, é comum em um projeto haver esses dois elementos pós-textuais, e normalmente seus usos são confundidos pela maioria dos
autores.
Os apêndices são aqueles documentos que são elaborados pelo próprio autor, como mapas de localização e demais materiais cartográficos, ilustrações,
algumas planilhas de levantamento de dados, entre outros.
Já os anexos são dados e documentos obtidos por outras fontes, como levantamentos do IBGE, legislações diversas, entre outros, e que tem o intuito
de comprovar ou fundamentar algum argumento utilizado no projeto. Os
anexos são aqueles que NÃO foram realizados pelo detentor dos direitos
autorais do projeto.
Considerando o exemplo de projeto na área de Educação Ambiental, o sumário ficou assim:
1. Introdução
1.2 Justificativa
2. Objetivos
2.1 Objetivo geral
2.1.1 Objetivos específicos
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3. Revisão de literatura
3.1 Os povos indígenas
3.2 O estado do Amazonas
3.2.1 A demarcação de áreas indígenas
3.3 A vegetação na Amazônia: as palmeiras
3.3.1 A degradação das palmeiras
3.3.2 A palmeira Maximiliana maripa (Inajá)
3.3.3 A palmeira Orbignya phalera (Babaçu)
4.4 Orçamentos
5. Resultados esperados
6. Considerações finais
7. Cronograma
8. Referências
9. Glossário
10. Apêndice
11. Anexos
Note que o sumário, mesmo simplificado, ficou de forma ordenada e lógica,
no qual os leitores podem seguir uma sequência natural para a obtenção das
informações que o autor quis passar na elaboração do projeto.

20.2 A
 implantação de um
projeto ambiental
Após os devidos processos de apresentação e aprovação do projeto pelas
agências financiadoras e/ou parceiros, o projeto pode ser implantado.
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Durante isso, muitas adaptações podem ser realizadas, e algumas delas podem aumentar os custos previstos, por isso, um bom orçamento pode fazer
toda a diferença para o sucesso.
Algumas vezes podem ocorrer conflitos durante a execução de um projeto
ambiental. Os conflitos podem ser de técnicas previstas que, na prática, não
apresentam os resultados esperados, sendo necessário adaptá-las ou modificá-las radicalmente, ou ainda, conflitos com a comunidade.
Para evitar os conflitos de ordem social, é recomendável haver previamente
uma consulta aos líderes e à comunidade afetada.
A aplicação de questionários ou pesquisa na comunidade sobre a demanda
socioambiental é uma ferramenta importante para não haver resistência na
execução de projetos ambientais.
Muitas vezes, o projeto ambiental aprovado não contempla os interesses das
comunidades atingidas e, por isso, pode haver problemas relacionados à sua
implantação.
Isso pode ocorrer por interesses difusos ou econômicos, como a exploração
madeireira ou de garimpos, em que a população afetada pode em primeiro
momento, acreditar que haverá perda financeira na recuperação das áreas
degradadas.
Independentemente da natureza do projeto ambiental, a aplicação de educação ambiental e a difusão na comunidade sobre os benefícios que ele
pode trazer ao meio ambiente e ao ser humano pode sustentar a aceitação
por parte das pessoas que vivem na área de abrangência.
A aceitação e participação popular serão conseguidas por meio da sensibilização e conscientização sobre a problemática e os resultados esperados.
Deve-se destacar os benefícios socioambientais e também utilizar, preferencialmente, a mão de obra local para a implementação do projeto em suas
distintas fases.
Uma vez implantado, o projeto pode ser sustentável, ou seja, com a participação popular, mesmo após a empresa executora abandonar a área, o
projeto pode permanecer gerando resultados, pois as pessoas já conscientizadas sobre a importância dele não irão querer que a área volte a ser indevi-
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damente ocupada ou utilizada de maneira a causar danos ao meio ambiente
e a elas próprias.
Em suma, a sustentabilidade de um projeto ambiental depende da participação popular, pois o meio ambiente é de responsabilidade de todos.

20.3 A avaliação de projetos ambientais
Durante a fase de execução ou após a implantação de um projeto, é preciso
haver um plano ou programa de avaliação.
O que se quer saber é o que mudou após a implementação do projeto,
quais os resultados, os pontos positivos e negativos. A avaliação deve ser
periódica.
Segundo SÃO PAULO (2005), a avaliação pode ser interna, externa ou mista.
A avaliação interna ocorre quando é feita pelos próprios autores do projeto;
a externa é realizada por membros alheios aos idealizadores e executores do
projeto; e a mista, quando englobam os dois tipos de avaliadores.
Os agentes financiadores ou parceiros do projeto podem exigir diferentes tipos de avaliação de um projeto. Em muitos casos, o plano de avaliação pode
estar contido no Edital de Chamada Pública de Projetos.
Basicamente, as avaliações podem ser, de acordo com São Paulo (2005, p. 15):
Avaliação de resultado: Consiste em veriﬁcar o cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas, no período de tempo previsto. Normalmente a avaliação inclui uma visita ao local do projeto, a veriﬁcação
dos relatórios técnicos e fotográﬁcos, listas de presença das reuniões
realizadas, e um olhar atento sobre o material gerado como fotos, documentos, material instrucional e de comunicação, entre outros itens.
Avaliação de conteúdo: Método de análise, descrição e sumarização
das tendências veriﬁcáveis em documentos escritos, tais como: minutas ou memórias de reuniões, publicações, artigos de jornal, relatórios
anuais, notas de campo, transcrições de grupos focais ou entrevistas,
e outros documentos similares. A análise pode ter uma abordagem
qualitativa ou quantitativa.
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Avaliação de processo: Trata-se da avaliação da forma como o projeto é conduzido e procura veriﬁcar a eﬁciência do método de trabalho
empregado para atingir os objetivos. A avaliação identiﬁca a coerência,
a qualidade e a viabilidade das técnicas e instrumentos pedagógicos
utilizados durante o projeto.
Avaliação de impacto: Refere-se aos impactos sociais e ambientais
que os objetivos propostos causaram na área do projeto, e às transformações comportamentais percebidas no público-alvo e/ou na comunidade. Esta etapa da avaliação representa um desaﬁo, uma vez
que os ganhos obtidos não são facilmente medidos, pois se referem
a questões culturais, à mudança de valores e novas atitudes, mensurando a contribuição do projeto para a emancipação das comunidades
atingidas e sua mais eﬁciente organização e atuação política.

Não somente o proponente deve avaliá-lo, mas também a comunidade, o
agente financiador, a sociedade e interessados em geral.

Proponente: Quem propõe,
os autores do projeto.

O sistema de avaliação e monitoramento deve estar contemplado no projeto e pode, inclusive, estar nos elementos pós-textuais, como em forma de
apêndices e/ou anexos ou já descrito na seção Materiais e métodos. Dentre
as ferramentas para avaliação, destacam-se os indicadores.
Os indicadores são os procedimentos que serão tomados para medir os resultados alcançados pelo projeto, de forma qualitativa ou quantitativa.
A forma quantitativa mede de forma numérica, como, por exemplo, o número de mudas plantadas em uma determinada área relativa a um projeto
de reflorestamento ou de repovoamento de espécies de peixes em um rio,
e que efetivamente sobreviveram. Para isso, técnicas de monitoramento devem ser aplicadas com o intuito de medir a quantidade das espécies-alvo ou
o aumento da abundância na área de interesse.
Já os indicadores qualitativos estão relacionados a aspectos subjetivos, como
a melhora da qualidade de vida de uma comunidade ou a qualidade ambiental de um ecossistema.
No caso de comunidades atendidas por um projeto ambiental, é possível
mensurar o nível de melhoria de vida ou de satisfação da população pela
execução do projeto por meio da aplicação de entrevistas ou formulários.
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O Quadro 20.3 demonstra alguns indicadores que podem ser aplicados na
Avaliação em projetos de educação ambiental.
Quadro 20.2: Exemplo de avaliação de projetos

Avaliação

Atividades
Conhecimento, valores
e habilidades despertados nos participantes para melhoria do
meio ambiente e da
qualidade de vida

Fortalecimento da participação comunitária

O despertar do sentido
de pertencimento

Indicadores

Percepção dos educadores
Sensibilização para as
questões ambientais

Evidências e discursos dos participantes
captados por meio das atividades realizadas e
de dinâmicas de grupo

Mudanças de atitudes e
novas iniciativas

Registro de iniciativas não previstas no projeto
que foram realizadas

Envolvimento dos participantes na realização
das atividades coletivas

Participação em atividades comunitárias
extracurriculares e não obrigatórias

Participação nas decisões locais

Participação dos jovens nos grupos de organizações comunitárias

Aumento da percepção
da realidade local e
valorização do espaço

Evidências nos discursos e nas iniciativas dos
participantes captados por meio das atividades realizadas e de dinâmicas de grupo

Resultado

Ações promovidas para
a melhoria da qualidade
de vida local

Capacitação profissional

Inclusão
social dos jovens

Meios de verificação

Geração de oportunidades trabalho

Desenvolvimento de
postura pró-ativa

Capacidade e desenvoltura na comunicação
interpessoal e no
trabalho em grupo

Participação dos jovens nos grupos de organizações comunitárias
Ações locais protagonizadas pelos participantes do curso
Questionários de avaliação de conhecimentos
aplicados no início e ao final do curso
Avaliação de conhecimentos por meio de
elaboração de projetos
Desempenho alcançado nos estágios oferecidos por empresas da rede
Inserção no mercado de trabalho
Engajamento em organização e realização de
atividades comunitárias
Percepção dos educadores a partir das atividades realizadas durante o curso
Percepção dos educadores a partir das atividades realizadas durante o curso
Desempenho alcançado nos estágios oferecidos por empresas da rede
Engajamento em organização e realização de
atividades comunitárias

Fonte: São Paulo (2005).

Se nas avaliações do projeto foi identificada alguma debilidade ou não conformidade, deve-se aplicar ações corretivas para saná-las.
Essas ações podem já estar previstas no projeto, ou serem adaptadas e implantadas à medida que forem detectadas.
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Outra avaliação importante está relacionada ao cronograma de execução do
projeto. É imprescindível que os prazos sejam cumpridos.
E por fim, a divulgação dos resultados do projeto implantado, especialmente
para a grande mídia, é de grande relevância para a sociedade de maneira
geral, pois aumenta a autoestima da comunidade afetada e abre caminhos
para a confecção e implantação de outros projetos ambientais.

Resumo
Nesta aula foram abordados os elementos pós-textuais. A lista de referência é o ordenamento das citações bibliográficas que apareceram no texto,
enquanto o glossário é uma lista de termos técnicos e seus significados. Os
apêndices e anexos são elementos opcionais e se constituem de documentos
elaborados pelo autor ou por outras fontes da literatura que comprovam algum ponto importante descrito no projeto. Ainda, foi observado que durante a implantação e execução de um projeto ambiental pode haver conflitos
devido a interesses difusos da comunidade e, finalmente, que a avaliação e
o monitoramento corrigem não conformidades ou problemas de execução
nas diferentes fases do projeto.

Atividades de aprendizagem
• Cite alguns tipos de conflitos que podem ocorrer nas diferentes fases
de implantação de um projeto ambiental. Busque na região onde você
mora algum projeto ambiental implantado e verifique quais indicadores
de resultados foram utilizados para avaliá-lo.
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Atividades autointrutivas
1. Considerando projetos ambientais, marque V para VERDADEIRO e
F para FALSO.
I. Planejar significa traçar planos ou metas a fim de se atingir um objetivo.
II. O planejamento não evita intempéries ambientais.
III. O planejamento evita as intempéries ambientais.
a) V, V, V
b) F, V, V
c) F, F, V
d) V, V, F
e) F, V, F
2. Considerando planejamentos ambientais, analise as proposições a seguir:
I. Mesmo havendo planejamento de uso e ocupação do solo, as catástrofes
naturais podem acarretar sérios danos ecológicos e sociais.
II. Não é necessário planejamento no descarte de lixo, pois o lixo orgânico
servirá depois como adubo.
III. Os projetos ambientais têm como objetivo identificar um problema e traçar de maneira sistemática procedimentos para corrigi-lo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão correta.
e) Somente I e III estão corretas.
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3. Durante o processo de planejamento de uma pesquisa, uma metodologia muito útil é a ferramenta conhecida por 5W2H. Relacione
corretamente as lacunas que correspondem a cada uma das alternativas que norteiam o desenvolvimento do projeto de pesquisa.
1. What (O quê?)			

( ) Custo/orçamento

2. Why (Por quê?)			

( ) Objetivo

3. Where (Onde?)			

( ) Tempo/cronograma

4. When (Quando?)			

( ) Metodologia

5. Who (Quem?)			

( ) Justificativa

6. How (Como?)			

( ) Local

7. How much (Quanto?)		

( ) Responsabilidades

Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:
a) 7; 4; 5; 6; 2; 3; 1
b) 7; 2; 6; 3; 1; 4; 6
c) 7; 2; 3; 5; 1; 4; 6
d) 7; 1; 4; 6; 2; 3; 5
e) 7; 1; 4; 6; 3; 2; 5
4. Ética deriva da palavra grega ethos e significa “aquilo que pertence ao caráter”. Em pesquisa, a Resolução 196/1996 do Conselho
Nacional de Saúde estabelece diretrizes para garantir a ética em
pesquisas envolvendo seres humanos. Com relação à eticidade na
pesquisa, assinale a alternativa CORRETA.
a) Durante a elaboração do projeto de pesquisa, em função do tipo de projeto a ser desenvolvido, dispensa-se o uso da ética.
b) O pesquisador deve estar atento em primar pela ética, podendo constranger ou divulgar dados pessoais dos entrevistados.
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c) Se a pesquisa envolve pesquisadores e pesquisados, é importante que
a investigação não traga prejuízo para nenhuma das partes envolvidas.
d) Em relação à ética na pesquisa, proteger o anonimato dos participantes
é suficiente, uma vez que dessa forma sua identidade não pode ser identificada.
e) As diretrizes instituídas pela Resolução 196/1996 do Conselho Nacional
de Saúde estabelecem que apenas resultados positivos devem ser apresentados.
5. As áreas degradadas devem ser recuperadas a partir de processos que garantam o seu desenvolvimento, de acordo com o tipo
de degradação e as características do ambiente a ser recuperado.
Analise as proposições a seguir e assinale (V) para VERDADEIRO e
(F) para FALSO.
I. Recuperar áreas degradadas pode promover o equilíbrio da área, mas não
é capaz de minimizar a pressão exercida pelas atividades humanas sobre
os ecossistemas.
II. Recuperação tem por finalidade reproduzir o ambiente de modo a apresentar condições exatas do local tais como eram antes da degradação.
III.A recuperação tem por objetivo tornar a área próxima às condições naturais, com foco no equilíbrio e estabilidade dos processos atuantes.
Assinale a sequência CORRETA:
a) V, V, F
b) V, F, V
c) F, V, F
d) F, F, V
e) V, V, V
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6. O PRAD, Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, consiste em
um documento que contém as medidas propostas para a mitigação
dos impactos ambientais decorrentes das atividades ou dos empreendimentos. Sobre esse projeto, assinale a alternativa correta.
a) O termo recuperação é amplamente utilizado por incorporar os sentidos de restauração e reabilitação.
b) Para realização do PRAD não é necessário realizar um diagnóstico,
uma vez que a recuperação das áreas é igual para todas.
c) É dispensável o conhecimento da legislação para trabalhar com o
PRAD, pois não são muitos os dispositivos legais para sua elaboração.
d) As áreas são consideradas degradadas quando todos os seus componentes essenciais para manutenção de suas funções ecológicas foram
suprimidos.
e) Resiliência pode ser definida como a capacidade de um ecossistema,
após sofrer algum distúrbio ou intervenção, de se recuperar por meio
de intervenções humanas.
7. A respeito dos projetos de recuperação de áreas degradadas, verifique as afirmações a seguir e assinale a alternativa CORRETA:
I. Identificar o local e o tipo de ecossistema a ser restaurado.
II. Identificar o agente causador da degradação.
III. Identificar se há necessidade de intervenções diretas para a restauração.
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) Somente I.
e) Somente II.
8. O que são direitos humanos?
a) São os direitos adquiridos pelas sociedades quando essas têm acesso a
recursos materiais.
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b) São aqueles direitos que nascem com a pessoa, não importa a raça, a cor,
o sexo, a religião ou a nacionalidade.
c) São os direitos assegurados por diversos países, os quais somente alguns
seres humanos podem se beneficiar.
d) São os direitos de todos os seres humanos, que embora não essenciais,
são assegurados pela constituição federal.
e) São aqueles direitos que a pessoa adquire durante a vida, não importa a
raça, a cor, o sexo, a religião ou a nacionalidade.
9. O principal objetivo dos projetos sociais é contribuir para a redução da pobreza e das desigualdades. Quais os tipos de projetos
podem ser considerados projetos ambientais?
I. Projeto de inclusão digital.
II. Projeto de incentivo à cultura.
III. Projeto de assistência médica.
Sobre as afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.
a) As alternativas I e III estão corretas.
b) Somente a alternativa I está correta.
c) As alternativas II e III estão corretas.
d) Somente a alternativa II está correta.
e) As alternativas I, II e III estão corretas.
10. Marque V para VERDADEIRO e F para FALSO.
I. Os impactos causados pelas atividades humanas vêm acelerando o processo de esgotamento dos recursos naturais.
II. É importante que os projetos de sustentabilidade busquem a melhoria
contínua, sobrecarregando os recursos utilizados.
III. A sustentabilidade pode ser vista como sendo políticas e práticas voltadas
exclusivamente à conservação ambiental.
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a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, F, F
d) V, V, F
e) F, V, F
11. Dos itens a seguir, assinale o que não corresponde a uma dimensão da sustentabilidade:
a) Social.
b) Política.
c) Cultural.
d) Econômica.
e) Empresarial.
12. Quanto à sustentabilidade, analise as frases a seguir e marque (V)
para VERDADEIRO e (F) para FALSO:
I.A sustentabilidade social abrange a necessidade de recursos materiais e
não materiais, de forma a garantir o atendimento às condições mínimas
da população, com igualdade de acesso.
II.A sustentabilidade cultural diz respeito à cultura de locais distantes,
garantindo continuidade e equilíbrio entre a tradição e a inovação.
III.Na dimensão econômica, a sustentabilidade está associada à eficácia
econômica e ao uso adequado da tecnologia.
IV.A sustentabilidade ecológica se refere à proteção dos recursos
nômicos da região.

eco-

V. Sustentabilidade espacial diz respeito à distribuição igualitária de terra e
distribuição territorial.
Assinale a sequência CORRETA:
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a) V, V, V, F, F
b) V, F, V, F, V
c) F, F, F, V, V
d) F, V, F, V, F
e) V, V, V, V, F
13. Saneamento básico é um elemento fundamental da infraestrutura urbana. A respeito do saneamento, verifique as alternativas a
seguir e assinale a CORRETA.
a) O saneamento envolve apenas ações de coleta de resíduos e esgotamento sanitário.
b) Embora o saneamento seja importante para a prevenção de doenças,
não é elemento de fundamental importância para a saúde pública.
c) Para muitos, saneamento básico refere-se apenas à coleta e tratamento
de esgoto, porém, este conceito envolve inúmeras outras ações.
d) Entre os componentes do saneamento básico destacam-se a drenagem
das águas fluviais, a redução de doenças e o abastecimento de água
potável.
e) No Brasil, a Lei n. 11.445/2007 estabelece para os municípios o Plano de Saneamento Básico como um dos instrumentos de gestão não participativa.
14. Sobre saneamento básico, complete a frase a seguir e assinale a
alternativa CORRETA.
A Lei n.º 11.445/2007, que estabelece as diretrizes para o __________
______________________ brasileiro em seu artigo 3.º considera como
saneamento básico o conjunto de _______________________________
e instalações operacionais de ________________________________,
_____________________________________________, limpeza urbana
e _________________________, _______________________ de águas
pluviais urbanas.
a) Saneamento básico/serviços, infraestruturas/drenagem e manejo/esgotamento sanitário/de caixas d’água/manejo.
b) Esgotamento sanitário/atividades e estratégias/manejo de resíduos sólidos/controle de doenças/de caixas d’água/manejo.
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c) Esgotamento sanitário/serviços, infraestruturas/controle de doenças/manejo de resíduos/esgotamento sanitário/dragagem.
d) Tratamento de esgoto/atividades e estratégias/abastecimento de água
potável/esgotamento sanitário/manejo de resíduos sólidos/drenagem e
manejo.
e) Saneamento básico/serviços, infraestruturas/abastecimento de água potável/esgotamento sanitário/manejo de resíduos sólidos/drenagem e manejo.
15. Com relação à educação ambiental, verifique as sentenças.
I. Os princípios básicos da educação ambiental correspondem a: sensibilização; compreensão; responsabilidade; competência; e cidadania.
II. A educação ambiental deve estar presente na educação nacional somente em caráter formal, pois permite um controle pelo poder público.
III. Foi a partir da crise ambiental que a educação ambiental surgiu como
ferramenta de mudanças nas relações do homem com o ambiente.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Alternativas I, II e III são falsas.
b) As alternativas II e III são verdadeiras.
c) Todas as alternativas são verdadeiras.
d) Apenas a alternativa I e III são verdadeiras.
e) Apenas a alternativa II e III são verdadeiras.
16. Complete a afirmação e assinale a alternativa CORRETA.
		
A ________________ tem como objetivo melhorar a ______________
e ambiental da população, com o fim maior de garantir o
_________________, formando cidadãos aptos para exercer a
_______________ social.
a) Crise ambiental, condição de vida, crescimento, cidadania.
b) Educação ambiental, condição de vida, crescimento, justiça.
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c) Crise ambiental, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, cidadania.
d) Educação ambiental, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável,
justiça.
e) Educação ambiental, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável,
cidadania.
17. S
 obre o desenvolvimento de atividades de educação ambiental,
assinale a alternativa CORRETA.
a) É fundamental a elaboração de um projeto com objetivos e conteúdos
que permitam abordar aspectos relacionados a elementos naturais e
construídos.
b) Trata-se de um processo descontínuo e cíclico, pautado por princípios
gerais como: compreensão, responsabilidade e sensibilização.
c) A educação ambiental é considerada como ferramenta de mudanças nas
relações do homem com o próprio homem.
d) A educação ambiental tem o intuito de reverter o processo de regeneração socioambiental existente.
18. E
 m 1997, durante uma das mais importantes reuniões de países,
realizada em Quioto, no Japão, foi criado o Protocolo de Quioto.
O que foi estabelecido com este acordo?
a) Que os países em desenvolvimento deveriam reduzir suas emissões de
gases de efeito estufa, em 50% em média, em relação aos níveis medidos em 1990.
b) Que os países desenvolvidos deveriam reduzir suas emissões de gases de
efeito estufa 5,2% em média, em relação aos níveis medidos em 1990.
c) Que os países em desenvolvimento deveriam auxiliar os países em desenvolvimento, disponibilizando tecnologia para a reciclagem.
d) Que os países em desenvolvimento deveriam reciclar 11,2% dos lixos
produzidos.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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19. C
 onsiderando o Potencial de Aquecimento Global (Global Warming Potential – GWP) que cada gás de efeito estufa (GEE) possui, verifique as alternativas e marque (V) para VERDADEIRO e (F)
para FALSO.
I. Potencial de aquecimento global é o impacto que um gás de efeito estufa tem no aquecimento global.
II. Para o comércio no mercado de carbono, cada tonelada de dióxido de
carbono (CO2) corresponde a dois créditos de carbonos.
III. Por definição, o CO2 é usado como referência, portanto sempre tem um
GWP de 1.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, V
b) V, F, V
c) F, F, V
d) F, V, V
e) V, V, F
20. A
 s áreas de conservação e as áreas de preservação surgem da
necessidade de manter os ecossistemas, a fauna, a flora e outros
recursos naturais visando à proteção ambiental. Marque (V) para
as sentenças VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.
I. As Unidades de Proteção Integral têm por objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais,
com normas e regras mais restritivas.
II. As unidades de conservação são espaços geralmente formados por áreas
contínuas, institucionalizados com o objetivo de promover a proteção
ambiental.
III. Unidades de Uso Sustentável visam a conciliar a conservação da natureza
com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
A sequência CORRETA é:
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a) V, F, V
b) V, V, V
c) F, V, V
d) F, F, V
e) V, V, F
21. D
 ois conceitos muito utilizados na área ambiental devem ser claramente diferenciados, e embora estejam diretamente associados
ao desenvolvimento sustentável, são distintos entre si: preservação e conservação. Com relação às áreas de conservação e preservação, assinale a alternativa CORRETA.
a) As reservas biológicas são consideradas unidades de conservação de uso
sustentável.
b) O termo preservação se refere ao conjunto de métodos e procedimentos
que visam à proteção ambiental.
c) As áreas de preservação permanente são uma categoria de unidades de
conservação de uso sustentável.
d) A palavra conservação pressupõe a necessidade de manter um ambiente
intacto, sendo proibida qualquer alteração.
e) O termo preservação implica uso racional de um recurso qualquer, já
conservação apresenta um sentido mais restrito, ou seja, não utilizá-lo.
22. As Unidades de Conservação (UC) são classificadas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. A seguir, assinale a alternativa que contém exemplos de categorias de Unidades de Proteção Integral.
a) Estação ecológica; reserva biológica; reserva de fauna.
b) Estação ecológica; reserva biológica; refúgio de vida silvestre.
c) Área de proteção ambiental; reserva de fauna; estação ecológica.
d) Reserva biológica; refúgio de vida silvestre; área de proteção ambiental.
e) Área de relevante interesse ecológico; estação ecológica; reserva de fauna.
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23. Angariar recursos para a elaboração e implantação de projetos
nem sempre é fácil. Antes mesmo de buscar um financiamento, é
importante ter um orçamento. A respeito disso, analise as sentenças e marque (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as falsas.
I. O bom controle de custos se inicia com um orçamento realista, quando
os custos são bem gerenciados.
II. A etapa de elaboração de orçamento exige muita atenção, e mesmo que
ocorram erros, sempre é possível cumprir o projeto.
III. Deve-se elaborar um orçamento da maneira mais realista possível, evitando subdimensionamentos ou superdimensionamento.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as alternativas são verdadeiras.
b) V, F, V
c) V, V, F
d) V, F, F
e) F, F, F
24. C
 aptar recursos significa buscar meios para suprir as necessidades
de um projeto. Sobre as fontes de recursos, assinale a alternativa
CORRETA.
a) As fontes de recursos podem ser nacionais ou estrangeiras, públicas ou
privadas.
b) Recursos públicos são aqueles advindos de órgãos governamentais exclusivamente nacionais.
c) Recursos privados são aqueles advindos das mais diversas instituições,
tais como órgãos públicos e outras.
d) Conhecer os agentes financiadores e suas linhas de crédito é suficiente
para assegurar o sucesso na obtenção dos recursos ofertados.
e) Entre as modalidades de recursos públicos estão os recursos a fundo perdido, que oferecem juros menores que os de mercado.
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25. Em relação ao escopo do projeto, analise as proposições a seguir.
I. Projetos de alta qualidade entregam o produto solicitado dentro do escopo, no prazo e dentro do orçamento.
II. Cada alteração no escopo do projeto, embora possa causar atrasos no
projeto, não acarretará em maiores investimentos.
III. As alterações que ocorrem no início trazem impactos menores para o
projeto.
Assinale a alternativa CORRETA.
a) I e II estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) Apenas I está correta.
d) Apenas III está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.
26. P
 ara haver a transmissão de uma mensagem e, desse modo, garantir a eficácia da comunicação, alguns passos devem ser seguidos antes de iniciar a escrita e durante ela. A respeito disso,
preencha as lacunas relativas à sequência (ordem) CORRETA e assinale a alternativa correspondente.
I. Checar toda a estrutura.
II. Preparar um esboço.
III. Estabelecer um propósito básico.
IV. Coletar e organizar o material.
V. Enviar a mensagem.
a) 4, 2, 3, 1, 5
b) 2, 1, 3, 4, 5
c) 4, 3, 1, 2, 5
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d) 2, 4, 1, 2, 5
e) 4, 2, 3, 1, 5
27. S
 eja qual for a natureza de um projeto, há sempre o envolvimento de recursos humanos, independentemente das técnicas e ferramentas aplicadas para o seu gerenciamento. Então, o elemento
primário de um projeto são as pessoas. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.
a) Quanto maior a resiliência das pessoas em uma organização, menor será
a velocidade da mudança.
b) O ciclo de mudanças decorrentes de um projeto é aberto, logo, mudanças não devem ser aceitas no decorrer de um projeto.
c) A gestão correta dos stakeholders deve contemplar os tipos de interesse
específicos, devendo ser revistos periodicamente.
d) Para a realização de um projeto, dispensa-se um diálogo estreito com todos os stakeholders, uma vez que o sucesso do projeto independe disso.
e) Podem surgir nas diversas fases do projeto vários conflitos, todavia, não
se deve redefinir o escopo do projeto, devendo manter o escopo original.
28. C
 onsiderando a escrita de um projeto, analise as proposições a
seguir e marque a alternativa CORRETA:
I. Em um texto para um projeto recomenda-se utilizar o circunlóquio para
definir termos técnicos.
II. Não é necessário utilizar as novas normas ortográficas porque elas nunca
entrarão em vigor.
III. A redação de um projeto deve concisa e clara, evitando frases longas.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) Somente I e III estão corretas.
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29. Q
 uanto a normas básicas de escrita, relacione a primeira coluna
com a segunda.
I. Anacolutos			

( ) Redundância.

II. Pleonasmos			

( ) Frases cortadas e ideias inclusivas.

III. Obscuridade		 ( ) Sentido duvidoso.
A sequência CORRETA é:
a) I, II, III
b) I, III, II
c) II, III, I
d) III, II, I
e) II, I, III
30. O que NÃO é desejável na forma da escrita de um projeto?
a) Clareza.
b) Concisão.
c) Digressões.
d) Termos técnicos.
e) Linguagem objetiva e direta.
31. Sobre o assunto de direitos autorais, leia as proposições a seguir:
I. É permitida a reprodução integral de uma obra desde que o interessado
não faça a cópia dessa capa.
II. Utilizar parte de textos sem citar devidamente os autores fere a Lei de
Direitos Autorais.
III. A Lei de Direitos Autorais não permite o uso de figuras ou imagens mesmo que a fonte seja citada.
Assinale a alternativa CORRETA:
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a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) Somente I e III estão corretas.
32. Quanto ao plágio, assinale a alternativa CORRETA:
a) Não existe plágio quando se utiliza apenas uma figura de determinado
livro para a confecção de um projeto.
b) Não existe plágio quando se utiliza apenas uma frase de determinado
livro para a confecção de um projeto.
c) Não existe plágio quando se utiliza apenas um esquema de determinado
livro para a confecção de um projeto.
d) Não existe plágio quando se utiliza apenas uma página de determinado
livro para a confecção de um projeto.
e) Não existe plágio quando se utiliza uma figura de determinado livro para
a confecção de um projeto, citando a sua fonte.
33. L eia as afirmativas a seguir e marque qual NÃO é exemplo de
plágio:
a) Utilizar figuras ou fotografias de determinado autor como se fossem suas.
b) Escrever um texto de determinado autor como se fosse seu.
c) Publicar na internet determinado texto sem citar a fonte.
d) Citar uma frase ou um pequeno trecho de um livro, referenciando o
nome do autor da obra.
e) Utilizar dados obtidos em determinado trabalho acadêmico como se os
dados fossem seus.
34. Sobre citações, considere as proposições a seguir:
I. Nas citações diretas não é preciso colocar a página da publicação consultada.
II. Nas citações indiretas não é preciso colocar a página da publicação consultada.
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III. A citação da página é opcional em ambos os tipos de citações: direta e
indireta.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) Somente III está correta.
d) Somente I e II estão corretas.
e) Somente I e III estão corretas.
35. A respeito de citações. analise as frases a seguir e marque V para
VERDADEIRO e F para FALSO.
I. Ao citar a fonte de determinada informação no texto, o autor se exime
de qualquer culpabilidade sobre tal, esteja ela correta ou não.
II. O uso de aspas duplas é utilizado nas citações indiretas.
III. A paráfrase é um recurso utilizado nas citações diretas.
Assinale a sequência CORRETA:
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, F, F
d) V, V, F
e) F, V, F
36. As alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) O uso do apud indica que a obra citada não foi consultada.
b) A indicação do número de página é obrigatória na citação direta.
c) Na citação de até três linhas é obrigatório o uso de aspas duplas.
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d) Paráfrase é o uso da ideia do essencial de um artigo ou livro, sem transcrição literal.
e) A condensação indica o uso da ideia principal do autor, utilizando suas
palavras literalmente.
37. S
 obre referências bibliográficas, marque V para VERDADEIRO e F
para FALSO.
I. O sistema numérico deve ser apresentado na lista de referência em ordem alfabética.
II. Quando existem mais de dois autores basta citar o nome do primeiro
seguido da expressão et al.
III. Quando se quer citar várias publicações de autores diferentes que versam
sobre o mesmo assunto, isso deve ser feito por ordem cronológica.
Assinale a sequência CORRETA:
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, F, F
d) V, V, F
e) F, F, F
38. Sobre os elementos das listas de referências, marque E para elementos essenciais e C para complementares:
I. Autor.
II. Título.
III. INúmero de páginas.
A sequência CORRETA é:
a) E, C, C
b) E, E, C
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c) C, E, E
d) C, C, E
e) C, E, C
39. Sobre referências bibliográficas, considere as proposições a seguir:
I. O ISBN é um elemento complementar na lista de referência.
II. O uso da expressão latina et al. deve ser utilizada somente com mais de
três autores.
III. O uso de documentos na internet é autorizado, desde que na lista de
referência conste a data de acesso do site.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e III estão corretas.
b) Somente I está correta.
c) Somente II está correta.
d) Somente III está correta.
e) Somente I e II estão corretas.
40. S
 obre os elementos pré-textuais de um projeto, relacione a primeira coluna com a segunda:
I. Epígrafe			

( ) A
 presentação do assunto, do problema
ou tema do projeto.

II. Resumo			

( ) Síntese do projeto.

III. Introdução			

( ) C
 itação de frases ou textos de autores
célebres que antecede o texto principal
de um trabalho.

A sequência CORRETA é:
a) I; II; III
b) I; III; II
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c) II; III; I
d) III; II; I
e) II; I; III
41. Q
 uanto à introdução e resumo, marque V para VERDADEIRO e F
para FALSO:
I. A introdução é posterior ao resumo.
II. O resumo vai logo depois da introdução.
III. As palavras-chave são palavras que definem o conteúdo do trabalho e
devem ser apresentadas antes do resumo.
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, F, F
d) F, F, V
e) F, F, F
42. Sobre a introdução de um projeto, associe a primeira coluna com
a segunda:
I. Justificativa de um projeto		

( ) O se quer atingir com o projeto.

II. Hipóteses de um projeto		

( ) A
 presentação do problema e a
importância de resolvê-lo ou de
propor soluções a ele.

III. Objetivos				( ) R
 espostas às perguntas de um
projeto.
A sequência CORRETA é:
a) I; II; III
b) I; III; II
c) II; III; I
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d) III; II; I
e) II; I; III
43. Sobre os objetivos do projeto, leia as seguintes proposições:
I. Os objetivos são parâmetros numéricos os quais se deseja alcançar.
II. A meta geral é o mesmo que objetivo geral.
III. O verbo “avaliar” é recomendado para se utilizar nos objetivos.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e III estão corretas.
b) Somente I está correta.
c) Somente II está correta.
d) Somente III está correta.
e) Somente I e II estão corretas.
44. O
 s verbos a seguir são recomendados para se colocar nos objetivos, EXCETO:
a) analisar.
b) compreender.
c) identificar.
d) enumerar.
e) comparar.
45. S
 obre a revisão de literatura, leia as frases a seguir e marque V
para VERDADEIRO e F para FALSO:
I. O estado da arte é o mesmo que fundamentação teórica.
II. Na seção Revisão da literatura se insere os resultados esperados com o projeto.
III. Em um projeto, na seção Estado da arte, o autor coloca suas ideias e
opiniões sobre um determinado assunto.
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Assinale a sequência CORRETA:
a) V, V, V
b) F, V, V
c) V, F, F
d) F, F, V
e) F, F, F
46. S
 obre as fontes de informações utilizadas no projeto, considere
as seguintes proposições a seguir:
I. Dados confiáveis obtidos na internet são aqueles que se encontram em
blogs e Facebook.
II. Revistas científicas indexadas pelo Scielo possuem rigor científico suficiente para poder citá-los na seção Revisão de literatura.
III. Não se utilizam dados obtidos por meio do portal do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE porque não são os atualizados.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e III estão corretas.
b) Somente I está correta.
c) Somente II está correta.
d) Somente III está correta.
e) Somente I e II estão corretas.
47. C
 omo visto em aula, os elementos textuais (parte 3) se dividem
em Materiais e métodos, Resultados esperados e Conclusão. Associe a primeira coluna com a segunda:
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I. Materiais e métodos		

( ) A
 presenta os tópicos mais importantes do projeto.

II. Resultados esperados		

( ) A
 presenta as maneiras de implantar o projeto.

152

Projetos Ambientais

III. Conclusão			

( ) A
 presenta as decorrências da implantação de um projeto, preferencialmente
em tabelas e elementos gráficos.

A sequência CORRETA é:
a) I; II; III
b) I; III; II
c) II; III; I
d) III; I; II
e) II; I; III
48. S
 obre os resultados esperados e as considerações finais, marque V
para VERDADEIRO e F para FALSO:
I. Elementos gráficos devem ter preferência sobre os textos na seção Considerações finais.
II. IA seção Considerações finais apresenta uma síntese dos principais pontos do projeto.
III. IOs Resultados esperados apresentam as implicações, os benefícios, entre
outros devido à implantação do projeto.
Assinale a sequência correta:
a) V, V; V
b) F, V; V
c) V, F; F
d) F, F; V
e) F, F; F
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49. Considere as proposições a seguir e assinale a alternativa CORRETA:
I. Dados do próprio autor devem ser apresentados em quadros.
II. As tabelas são os dados que não são do autor, portanto, não precisa citar
a fonte.
III. Na seção Considerações finais é realizado uma síntese do projeto e as
consequências dessa implantação.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e III estão corretas.
b) Somente I está correta.
c) Somente II está correta.
d) Somente III está correta.
e) Somente I e II estão corretas.
50. C
 onsiderando os elementos pós-textuais, associe a primeira coluna com a segunda:
I. Tabelas			

( ) E lemento textual no qual o autor do projeto insere seus próprios dados obtidos.

II. Anexos 			

( ) A
 presenta documentos elaborados pelo
próprio autor.

III. Apêndices			

( ) A
 presenta documentos elaborados por
fontes diversas.

Assinale a sequência CORRETA:
a) I; II; III
b) I; III; II
c) II; III; I
d) III; I; II
e) II; I; III
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