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APRESENTAÇÃO 

 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 

tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos técnicos e 

profissionais de nível médio, e de cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e pessoas expostas a exclusão social. 

Além disso, o Pronatec visa à ampliação de vagas e expansão das redes 

estaduais de educação profissional. Ou seja, a oferta, pelos estados, de ensino 

médio concomitante com a educação profissional e a formação inicial e continuada 

para diversos públicos. 

No CETAM o PRONATEC é entendido como uma ação educativa de muita 

importância, fomentando o acesso das pessoas a educação profissional e ampliando 

as ofertas da instituição, consolidando uma política de governo de qualificar 

pessoas, como instrumento de cidadania para gerar ocupação e renda
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UNIDADE 1 – PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 
 
1 COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 
 

Nunca se escreveu tanto como nos últimos anos. Por isso, a habilidade da 
comunicação, especialmente da comunicação escrita, tem sido muito valorizada no  
mercado de trabalho. Para ocupar alguns postos, a competência técnica tem sido 
um critério secundário para a conquista do emprego. 

As organizações têm plena consciência de que boa parte de seus problemas 
tem origem na má comunicação entre seus membros. Por conta disso, procuram 
profissionais capazes de se comunicar de maneira eficiente tanto com o público 
interno quanto com o externo.  

Dentre os vários significados apresentados pelo dicionário Aurélio para o  
verbo comunicar, é interessante destacar os sentidos de “tornar comum”, de “fazer  
saber; participar”. 

A comunicação é um processo de transferência de significados entre 
pessoas. Para se ter um efeito real, é necessário que os envolvidos nesse processo 
compreendam a linguagem utilizada. A linguagem é um sistema de sinais, de 
qualquer natureza, capaz de servir à comunicação, por exemplo, os sinais de 
trânsito, um sinal sonoro, as palavras escritas em um documento. De acordo com 
que se usa no processo comunicativo, a comunicação pode ser classificada em não 
verbal e verbal.  

Comunicação não verbal – é aquela constituída somente por sinais não 
verbais, isto é, acontece sem a utilização de palavras escritas ou faladas. Ela pode 
ocorrer por intermédio da linguagem gestual ou corporal, o uso de sons, cores etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Linguagem corporal 
Fonte: Linguagem corporal 

 

O ato de perceber, enviar e receber sinais não verbais são processos 

independentes e naturais, que podem ser transformados em habilidades 

relacionadas à atuação profissional do indivíduo na sociedade contemporânea 

(TERCIOTTI; MACARENCO, 2013). 
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Comunicação verbal – utiliza palavras no processo comunicativo, sejam 

faladas ou escritas. Ex.: cartas comerciais, um discurso etc. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Comunicação verbal. 
Fonte: A importância da comunicação para a gestão empresarial/organizacional 

 

 

1.1 OS DIFERENTES NÍVEIS DE LINGUAGEM 

 

Você já deve ter observado as “diferenças” existentes na língua portuguesa 

falada em todas as regiões do Brasil. Além disso, existem as “diferenças” no modo 

Praticando... 

Leio o texto a seguir e responda. 

No estádio de futebol, a comunicação aparece nos gritos da torcida, nas cores 

das bandeiras, nos números das camisetas dos jogadores, nos gestos, apitadas e 

cartões do juiz e dos bandeirinhas, no placar eletrônico, nos alto-falantes e 

radinhos de pilha, nas conversas e insultos dos torcedores, em seus gritos de 

estímulo, no trabalho dos repórteres, radialistas, fotógrafos e operadores de TV. O 

próprio jogo é um ato de comunicação. Dias antes já tinha provocado dúzias de 

mensagens e durante dias a fio ele continuará sendo objeto de comunicação nos 

botequins, nos escritórios, nas fábricas, nos rádios e jornais.  

Classifique em verbal ou não-verbal os aspectos relacionados ao texto.  

a) Gritos da torcida ______________________.  

b) Cores das bandeiras ______________________.  

c) Número das camisetas ______________________.  

d) Gestos, apitadas e cartões do juiz e dos bandeirinhas 

______________________. 

e) Conversas de torcedores ______________________. 
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de falar entre pessoas de classes sociais, profissionais e de faixas etárias distintas. 

Isso prova que a língua não é algo estático, que não pode sofrer mudanças. 

As mudanças na forma de uso da língua podem ocorrer também por conta 

da necessidade de adequação conforme a situação de uso. Certamente, você fala 

de maneira mais formal no ambiente de trabalho, na escola, e, informal, quando está 

entre amigos, parentes. Essas variações também são observáveis no texto escrito. 

Escrever um e-mail para o chefe requer uma linguagem mais formal, diferentemente 

do que ocorreria se você escrevesse uma mensagem para um amigo, por exemplo.  

 

 

 

 

 

 

O importante é saber adequar o uso da língua à situação comunicativa que 

você se encontra, considerando, ainda, o objetivo da comunicação. 

Praticando...  

1) As orações a seguir estão redigidas desobedecendo à norma culta. Reescreva-as 

obedecendo às regras do uso padrão.  

 

a) Eu não vi ela hoje.  

___________________________________________________________________  

b) Ninguém deixou ele falar.  

___________________________________________________________________  

c) Deixe eu ver isso! 

___________________________________________________________________

d) Eu te amo, sim, mas não abuse! 

___________________________________________________________________  

e) Não assisti o filme nem vou assisti-lo. 

___________________________________________________________________ 

2) Considere as situações de comunicação a seguir e assinale a opção que 

apresenta o texto mais adequado. 

 

A Presidenta da República ao fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e 

televisão: 

Para entender como o ambiente influencia o comportamento linguístico, 

imagine uma pessoa numa reunião de trabalho da empresa, apresentando 

um relatório, e, na sequência, imagine-a num estádio de futebol, assistindo a 

uma final de seu time. Será que ela usaria o mesmo tipo de linguagem nas 

duas situações? 
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a) Estou aqui para explanar os motivos do aumento da tarifa de energia elétrica 

neste momento. 

b) Estou aqui para explicar a todos as razões do último aumento da tarifa de energia 

em todo o país. 

c) Venho à presença de todos os eleitores com o fito de explicitar os aumentos de 

energia elétrica no momento em todo o país. 

 

Um médico em conversa com um paciente numa UBS: 

a) Nós ainda não sabemos muito bem por que as pessoas têm dor de cabeça. 

b) As cefaleias têm etiologia desconhecida. 

c) Não se conhece ainda as origens das cefalalgias. 

 

  

1.1.2 DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO 

 

As palavras não apresentam um único sentido, mas sim, muitos significados, 

que devem ser usados conforme o contexto comunicativo. Essa escolha vocabular 

dependerá das experiências, dos objetivos e do conhecimento do falante. 

Dependendo da variação dos significados, as palavras são usadas no 

sentido denotativo (denotação) ou conotativo (conotação) da linguagem.  

A denotação consiste no uso do sentido próprio, restrito, objetivo da 

palavra. O sentido literal normalmente aparece nas primeiras acepções1 do 

dicionário. Seu uso tem como finalidade informar, de maneira clara e objetiva, o 

receptor da mensagem; por isso, é amplamente utilizada em textos informativos 

(jornais, legislações, regulamentos, manuais de instrução, textos técnicos etc.).   

A conotação é o uso da palavra em seu sentido figurado, ou seja, aquele 

tipo de significado que vai além do sentido literal da palavra. Ganha novos 

significados dependendo da circunstância em que a palavra é usada. Seu principal 

objetivo é transmitir ao receptor da mensagem certo grau de expressividade e 

afetividade. É comum ser utilizada nas conversas informais, em músicas, poemas 

etc. 

Ex.: A onça encontrada perto da empresa é muito feroz. (denotação) 

       O chefe virou uma onça ao receber os relatórios. (conotação)    
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Praticando ... 

Leia atentamente os textos a seguir: 

Texto 1: A rosa de Hiroshima  

Vinícius de Moraes 

Pensem nas crianças  

Mudas telepáticas  

Pensem nas meninas  

Cegas inexatas  

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas  

Pensem nas feridas  

Como rosas cálidas  

Mas oh não se esqueçam  

Da rosa da rosa  

Da rosa de Hiroshima  

A rosa hereditária  

A rosa radioativa  

Estúpida e inválida  

A rosa com cirrose  

A anti-rosa atômica  

Sem cor sem perfume  

Sem rosa sem nada 

 

 

Texto 2: 

A bomba atômica é uma arma explosiva cuja energia deriva de uma reação nuclear. 

Para se ter uma ideia de seu poder destrutivo, basta citar o fato de que ela é capaz 

de destruir totalmente grandes cidades.  

Considerando a linguagem utilizada nos dois textos, qual deles utilizou a linguagem 

denotativa? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1.2 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
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A comunicação interna refere-se à interação verbal e não verbal entre os 

membros de uma organização. Destina-se a manter o quadro de pessoal sempre 

informado do que ocorre na empresa, como um fator de motivação e participação. 

Esse tipo de comunicação é técnica. Possui vários modelos, visando à sua 

adequação ao propósito comunicativo (e-mail, quadro de avisos, panfletagem, 

banner, mensagem da gerência, jornal interno, revistas, rádio interna, caixa de 

sugestões etc. Volta-se à comunicação administrativa (normas e procedimentos 

internos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 –  Revista interna 
Fonte: EIKON, 2011 

 

São aspectos que colaboram com a eficácia da comunicação interna:  

 a informação deve ser transmitida no momento adequado; 

 a assunção, por parte dos gestores, do papel de comunicador; 

 o envolvimento não tardio da área de comunicação; 

 a diretoria da organização não pode ter medo de dar as “más” notícias; 

 transparência e agilidade da informação oficial; e 

 ajustar os discursos, com os tons emocionais e racionais necessários. 

Tão importante como a comunicação interna, a comunicação externa é 

uma poderosa estratégia de diálogo com a sociedade. Por meio dela, a organização 

tanto mantém as pessoas informadas sobre suas ações quanto toma ciência das 

expectativas de seu público-alvo. O grande desafio para sua execução é a escolha 
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da ferramenta de comunicação e do tipo de linguagem mais apropriados aos 

objetivos da organização. 

Uma boa comunicação (interna e externa) exige simplicidade, coerência e 

coesão. 

 

1.2.1 A comunicação oral no ambiente de trabalho 

 

No campo profissional, são várias as situações que nos obrigam a falar em 

público, seja como “ator principal” do ato comunicativo ou não. Independente disso, 

é importante saber que falar numa situação profissional é bem diferente do que 

comunicar-se informalmente. Nesta última situação, os papéis de falante e ouvinte 

alternam-se, fato raríssimo em situações profissionais de comunicação. 

A comunicação oral, no campo profissional, é usada principalmente nas 

seguintes situações: 

 conversas com clientes, colegas de trabalho, superiores ou subordinados; 

 telefonemas; 

 palestras e discursos; 

 conferências, seminários, simpósios, treinamentos, cursos; 

 entrevistas; 

 reuniões. 

Dentre as situações apresentadas, as duas últimas merecem destaque 

devido à importância tanto para quem a realiza quanto para quem participa dela. 

 

1.2.2 Reuniões de trabalho 

As reuniões de trabalho devem ser realizadas com o objetivo de produzir 

resultados significativos. Devem servir para informar, discutir e gerar uma tomada de 

decisão (TERCIOTTI; MACARENCO, 2013). Caso contrário, será apenas perda de 

tempo para todos ali envolvidos. 
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Figura 4 – Reunião de trabalho 
Fonte: BROKEN JEFF, 2008 

 

Quando se pensa em realizar uma reunião, a primeira coisa a ser definida é 

quem irá conduzi-la. Essa pessoa deve ter a capacidade de ser objetiva e concisa. 

Além disso, é preciso considerar os seguintes pontos: 

 necessidade de realização – as reuniões não devem ser realizadas por 

hábito, ou como dizem informalmente, “para marcar a próxima”; 

 pauta/discurso – a definição antecipada do que será tratado na reunião. 

Isso contribuirá para que os participantes possam se preparar para o que será 

apresentado/discutido, além de servir como roteiro; 

 horário e duração – toda reunião deve obedecer ao horário estabelecido 

para início, até como forma de respeito aos que ali estiverem. É relevante salientar 

que reuniões muito longas são improdutivas, pois os participantes tendem a ficar 

desmotivados. Se houver necessidade de realizar uma reunião longa, recomenda-se 

que seja feito um intervalo.  

Outro aspecto importante a ser salientando é a adequação da linguagem ao 

público. Se você for a pessoa responsável pela reunião, conheça previamente o 

perfil dos participantes. Isso facilitará a preparação de sua fala assim como do 

material para o evento.  

Na condição de participante, ao usar a palavra, seja objetivo, cortês, respeite 

a opinião ou sugestão dos demais e, por mais que esteja numa reunião formada por 

pessoas mais próximas a você profissionalmente, mantenha o nível formal de 

linguagem. Isso não significa que você deverá usar um discurso rebuscado, mas 

sim, que deverá evitar o uso de gírias e que sua fala deverá considerar as normas 

gramaticais essenciais, o que contribuirá para uma boa participação.    

 

1.2.3 Entrevista de trabalho 

 

Pode ser definida como uma conversa com um propósito definido, que é a 

coleta de informações inerentes ao campo profissional. Apesar de ser definida como 

uma conversa, a mesma não tem nada de coloquial. Esta situação de comunicação 
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oral, na verdade, é uma oportunidade que o entrevistador tem para avaliar 

profissionalmente o candidato a uma vaga de trabalho. Para isso, utiliza vários 

critérios e técnicas, conforme a vaga disponível. 

Assim, numa entrevista, são avaliados tanto a comunicação verbal como a 

não verbal. Não só o que se diz por meio das palavras tem valor, mas também o que  

é dito por intermédio da expressão corporal e dos gestos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Entrevista. 
Fonte: UNIVERSIA, 2013 

 

É importante que você esteja bem seguro e preparado para apresentar suas 

ideias e opiniões a respeito de aspectos relacionados à área profissional a qual 

esteja pleiteando a vaga. Em muitos casos, o entrevistador deixa que o entrevistado 

fale livremente sobre algum assunto. 

Não se esqueça de que, durante a entrevista, a sua capacidade 

comunicativa também está sendo avaliada. Aqui fica bem nítida a importância da 

comunicação oral.   

 

1.2.4 A comunicação escrita no ambiente de trabalho 

 

Para se ter um texto bem escrito, a observância de algumas condições são 

necessárias: o zelo pela clareza (evitando-se os ruídos da comunicação2), polidez no 

discurso, assim como a obediência às regras gramaticais. Mas, somente isso não 

garante a qualidade do texto. Usar a linguagem adequada a cada situação 

comunicativa e tornar a mensagem do texto atraente a quem vai recebê-lo são 

também condições indispensáveis. 

É possível afirmar que são três os principais aspectos responsáveis por problemas 

na comunicação escrita, a saber: 
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a) dificuldade de expor com nitidez o objeto da comunicação, ou seja, de 

declarar, de maneira clara e objetiva, o que se pretende com o texto; 

b) desconhecimento (total ou parcial) do conteúdo a ser exposto, pois só 

é possível escrever sobre aquilo que se conhece; 

c) falta de habilidade para persuadir por meio do texto, visto que muitos 

textos escritos no ambiente profissional são usados para “convencer” o outro.    

 

Para refletir... 

 

A importância da língua portuguesa para a carreira 

 

Dominar a norma culta da língua portuguesa está se tornando cada vez mais 

importante para o sucesso de profissionais de todas as áreas. No passado, quando 

diretores, superintendentes e gerentes podiam contar com uma secretária, a falta de 

domínio da língua portuguesa não era tão notada, afinal, quem precisava escrever 

corretamente era ela. Hoje isso mudou. Com as empresas cada vez mais “enxutas”, 

muitas vezes os executivos ou não possuem ou precisam dividir a mesma 

assistente. Assim, obrigatoriamente tiveram de começar a escrever relatórios, 

preparar documentos e enviar e-mails. 

Qual o motivo de tanta dificuldade para elaborar um bom texto? 

Resumidamente, o português é um idioma muito complexo e uma das principais 

dificuldades é que a norma culta é bastante diferente da língua normalmente falada. 

E a falta de domínio do idioma pode comprometer profundamente a imagem do 

profissional, colocando em dúvida a qualidade de seu trabalho. A imagem negativa 

projetada pela má comunicação dos funcionários é muito mal recebida tanto pelo 

público interno como o externo (clientes e concorrentes). Nesse contexto, falar 

corretamente é fundamental para o sucesso de uma organização, e os 

empregadores valorizam cada vez mais os funcionários que sabem se expressar 

com fluência e corretamente. 

Aqueles que cometem erros de português ao falar e não são capazes de 

escrever dez linhas gramaticalmente corretas e com clareza, passam aos outros 

uma péssima imagem de pessoa mal informada, de nível cultural baixo, que não lê. 

Ou seja, podem ser grandes especialistas em suas áreas de atuação, mas que 

provavelmente não poderão transmitir seus valores. 
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O avanço da comunicação digital tem aumentado a necessidade de o 

profissional escrever. O número de mensagens que circulam nas empresas aumenta 

exponencialmente ano a ano. Nunca se escreveu tanto, embora não esteja aí 

qualquer indício de qualidade dos textos produzidos. Há inclusive o componente da 

velocidade que transporta pela rede uma implícita indulgência pelos maus-tratos à 

língua, antes mesmo de a mensagem ser enviada. 

A mensagem eletrônica, apesar de incorporar alguns elementos da fala, não 

deixa de ser um texto escrito, o que, por si só, aumenta a exigência de precisão. 

Ouve-se com frequência que escrever é mais difícil do que falar. Há uma razão para 

isso. Na linguagem oral, existem mais mecanismos para se checar se a mensagem 

foi entendida corretamente. Há uma série de intervenções ‘não entendi’, ‘é isso 

mesmo?’, retomadas de trechos da conversa que ajudam a compreensão, além de 

contar com outros elementos como entonação, variação de voz, ironias. Na 

linguagem escrita não existem esses elementos, por isso precisa ser dotada de 

muita clareza. Uma simples vírgula pode comprometer totalmente um texto, podendo 

provocar realmente desastres na empresa, na família, na escola. 

O problema do português ruim, evidentemente, começa muito antes de 

alguém se tornar um executivo. E não dá para discordar da enorme parcela de culpa 

das escolas e do sistema de ensino brasileiro. Para começar, a maior parte das 

escolas se limita a cumprir o número mínimo de aulas de português estabelecido por 

lei. Poucas dedicam mais horas à disciplina. 

Para completar, o português foi abolido da grade curricular de maior parte 

das universidades. Os alunos se habituaram a considerá-lo uma disciplina de menor 

importância, algo sem relação direta com a vida prática. Resultado: o jovem termina 

o segundo grau com deficiências graves e as carrega para a vida profissional. 

A linguagem escrita faz parte da vida prática e dentre as várias habilidades 

exigidas do profissional, a de se expressar nas linguagens oral e escrita tornou-se 

uma das mais prementes no mundo do trabalho. Sabemos também que ao dominar 

a gramática, será mais fácil demonstrar conhecimentos técnicos adquiridos, 

mostrando antes habilidade com a língua portuguesa. Dessa forma, é essencial a 

conscientização de que o sucesso profissional depende tanto de saber escrever 

português com clareza, quanto dos outros conhecimentos técnicos. 

 

1.3 ELEMENTOS DO TEXTO 

 



18 
 

 

De maneira geral, os textos são elaborados para transmitir informações. 

Mas, eles precisam também ser convincentes para que o leitor acredite no que ali 

está escrito. Com esse objetivo, quem escreve precisa, ao apresentar uma ideia, 

opinião, usar recursos argumentativos, isto é, recursos que “sustentem” aquele 

ponto de vista.  

Para elaborar um bom texto, faz necessário o conhecimento de alguns 

conceitos: 

 Frase – é todo enunciado de sentido completo que estabelece 

comunicação. Pode ser classificada como verbal (quando há presença de verbo) ou 

nominal (sem a presença de verbo).  

Ex.: Fogo! 

       O prédio está pegando fogo! 

 Oração – é todo enunciado de sentido completo que se estrutura a partir 

de um verbo ou locução verbal. 

Ex.: Muitos alunos da instituição foram aprovados no último concurso. 

 Período – é formado por uma ou mais orações. Pode ser simples 

(formado por uma oração) ou composto (formado por duas ou mais orações). 

Ex.: Desgraçadamente, o brasileiro quase não lê. Segundo o Anuário 

Editorial Brasileiro, existe no país uma livraria para cada 84,4 mil habitantes. A 

vizinha Argentina tem uma para cada 6.200. O brasileiro adquire, em média 2,5 

livros por ano, aí incluídos os didáticos, que são distribuídos pelo governo a alunos 

da rede pública. [...] (FOLHA DE SÃO PAULO, 2001). 

 Parágrafo – é a unidade textual formada por um ou mais períodos. Nele 

se apresenta uma ideia central que se liga a ideias secundárias. Essa relação ocorre 

pelo sentido e lógica decorrentes. O início de um novo parágrafo acontece sempre 

que uma nova ideia precisar ser desenvolvida. Assim como a estrutura macro do 

texto, todo parágrafo possui introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Coerência textual refere-se à relação existente entre os elementos que 

formam o texto. Diz respeito diretamente aos sentidos que se constroem na mente 

de quem lê o texto. Por isso, ela também está relacionada aos conhecimentos não 

só de mundo do leitor, mas também aos gramaticais. Para entender melhor este 

conceito, leia o texto a seguir com bastante atenção. 
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 Coesão textual é a conexão que acontece entre os vários elementos que 

compõem o texto (MOYSÉS, 2009), com o propósito de formar sequências (de 

palavras, frases, parágrafos) com sentido.  

 

Ex.: Perto da casa, havia um parque muito bom. Costumava ir lá. 

        

                    Comprei um livro que me foi muito útil para realizar a prova. 

Reconhecido internacionalmente pela Associação Mundial do Cubo 

Mágico, o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico realiza mais uma edição, entre 23 

e 25 de julho, na unidade do Sesc em Santos, litoral paulista. O evento é gratuito e 

aberto ao público. 

Até a última terça-feira, o concurso contabilizou 72 inscritos – 70 brasileiros, 

um mexicano e um norte-americano – para as 18 categorias. Entre elas, há 

limitadores, como olhos vendados, uma só mão e usando os pés. 

 

Praticando ... 

1) Identifique o número de orações que forma cada período. 

a) Apesar da crise econômica, o dia decorreu sem sobressalto. 

b) No antigo Egito, o ouro era considerado o material favorito para a fabricação de 

joias e, desde então, nunca deixou de estar associado a símbolos de poder e 

prestígio. 

Ex.: Havia um menino muito magro que vendia balas de cupuaçu e 

castanha no semáforo da Av. Constantino Nery. Ele era tão fraquinho que mal 

podia carregar a cesta em que estavam as balas.  

Um dia, no lugar onde sempre costumava vender seus doces, um 

motorista, que vinha em alta velocidade, perdeu a direção. O carro capotou e 

ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para o carro e 

tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, 

parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. 

 

Após a leitura do texto, você percebeu alguma “incoerência”? Qual seria? 
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c) A maioria dos professores, de qualquer segmento de ensino, concorda que os 

alunos não leem, não gostam de ler e têm dificuldades para compreender o texto 

escrito, porém muitos relutam em assumir sua parcela de responsabilidade na 

formação do aluno leitor.  

 

2) Assinale a ordem em que os trechos a seguir devem ser dispostos para se ter um 

texto coerente, coeso e com correta progressão de ideias. 

 

1. Porém, é preciso tomar cuidado ao utilizar a ferramenta de mensagens durante e 

fora do expediente. 

2. Segundo um levantamento feito pelo grupo Regus com 44 mil executivos em 

vários países, o WhatsApp é adotado por 95% dos profissionais, seguido pelo Skype 

e Facebook Messenger. 

3. O WhatsApp é um dos aplicativos preferidos e mais usados pelos brasileiros. 

Todos os dias, são milhões de interações em chats e dezenas de grupos criados 

para a família, amigos, faculdade e até mesmo para falar com colegas e chefes do 

trabalho. 

4. Para o CEO do Runrun.it – plataforma para gerenciamento de projetos 

corporativos – e especialista em produtividade, Antonio Carlos Soares, apesar de 

agilizar a troca de informações sobre a empresa e seus projetos forma gratuita, o 

WhatsApp pode atrapalhar o tempo de descanso do funcionário e até mesmo afetar 

sua produtividade e foco no escritório. (DANIELE, 2015)   

 
A sequência correta é: 
a) 3 – 2 – 4 – 1. 
b) 3 – 4 – 1 – 2. 
c) 2 – 1 – 3 – 4. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
e) 3 – 2 – 1 – 4. 
 

3) Identifique as incoerências contidas nos trechos a seguir. 

a) O cachorro entrou na casa pela porta da sala, abriu o portão que dava para a rua e 

assustou os moradores. 

b) Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos pudessem 

viver melhor.  

c) A empresa adotou uma política social voltada à assistência a crianças carentes, pois 

elas são o futuro de amanhã. 

http://www.exame.com.br/topicos/whatsapp
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d) O marido, antes de enforcar a mulher, cometeu suicídio. 

e) Eu acho que o automobilismo é um esporte perigoso porque é muito arriscado. 

 

 

1.4 REDAÇÃO TÉCNICA 

 

Conhecer os documentos que fazem parte da redação técnica é de suma 

importância atualmente. Nas mais diversas situações cotidianas, é preciso saber 

utilizá-los e produzi-los, independente da área que atuamos profissionalmente. 

Redigir é comunicar ideias sobre determinado assunto, expressando o ponto 

de vista do emissor (aquele que elabora a mensagem). Para isso, faz-se necessário 

escrever com ordem (lógica, coerência, coesão) e método (tipo e função do texto).  

 

 Quem pensa bem, escreve bem, expressa com clareza suas ideias, apresenta    

argumentos convincentes, usa a força poderosa da linguagem.  

 

A organização das ideias é o ponto de partida para a escrita de qualquer 

texto. Para isso, deve-se iniciar pela: 

a) definição da mensagem principal – verificar o nível de linguagem 

daquele que receberá a mensagem e o conteúdo; e 

b) organização do texto em tópicos – ideias e argumentos em escala de 

importância. 

 

O uso de uma técnica conhecida como Tempestade Cerebral costuma dar 

bons resultados. Ela consiste em deixar suas ideias fluírem livremente, anote-as, leia 

criticamente os resultados e elimine o que não serve para aquela situação 

comunicacional. 

Independente do uso de qualquer técnica, ao redigir um texto, é necessário:  

  definir objetivos claros;  

  conhecer o assunto sobre o qual vai escrever; 

 despertar o interesse de quem irá ler; 

 adaptar a linguagem à quem vai receber a mensagem; 

 reler, refazer, aprimorar o texto. 
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A redação técnica zela, ainda, pela objetividade e pela obediência às regras 

gramaticais. Para que um texto seja objetivo, deve-se empregar somente o sentido 

denotativo da linguagem e não permitir o uso de ambiguidades no texto. A 

ambiguidade ocorre quando o texto é escrito de tal forma que o leitor pode entendê-

lo de forma diferente daquela pretendida pelo autor.   

Os itens elencados a seguir devem ser observados com muito rigor nos 

textos técnicos:  

 concisão – evite a repetição excessiva de palavras e ideias, assim como 

o uso de adjetivos e advérbios; 

 clareza – não use construções irrelevantes ou redundantes; 

 precisão – evite a prolixidade e rebuscamentos exagerados; 

 estética – use adequadamente a formatação (margens, espaço entre 

linhas e parágrafos etc.) exigida pelo tipo textual (memorando, ata, requerimento 

etc.). 

Outro item que merece destaque é o uso dos pronomes de tratamento.  

 

1.4.1 Pronomes de tratamento 

 

São palavras ou locuções que valem como pronomes pessoais, como: 

senhor, Vossa Senhoria, Vossa Majestade etc. (CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley, 

2013).  

A concordância verbal com estes pronomes deve ser feita sempre na 3.ª 

pessoa. Ex.: Vossa Excelência faz muitas coisas boas pelo povo.  

A seguir, estão as indicações do emprego adequado de alguns pronomes de 

tratamento. 

a) a) Vossa Excelência (V. Ex.ª) – usado para: Presidentes e Vice-

Presidentes da República, Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores, 

Oficiais-Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários-Executivos de 

Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, Secretários de 

Estado dos Governos Estaduais, Prefeitos Municipais, Deputados Federais e 

Senadores, Ministros do Tribunal de Contas da União, Deputados Estaduais e 

Distritais, Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais, Presidentes das 

Câmaras Legislativas Municipais, Ministros dos Tribunais Superiores, Membros de 

Tribunais, Juízes e Auditores da Justiça Militar. 
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b) Vossa Excelência Reverendíssima (V. Ex.ª Rev.ma) – usado para bispos e 

arcebispos. 

c) Vossa Reverência (V. Rev.a) ou Reverendíssima (V. Rev. ma) – usado para 

sacerdotes em geral. 

d) Vossa Senhoria (V. S.ª) – usado para pessoas de cerimônia em geral, 

funcionários públicos graduados, oficiais até coronel. 

e) Vossa Magnificência (V. Mag.ª) – usado para reitores das universidades. 

f) Vossa Alteza (V.A.) – usado para príncipes duques e arquiduques. 

g) Vossa Eminência (V.EM.ª) – usado para cardeais. 

h) Vossa Santidade (V.S.) – usado somente para o Papa. 

i) Vossa Majestade (V.M.) – usado para reis e imperadores. 

 

Observação: Doutor não é pronome de tratamento, mas sim, um título 

acadêmico, ou seja, título atribuído àquele que conclui o doutoramento em alguma 

área do conhecimento. Portanto, evite usá-lo indiscriminadamente. Como regra 

geral, empregue-o somente em documentos dirigidos a pessoas que tenham tal 

grau. No Brasil, é comum usar o termo “doutor” para bacharéis em Direito e em 

Medicina; mas, estes só deverão assim ser chamados caso possuam a titulação de 

doutor. Nos demais casos, o tratamento “Senhor” confere a desejada formalidade às 

comunicações. (BRASIL, 2002) 

 

1.4.2 Modalidades de textos técnicos 

 

As tipologias textuais descrição, narração e dissertação estão presentes na 

produção dos textos técnicos por intermédio da elaboração de relatórios 

(administrativos, de visitas, de auditoria etc.), pareceres, manuais de instrução, 

memorandos, atas, cartas comerciais, ofícios dentre outros (MEDEIROS, 2010).   

A descrição técnica utiliza uma linguagem denotativa, objetiva, precisa, 

uma vez que seu propósito é apresentar uma informação de modo prático, objetivo. 

Ex.: manuais de instrução. 

A narração técnica, assim como a descrição técnica, usa linguagem 

precisa, denotativa. Diferentemente da narração literária, busca narrar 

acontecimentos reais de maneira organizada, objetiva e compacta, informando, com 

precisão, local, data e hora dos fatos, rigorosamente na sequência em que estes 
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aconteceram, bem como os envolvidos no episódio relatado. Ex.: atas de reuniões, 

registros de ocorrências. 

A dissertação técnica também utiliza linguagem denotativa, concisa. 

Pretende a elaboração de um texto em que seja emitida uma opinião ou uma análise 

sobre um fato, dados, utilizando-se, para isso, argumentos lógicos. Ex.: pareceres 

técnicos, relatórios de auditorias. 

 

1.4.3 Tipos de textos técnicos produzidos no ambiente organizacional 
      

No ambiente organizacional, dependendo do propósito comunicacional, são 

produzidos vários tipos de textos. A seguir, serão apresentados os principais. 

 

1.4.3.1 Comunicados  

 

São os avisos, as declarações, os esclarecimentos etc. Eles são usados para tornar 

público um determinado fato. Podem ser internos (troca de informações entre 

membros da organização) ou externos (quando a organização divulga ao público 

alguma informação relacionada aos produtos ou serviços por ela oferecidos). 
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Figura 6 - Exemplo de comunicado externo 
Fonte: MANAUSPREV, 2014 

 

1.4.3.2 Memorando 

É uma forma de comunicação interna. É utilizado para tratar de assuntos 

rotineiros, caracterizando-se pela rapidez, simplicidade, concisão e clareza textuais. 

São partes que compõem o memorando: índice, local e data, informações sobre 

emissor e receptor do documento, assunto, vocativo (elemento opcional), o texto 

EXEMPLO DE COMUNICADO INTERNO  

 

De: Diretoria 

Para: Colaboradores 

 

 

Comunicamos a todos os colaboradores que, na próxima quinta-feira, dia 

XX/XX/XXXX, no período vespertino, será realizada, em nosso centro de 

eventos, uma palestra ministrada pelo Dr. Paulo da Silva, cujo tema é 

Planejamento de Obras. 

 

Em virtude disso, não haverá expediente no referido período, a fim de que 

todos participem da palestra. 

 

(nome) 

(cargo) 
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objeto da comunicação, fecho e signatário (acompanhado da indicação de cargo ou 

função).  

ATENÇÃO: Os fechos das comunicações –  “Atenciosamente” e “Respeitosamente” 

– possuem regras rígidas quanto ao uso, observe: 

a) para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República – 

“Respeitosamente”; e 

b) para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior – 

“Atenciosamente”. (BRASIL, 2002). 

 

Memo n. 001/2016 

  

Em 11 de fevereiro de 2016. 

 

De: Departamento de Relações Públicas 

 

Para: Departamento de Marketing 

  

Assunto: Estágio 

  

A partir de 1.º de março de 2016, o Sr. Carlos Alberto, novo assistente do Gerente 

de Relações Públicas, fará estágio no Departamento de Marketing durante uma 

semana. Gostaríamos de contar com sua assistência pessoal, de modo que o Sr. 

Carlos Alberto possa ter o máximo de aproveitamento e conhecimento de nossos 

produtos e de nossos clientes. 

  

Atenciosamente, 

  

José Carlos Silva 

Gerente de Relações Públicas 
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1.4.3.3 Circular 

É um tipo de comunicação (carta, manifesto) dirigida, de caráter uniforme, a 

muitas pessoas (funcionários, agentes administrativos, colaboradores). Possui 

informações de interesse geral. Seu objetivo é divulgar internamente 

recomendações, normas, ordens, avisos e pedidos.  

São partes obrigatórias na elaboração de uma circular: timbre do órgão ou 

departamento, título e número, data, ementa (resumo do que será abordado / 

elemento opcional), vocativo (elemento opcional), o texto objeto da comunicação e a 

assinatura do responsável pelo documento, acompanhada de cargo ou função. 

 

 

 

CIRCULAR N. 02/2016.  

Em 4 de fevereiro de 2016. 

 

 Feriado de carnaval 

        

Senhores funcionários: 

  

Comunicamos que, nos dias 8 e 9 de fevereiro, não haverá expediente por 

conta das festas de carnaval. Retomaremos nossas atividades normais no dia 10, 

após as 14 horas.  

Estimo boa diversão a todos. 

  

Joaquim João da Silva 

Gerente Administrativo 

 

 

 

1.4.3.4 Aviso  

 

É uma informação, um comunicado enviado de uma pessoa para outra. Sua 

linguagem deve ser clara e objetiva. É amplamente usado na indústria, no comércio, 
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no serviço público e em instituições privadas. Uma forma bem utilizada deste tipo de 

documento é o Aviso Prévio (MEDEIROS, 2010). 

 

AVISO PRÉVIO  

 

Sr. José da Silva 

CTPS n. 0009, Série 111-11 

 

Por meio deste, comunicamos que, a partir desta data, seus serviços não mais 

serão necessários a esta empresa e, por tal razão, notificamos a V.S.ª, nos termos 

do art. 487 da CLT. O aviso prévio será indenizado por ocasião do recebimento 

das verbas rescisórias. 

 

O pagamento de sua rescisão está programado para o dia 30 de março de 2016 e 

o senhor deverá, antes desta data, realizar o exame demissional e apresentar seus 

documentos para as devidas baixas. 

 

Solicitamos a devolução do presente documento com seu ciente. 

 

 

Manaus, 28 de fevereiro de 2016 

 

 

____________________________________ 

                      Carlos Eduardo Pereira 

                      Gerente de Recursos Humanos 

                          KLM Construtora 

                   CNPJ  16.034.285/0001-69 

 

____________________________________ 

                      José da Silva 

 

 

 

 



29 
 

 

 

1.4.3.5 Ata 

  

É o relato de uma reunião, assembleia ou convenção. É um documento que 

possui valor jurídico. Para sua elaboração, devem ser observadas as seguintes 

normas:  

a) redigir o texto, de maneira compacta e sem parágrafos, em livro próprio 

ou com o uso de um editor de texto (digitado), de tal modo que impossibilite a 

introdução de modificações; 

b) sintetizar de maneira clara e precisa as ocorrências verificadas;  

c) o texto deve ser digitado ou manuscrito sem rasuras; 

d) na ata do dia, são consignadas as retificações feitas à anterior; 

e) nos casos de erros constatados no momento de redigir a ata, emprega-se 

a partícula corretiva "digo"; 

f) quando o erro for notado após a redação de toda a ata, recorre-se à 

expressão: "em tempo", que é colocada após todo o escrito, seguindo-se então o 

texto emendado. Ex.: Em tempo: na linha onde se lê "bata", leia-se ''data''; e 

g) os números são grafados por extenso. 

Toda ata possui os seguintes elementos constitutivos: dia, mês, ano e hora 

da reunião (por extenso), local da reunião; relação e identificação das pessoas 

presentes; declaração do presidente e do secretário; ordem do dia; discussões; e 

fecho.  

Atualmente, as organizações preocupam-se em registrar suas atas de modo 

a facilitar a leitura e interpretação do documento. Alguns softwares apresentam 

modelos a serem meramente preenchidos com as informações da reunião. Qualquer 

que seja o caso, uma regra permanece: as informações sobre as discussões e 

decisões devem aparecer exatamente na ordem em que ocorreram. A seguir, temos 

o exemplo de uma ata. 

 

Ata da Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa Brasil, realizada no dia 
12 de janeiro de 2016 

  

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de 
Manaus, estado do Amazonas, reuniram-se em assembleia geral para o fim de 
constituírem uma sociedade cooperativa, nos termos da Lei n. 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, os seguintes senhores: (indicar os nomes por extenso e 
demais dados necessários para a identificação). Assumiu a presidência, por 
aclamação, o Sr. .........................., que convidou a mim, ............................. para 
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secretariar a sessão e redigir a respectiva ata, ficando assim constituída a Mesa. 
Em seguida, o Sr. Presidente, declarando iniciada a sessão, disse que a finalidade 
da presente reunião era a de fundação de uma cooperativa e deliberar sobre o 
estatuto que deveria reger a vida da sociedade e as relações dos associados entre 
si, o qual foi elaborado sob a orientação do Departamento de Assistência ao 
Cooperativismo, mandando, em seguida, proceder à sua leitura do citado 
documento. Depois da leitura, o referido estatuto foi posto em discussão na 
sequência, submetido à votação, e aprovado por unanimidade, valendo esta 
deliberação por uma declaração expressa da vontade livre de todos os presentes 
de formar a sociedade. A seguir, após consultar a assembleia, o Sr. Presidente 
declarou definitivamente constituída, desta data para o futuro, a Cooperativa Brasil, 
com sede em Manaus, tendo como objetivo econômico o de ............................., 
sendo seus fundadores todos os associados cujos nomes e qualificações estão 
discriminados no corpo da presente ata e na Lista Nominativa dos Associados, que 
fica fazendo parte integrante deste ato constitutivo. Em seguida, o Sr. Presidente 
disse que, estando constituída a Cooperativa Brasil, dava-a por oficialmente 
instalada e convidava os presentes para procederem à eleição dos membros do 
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e seus suplentes. Realizada a 
eleição e feita a apuração dos votos, verificou-se o seguinte resultado: para 
presidente, o Sr. .............................; para secretário, o Sr. ...............................; 
para diretor-gerente, o Sr. .............................; para membros do Conselho Fiscal, 
os senhores......................; para membros do Conselho Fiscal, os senhores 
.................; e para suplentes, os senhores ............................ Logo após, o Sr. 
Presidente proclamou os eleitos, considerando-os todos empossados. Foi 
verificada, a seguir, a subscrição de ................... (tantas) quotas-partes, no valor 
total de R$ ....... (......................), pelos associados que constam da Lista 
Nominativa de Associados e que acompanha os documentos de constituição desta 
sociedade; deliberou a assembleia que fossem escolhidos sete associados para 
assinar a presente ata e o estatuto aprovado, que acompanha a esta, recaindo a 
escolha nas pessoas dos Srs. ............................................ Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão do que, para constar, eu, 
............ secretário lavrei esta ata, que lida, votada e aprovada, vai assinada pela 
Mesa e pelas pessoas acima indicadas. 

  
Presidente da Mesa: ____________________ 

Secretário da Mesa: _____________________ 

Assinaturas dos sete associados: ______________________ 

 

 

 

1.4.3.6 Ficha de registro de reunião 

  

É o registro, em forma de ficha, dos fatos ocorridos numa reunião. Apesar de 

ter certa semelhança com a ata, não possui valor jurídico. Sua principal vantagem 

em relação à ata é o fato de possuir um formato bem simples.  
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A ficha de registro de reunião possui a seguinte estrutura: título, iniciais do 

departamento/setor da organização, tipo de reunião, data, duração, objetivos, 

coordenador, assuntos tratados, conclusões e participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: Ficha de Registro de Reunião 
Fonte: RECICAR, 2011 

 

 

1.4.3.7 E-mail (mensagem eletrônica) 

 

Os e-mails fazem parte da rotina de trabalho das pessoas, independente de 

cargo ou função. Nos últimos anos, ganhou status de “documento oficial” e vem 

sendo usado com mais frequência devido ao seu caráter dinâmico, já que pode ser 

escrito e lido em qualquer lugar e hora. Por isso, tornou-se um importante 

instrumento de comunicação entre pessoas, organizações (SALVADOR, 2015).  

Devido a isso, os e-mails usados no âmbito profissional devem manter a 

formalidade de um documento escrito que pode ser arquivado e usado para diversos 

fins. Logo, tome cuidado com aquilo que você deixa registrado em um e-mail. As 

mensagens eletrônicas usadas no trabalho, bem como a lista de contatos do 
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computador e do celular da empresa para a qual você trabalha pertencem a ela. 

Nesse caso, não existe privacidade. Por isso, nunca escreva algo que poderá 

prejudicá-lo profissionalmente. 

Para redigir um bom e-mail, alguns pontos devem ser observados: 

 a mensagem deve ser clara, objetiva, concisa e gramaticalmente correta; 

 abreviaturas, piadas e brincadeiras devem ser evitadas, ainda que você tenha 

certa intimidade com o destinatário, pois você está redigindo um documento no 

âmbito profissional;  

 na elaboração do texto, devem ser respondidas as seguintes questões:  

a) o que (o objeto do texto / motivo da comunicação); 

b) para quem (destinatário da mensagem); 

c) para que (objetivo da comunicação); 

d) quando (ocorrência do fato); 

e) como (procedimentos); 

f) por que (o que motivou aquela comunicação); 

 

É importante salientar que, em todo o texto, deve predominar a gentileza e a 

elegância na escrita, ainda que o assunto do e-mail não seja algo agradável para o 

emissor/destinatário.  

Evite escrever utilizando palavras em caixa alta, pois expressam irritação. 

Esse recurso é usado como se fosse “um grito” por meio da escrita. É bom evitar, 

ainda, o uso excessivo de negritos e mudanças na cor da fonte. Lembre-se de que o 

texto é um documento profissional. 

No fim do texto, recomenda-se colocar nome e sobrenome assim como o 

cargo ou função. Nos e-mails, devem ser observadas todas as formalidades da 

linguagem padrão.  

Ao enviar anexos, informe a razão do envio no corpo do texto. Faça menção 

ao documento anexado. 

Caso o destinatário seja alguém que não conhece ou conhece pouco, faz-se 

necessária a sua apresentação e, de imediato, informar o motivo do contato, 

conforme exemplo a seguir. 
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Sr. João Castilho, 

 

Meu nome é André Luís e sou gerente de investimentos da MB Consultoria. Nós 

nos conhecemos no ano passado durante uma palestra sobre aplicações 

financeiras em São Paulo. Na oportunidade, o senhor havia falado sobre 

procedimentos que foram adotados por sua empresa para melhor gerenciamento 

do RH. Fiquei interessado em conhecer melhor tais procedimentos.  

 

Assim, gostaria de saber se o senhor poderia me enviar mais detalhes sobre os 

procedimentos e seus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro item que merece destaque é a linha de assunto do e-mail. Lembre-se 

de que, atualmente, as pessoas não têm muito tempo e acabam selecionando o que 

irão ler em suas caixas de mensagens. Portanto, é muito importante que essa linha 

chame a atenção do destinatário. Veja alguns exemplos: 

 

Tome cuidado com a grafia dos nomes dos destinatários. Nomes escritos de 

forma incorreta aborrecem e incomodam porque passa a impressão de indiferença 

por parte de quem redigiu o e-mail. Deve-se ter cuidado também com a formatação 

do texto. Para isso, use espaço simples entre as linhas e duplo para marcar o início 

dos parágrafos. 

Os textos dos e-mails devem ser curtos e rápidos, com o objetivo de manter 

o fluxo da comunicação. A regra para a elaboração dos parágrafos é a mesma dos 

demais textos: em cada parágrafo, desenvolva uma ideia. Não se esqueça de que 

as regras quanto ao uso dos sinais de pontuação e de letras maiúsculas também 

devem ser empregadas. 

Informação  

Pedido de informação sobre pagamento de taxas no CREA  

 

Reunião  

Reunião dos funcionários do Departamento de Construção  
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Antes de enviar seu e-mail, é obrigatória a revisão do mesmo. Por isso, 

releia-o e faça as alterações necessárias, caso sejam necessárias.    

 

1.4.3.8 Mensagens instantâneas  

 

No mundo contemporâneo, as formas de comunicação têm passado por 

constantes mudanças. Novas ferramentas com o objetivo de propiciar uma 

comunicação mais rápida surgiram nos últimos anos. Hoje, é muito comum em 

entidades públicas e privadas os funcionários formarem “grupos”, em aplicativos 

como WhatsApp, para troca de informações. 

Como o objetivo é a rapidez da comunicação, o processo acaba ocorrendo 

de maneira muito informal. O uso de imagens, sons e vídeos acaba compondo o 

processo de comunicação. É comum também ignorar erros gramaticais e de 

ortografia, sinais de pontuação. No entanto, convém lembrar que, no ambiente 

profissional (ainda que virtualmente), o bom senso e a qualidade da redação devem 

ser mantidos.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Uso do WhatsApp 
Fonte: 180GRAUS.COM, 2015 

 

 

Quando se diz que a linguagem usada no WhatsApp é informal, não se quer 

dizer que se deve escrever de qualquer jeito. Escrever de maneira informal não 

significa escrever incorretamente. Significa usar uma linguagem mais simples, mais 

objetiva. Em vez de teclar “mandarei para você”, simplesmente digite: “vou mandar”, 

por exemplo.      

Pensando no uso do WhatsApp e de outros aplicativos semelhantes, é 

importante destacar alguns pontos: 
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 seja objetivo, use somente as palavras necessárias – “ Cliente precisa do 

orçamento agora”; 

  seja claro, use frases reduzidas, mas com sentido completo. Você poderá 

usar recursos visuais para expressar-se; 

aprenda a usar o teclado do celular para empregar os acentos, sinais de pontuação 

e letras maiúsculas (principalmente para digitar o nome das pessoas). Será que a 

mesma ideia é expressa em “O chefe chegou.” e “O chefe chegou?”; 

 seja gentil, educado, mantenha a elegância, independente da situação – o 

que você digitar pode ser usado a seu favor ou contra você.  

Antes de pôr em prática tudo o que foi dito sobre os aplicativos de 

comunicação, informe-se se a organização (empresa) admite o uso desses recursos 

por seus funcionários. 

 

1.4.3.9 Relatórios     

Genericamente, relatórios são exposições feitas, de forma oral ou escrita, 

com a finalidade de descrever fatos observados mediante pesquisa ou de prestar 

contas sobre serviços, experiências e outros, que já foram concluídos (relatório final) 

ou que estejam em andamento (relatório parcial). No âmbito administrativo, são as 

comunicações elaboradas pelos membros da organização a pedido de alguém. 

Este tipo de comunicação é muito usado porque é uma forma eficiente de os 

ocupantes dos cargos de comando (chefia) acompanharem o que é 

realizado/produzido pela organização. 

Dependendo da finalidade, o relatório a ser produzido pode ser complexo 

(como os relatórios financeiros) ou simples (como os relatórios de estágio, de uma 

atividade realizada). O seu texto deve ser claro, objetivo e coerente, assim como 

informativo. Muitas vezes, para complementar a informação contida no texto, são 

usados, gráficos, tabelas, estatísticas e outros recursos visuais.     

Para orientar a elaboração de um relatório, muitas pessoas costumam 

utilizar as perguntas: o quê?, por quê?, quem?, onde?, quando?, como?, quando?. 

Isso facilita a redação das informações que devem ser prestadas àquele que 

solicitou o relatório. 

Algumas organizações possuem modelos próprios de relatórios. O seu 

principal objetivo é responder às demandas de quem o solicitou. Estabelecida a 

demanda, o próximo passo é a sua elaboração. 
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Em geral, o relatório possui duas partes: o relato dos fatos e a análise destes 

com a sugestão de possível solução. Nesse último ponto, é necessário o uso de 

argumentos persuasivos e coerentes, a fim de “convencer” a respeito daquilo que foi 

apontado como solução.  

Há inúmeros modelos de relatórios. A seguir, será apresentada a estrutura 

mais simples, a qual atende às pretensões de quem quer escrever um relatório de 

uma visita técnica, de uma inspeção, de uma viagem a trabalho etc. 

 

1) Título: RELATÓRIO ou RELATÓRIO DE .... 

2) Cabeçalho: indicar o destinatário (nome e cargo/função), remetente 

(nome e cargo/função), assunto e data. É possível deixar para informar a data 

apenas no fim do relatório. Caso essa seja a sua opção, é preciso informar também 

o local. 

3) Vocativo: definido de acordo com o cargo do destinatário. Ex.: Senhor 

Coordenador, Senhor Diretor. 

4) Texto: parte em que ocorre o registro, em tópicos ou não, das atividades, 

dos dados, dos fatos etc. e suas respectivas análises.  

5) Local e data: caso a data não tenha sido informada no cabeçalho. 

6) Assinatura: nome completo e cargo/função (sem linha). 

7) Anexos: tabelas, quadros, fotografias e outros tipos de ilustrações podem 

ser apresentados em anexo. 

 

Caso o relatório seja de empresa ou do setor público, faz-se necessário que 

o mesmo possua timbre do local onde o relator trabalha. 
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Há ainda um modelo de relatório considerado formal, o qual compreende as 

seguintes partes: 

 título; 

 introdução – na qual é apresentado o objetivo do documento; 

 histórico – descrição cronológica do caso; 

Timbre da empresa 

RELATÓRIO 

Para: Geraldo Alves – Gerente de Vendas  

De: Marcelo Antunes – Supervisor de Vendas 

Assunto: Pontos de venda  

Data: 3 de janeiro de 2016 

Senhor Gerente, 

Envio-lhe, em anexo, mapa com os pontos de venda visitados e avaliação do 

nosso atendimento. Embora cada revendedor tenha uma realidade, há alguns 

aspectos gerais que destaco: a) atendimento do vendedor: principal deficiência 

da nossa empresa, já que falta qualificação aos nossos vendedores. Alguns 

compradores se queixam do tratamento recebido do nosso representante e 

afirmam que as visitas não obedecem a cronograma rigoroso; b) produtos: são 

de boa qualidade e de grande aceitação pelos clientes que a eles têm acesso. 

Este, na verdade, é o problema que ocorre, especialmente, nos médios e 

grandes supermercados. Ocupamos poucas frentes nas prateleiras e quase 

não temos pontas de gôndolas. Alguns itens, como o Achocolatado Diet, 

andam quase sumidos. 

Após análise do exposto, recomendo: a) treinar e até, em alguns casos, 

substituir vendedores; b) intensificar as visitas dos supervisores; c) contratar 

mais degustadoras; d) enfatizar as oportunidades que temos de crescer em 

muitos pontos na participação das vendas do setor de alimentos enlatados. 

Atenciosamente, 

      Marcelo Antunes 

Supervisor de Vendas 
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 discussão; 

 conclusões e recomendações. 

 

De acordo com a extensão e complexidade do relatório, cada um desses 

itens pode ser dividido em subitens. Atualmente, alguns manuais de redação 

propõem a inversão da ordem das partes citadas anteriormente. A mudança justifica-

se pela necessidade de adaptação da estrutura do documento ao ritmo acelerado do 

mundo dos negócios e da leitura digital. Afinal, o que é mais cobiçado em um 

relatório é a parte final. 

É importante também salientar que existem três tipos de relatórios: o 

relatório empresarial, que é um documento frequente nas empresas privadas, pois 

visa fornecer informações necessárias para a tomada de decisão, podendo assumir 

a forma de um memorando ou carta, caso o relato a ser feito seja de algo simples; o 

relatório usado no serviço público, que têm o mesmo objetivo do relatório 

empresarial, podendo assumir a forma de ofício, dependendo da simplicidade e a 

quem será dirigido; e o relatório-formulário, usado na esfera pública e privada, que 

é utilizado para preenchimentos rotineiros por meio de formulários previamente 

elaborados.    

 

1.4.3.10 Memorial descritivo 

 

É um documento elaborado para fazer a descrição das características de um 

projeto de engenharia ou de arquitetura, especificando os materiais necessários à 

execução da obra. Em forma de texto, visa a explicitar as informações mais 

importantes contidas no projeto completo da obra. É um documento muito útil para 

pessoas que não possuem formação técnica. 

O memorial descritivo não é o projeto da obra si, mas sim, o detalhamento 

deste. Deve ser elaborado logo após o término do projeto de engenharia/arquitetura 

e antes do início da obra, uma vez que seu objetivo é auxiliar na compreensão do 

projeto.  

As informações que devem constar no memorial descritivo são: 

 a indicação da localização e do proprietário da obra; 

 a conceituação do projeto; 

 as normas usadas para a elaboração dos cálculos; 

 as premissas básicas adotadas durante o projeto; 
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 os objetivos do projeto; 

 os detalhamentos de cada etapa da construção e dos materiais utilizados 

na obra; e 

 os demais detalhes importantes para a perfeita compreensão do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Memorial descritivo  
Fonte: MEMORIAL DESCRITIVO, 2010 

 

 

1.5 APLICABILIDADE DA ESCRITA – ORTOGRAFIA 

 

Na parte gráfica, para escrevermos um texto, precisamos elaborar 

parágrafos, que são formados pelos períodos e, estes, por palavras. Para escrever 

as palavras, usamos as letras do alfabeto da língua portuguesa, o qual conta com 

vinte e seis letras, já que “k”, “w” e “y” passaram a integrar o alfabeto por conta do 

Acordo Ortográfico.    

A escrita correta das palavras é condição indispensável para uma boa 

comunicação escrita. Por isso, o emprego de algumas palavras será estudado a 

seguir.   
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1.5.1 O EMPREGO DOS PORQUÊS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Os porquês  
Fonte: PSEUDOCOMEDIA 

 

 

• Por que – é empregado no início ou no meio de uma frase interrogativa direta ou 

indireta. Pode também ser usado como substituto das expressões “pelo qual”, “pela 

qual”. 

   Ex.: Por que há tanta corrupção no Brasil? 

          Gostaria de entender por que há tanta corrupção no Brasil. 

          A rua por que passo todos os dias está sem iluminação pública.  

 

•  Por quê – é usado no final de uma frase interrogativa. 

   Ex.: No Brasil, há muita corrupção, por quê? 

          Você não trouxe o sabão que lhe encomendei. Por quê? 

 

• Porque – é utilizado nas respostas de modo geral, em frases explicativas, ou em 

frases que apresentem ideia de causa. 

Ex.: Porque as pessoas só pensam em si. 

 

• Porquê – equivale a motivo, razão, e vem sempre acompanhado de um artigo, 

numeral.  

   Ex.: Não sei o porquê de tanto nervosismo. 

 

1.5.2 O EMPREGO DE MAU E MAL 

 

Mau (má) – é um adjetivo e sempre é usado como antônimo de bom (boa). 
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Ex.: Ele é um mau jogador!       (Ele é um bom jogador!) 

           As meninas são más alunas.   (As meninas são boas alunas.) 

 

 Mal – é um advérbio e será usado como antônimo de bem. Pode, também, ser 

usado como conjunção para indicar a ideia de tempo (ver o último exemplo).  

     Ex.: Os meninos foram mal na prova.  (Os meninos foram bem na prova.) 

             Mal chegou em casa, começou a gritaria. (ideia de tempo) 

 

1.5.3 O EMPREGO DE HÁ E A 

 

 Há – equivale ao verbo fazer e indica tempo. 

    Ex.: Há quatro meses que não vejo Maria. 

           Ele saiu da reunião há duas horas. 

 

 A – pode ser usado como preposição ou artigo. 

    Ex.: Ela foi a Paris. (preposição) 

           Todos garantiram a matrícula no curso. (artigo) 

 

1.5.4 O EMPREGO DE ONDE, AONDE E DONDE 

 

 Onde – empregado quando o verbo não indica movimento. 

     Ex.: A loja onde comprei as tintas fechou. 

  Onde você esteve nos últimos meses? 

 

 Aonde – empregado quando o verbo indicar movimento. 

    Ex.: Aonde ela vai com tanta pressa? 

 

 Donde – empregado quando indicar procedência, causa ou conclusão. 

    Ex.: Donde você vem com tanta pressa? 

           Este é o resultado, donde se conclui que sua resposta está errada. 

 

1.5.5 O EMPREGO DE VIAGEM E VIAJEM 

 

 Viagem – é um substantivo. 
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     Ex.: Faremos uma viagem na próxima semana. 

 Viajem – corresponde a forma conjugada do verbo viajar (3.ª p. do plural no 

presente do subjuntivo). 

     Ex.: Espero que vocês viajem logo e curtam bastante. 

 

1.5.6 O EMPREGO DE A GENTE E AGENTE 

 

 A gente – é escrito separadamente e equivale a nós. É empregado com verbo na 

3.ª pessoa do singular. 

    Ex.: A gente não vai ao cinema. A gente vai ao teatro. 

Observação: A expressão a gente é empregada somente na linguagem informal. 

Na linguagem culta, devemos usar o pronome nós.    

    Ex.: Nós não vamos ao cinema. Nós vamos ao teatro. 

  

 Agente – é escrito junto quando for usado como substantivo comum.   

    Ex.: O agente da Polícia Federal prendeu os ladrões.  

 

1.5.7 O EMPREGO DE MAS E MAIS 

 

 Mas – é uma conjunção e equivale a “porém”, “portanto”. 

    Ex.: Ela não foi ao clube, mas telefonou avisando. 

 

 Mais – é um advérbio de intensidade e sempre será empregado como antônimo 

de menos. 

    Ex.: Quero mais suco de cupuaçu! 

 

1.5.8 O EMPREGO DE AO ENCONTRO DE E DE ENCONTRO A 

 

 Ao encontro de – equivale a “ser favorável a”, “aproximar-se de”. 

    Ex.: Ainda bem que sua opinião vem ao encontro da minha. Assim, poderemos 

unir as reivindicações. 

 

 De encontro a – indica oposição, choque, colisão.  

    Ex.: O caminhão foi de encontro ao muro. Ninguém se machucou. 
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Praticando ... 

 
Complete com uma das formas entre parênteses. 

1) .............. foram os meninos? (onde, aonde, donde) 

2)  Alguém sabe .............. estão meus óculos? (onde, aonde, donde) 

3)  .............. vens tão cansado? (onde, aonde, donde) 

4) .............. você vai? (onde, aonde, donde) 

5) .............. está seu orgulho? (onde, aonde, donde) 

6) Comportou-se .............. durante a reunião. Não creio que seja um .............. 

sujeito. (mau, mal) 

7) Às vezes, penso que o  .............. anda vencendo o bem neste nosso mundo. Isso 

é tão ..............! (mau, mal) 

8) ..............-humorados de todo o mundo, uni-vos! (mau, mal) 

9) Várias pessoas expuseram opiniões que vieram .............. minhas durante o 

debate, o que muito me animou. (ao encontro de, de encontro a) 

10) Muitas pessoas têm opiniões que vêm ..............minhas, o que não chega a me 

desanimar. (ao encontro de, de encontro a) 

11) .............. anos que não nos vemos. Espero encontrá-lo daqui .............. dois 

meses! (a, há) 

12) Dali .............. três meses, eu mudaria de vida. (há, a) 

13) Ele marcou sua .............. para o dia 15. (viagem, viajem) 

14) Espero que todos .............. antes do Natal. (viagem, viajem) 

15) ............. sempre vai à praia aos domingos. (agente, a gente) 

FIQUE ATENTO! 

Determinadas palavras da língua portuguesa são sempre escritas 

separadamente. É o caso de: 

   Por isso 

   Ex.: Dúvidas podem surgir, por isso tenha sempre um bom dicionário. 

 

   De repente 

   Ex.: De repente, a menina sumiu de casa. 

 

   Por enquanto 

   Ex.: Por enquanto, devemos nos acalmar. 
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16) O .............. federal prendeu os corruptos. (agente, a gente) 

17) Tentou, .............. não conseguiu sair. (mas, mais) 

18) Ele foi o que .............. tentou; ainda assim, não conseguiu. (mas, mais) 

19) É um dos países .............. ricos do mundo. (mais, mas) 

20) Eduardo passou .............. durante as provas. (mau, mal) 

21) O  .............. tempo foi a causa do acidente aéreo. (mau, mal) 

22) .............. você agiu daquela maneira? (porque, por que, por quê, porquê) 

23) Ainda não terminou? .............. ? (porque, por que, por quê, porquê) 

24) Não terminei .............. estou com dúvidas neste exercício. (porque, por que, por 

quê, porquê) 

25) Esta é a estrada .............. passo todos os dias. (porque, por que, por quê, 

porquê) 

26) Dê-me ao menos um .............. para seu comportamento. (porque, por que, por 

quê, porquê) 

27) Não é fácil saber .............. a situação persiste em não melhorar. (porque, por 

que, por quê, porquê) 

 

 

UNIDADE 2 – MEIO AMBIENTE 
 
2.1 INTRODUÇÃO 

 

A história da teoria de sistemas remonta aos Sumérios na Mesopotâmia, 

anterior a 2.500 ac., e vai até aos dias atuais nas diferentes propostas para 

elaboração e aperfeiçoamento de software. Em todo esse percurso de quase 5.000 

anos é possível identificar-se o mesmo propósito perseguido, resumindo os objetivos 

da teoria de sistemas, o esforço humano para prever o futuro, nessa condição 

universal, um sistema, tal como uma equação matemática, poderia descrever tanto o 

funcionamento de uma fábrica, como da bolsa de valores ou de um organismo vivo, 

Mella 2004. Deste modo, o Planeta Terra é um sistema vivo que ampara milhões de 

organismos, incluindo a espécie humana e, apresenta uma fragilidade em seu 

equilíbrio para manter a vida. A Geologia é a ciência que estuda a Terra: sua origem, 

evolução, funcionamento e como podemos contribuir para preservar os habitats que 

sustentam a vida. A Geodiversidade é a natureza abiótica (meio físico) constituída 

por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão 
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origem às paisagens, rochas, minerais, solos, águas, fósseis e outros depósitos 

superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores 

intrínsecos a cultura, a estética, a economia, as pesquisas cientificas, o educativo e 

o turístico, (METHERBE, 1986).  

Nestas condições podemos definir “sistema” como uma "coleção de 

entidades" ou coisas, relacionadas ou conectadas de tal modo que "formam uma 

unidade ou um todo", ou que propiciem a consecução de algum fim lógico a partir 

dessas interações conjuntas, (LAW & KELTON, 1991). Onde cada elemento se 

relaciona com pelo menos alguns outros, direta ou indiretamente, de modo mais ou 

menos estável, dentro de um determinado período de tempo, formando uma rede 

causal, (BUCKLEY, W, 1967).  

Desta forma, além esta condição estabelece uma forma de acoplamento, os 

sistemas classificam-se também conforme gêneros. Podem-se presumir duas 

condições extremas, os sistemas naturais (relativos à natureza) e os sistemas 

sintéticos (relativos ao homem), (SIMON, 1973). Os sistemas, em semelhança à sua 

interação com o meio ambiente, têm sido classificados como fechados ou abertos, 

No sistemas fechados (ou estáveis, ou mecânicos) há pouca ou quase nenhuma 

interação com o meio; ao contrário dos sistemas abertos (ou adaptativos, ou 

orgânicos). 

 

2.2 SISTEMA NATURAL 

 

O planeta Terra é um sistema vivo, cuja dinâmica evolutiva, foi processada 

ao longo de seus 4,5 bilhões de anos, e proporcionou as condições para a existência 

da vida, no Planeta (TEIXEIRA, 2000). A Terra é o único planeta do Sistema Solar 

cujas complexas interações físico-químicas da litosfera, atmosfera e hidrosfera 

originaram a biosfera, A biosfera é formada por todos os organismos vivos e a 

matéria orgânica que produzem; esta camada contempla todos os seres vivos e 

seus habitats naturais em suas diversas áreas do planeta, (PRESS, 2006). Portanto, 

a evolução da vida envolveu, e continua envolvendo, interações complexas entre 

biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera (BROWN; LOMOLINO, 2006). No presente 

momento as grandes questões que desafiam cientistas e a própria sociedade é a 

problemática ambiental, cuja origem está na crise da relação sociedade/natureza 

(GUIMARÃES, 2003). Os agravos à natureza causados pela sociedade urbana-

industrial induzirão o Sistema Terra a mudanças em seu atual estágio de equilíbrio 
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dinâmico. Resta saber se essas mudanças serão favoráveis ou desfavoráveis à 

espécie humana. 

O conhecimento científico e a tecnologia, que iniciaram seus avanços com 

muita rapidez durante o século XIX, desenvolveram-se mais rapidamente ainda a 

partir do início do século XX, com o advento da forma de produzir técnicas de 

produção e a intensificação da atividade industrial, durante todo o século XX, estas 

técnicas se tornaram cada vez mais sofisticadas e foram multiplicadas em massa, 

ocupando territórios. Essa revolução técnico-científica permitiu ao homem aumentar 

a capacidade de apropriação dos recursos, mas também deteriorou as condições 

ambientais com implicações adversas a nível planetário, Carneiro (2009) e Santos 

(1996), asseguram que o avanço da técnica fez surgir uma nova “crosta” ou “esfera” 

chamada de tecnosfera ou socioesfera, aumentando e tornando mais complexas as 

interações entre as esferas que formam o sistema Terra. Conforme o nosso modelo 

civilizatório priorizar o pensamento reducionista e utilitarista de curto prazo do 

capital, caminharemos, aceleradamente, para condições ambientais insustentáveis e 

irreversíveis, atualmente o desafio da humanidade é construir uma nova relação com 

a natureza de forma a garantir o uso equitativo de seus recursos, assegurando 

qualidade ambiental para as atuais e futuras gerações. 

 

2.3 MEIO FÍSICO  

 

São diversos e variados os conceitos sobre o termo meio ambiente ou meio 

físico, no campo da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, (1989), o 

meio ambiente consiste em determinado espaço onde ocorre a interação dos 

componentes bióticos (fauna e flora), abióticos (água, rocha, ar, temperatura), e 

biótico e abiótico (solo). Em decorrência da interferência humana, caracteriza-se 

também o componente cultural. Compreende por interferência antrópica ou 

modificadora do meio ambiente, toda atividade humana (obra civil, atividade agrícola 

ou de mineração e outras formas de uso e ocupação do solo) que altera processos, 

propriedades ou características físicas, químicas ou biológicas, ou interferem em 

usos preexistentes de um determinado ambiente (FORNASARI FILHO et al., 1992). 

A Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

classifica como atividades antrópicas as que são potenciais causadores de 

alterações no meio ambiente, sendo, por isso, alvo obrigatório do Estudos de 
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Impactos Ambientais (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental Rima. 

Algumas destas atividades são de ocorrência maior em áreas urbanas, outras em 

áreas rurais e outras até em escalas regionais ou nacionais. MOREIRA (1993). 

Também apresenta uma série destas atividades, destacando a necessidade de se 

estabelecer a classificação por porte, potencial de impacto, tipo de atividade e 

localização. Numa análise ambiental é necessário prever as alterações que os 

processos do meio físico podem sofrer ao ocorrer a intervenção de um processo 

tecnológico de uma dada atividade. As alterações em um processo do meio físico, 

juntamente com as de ordem biológica e socioeconômica, correspondem às 

alterações do próprio meio ambiente, ou seja, às degradações ambientais.  

De acordo com Fornasari Filho et al. (1992), o meio físico aqui entendido 

como “o conjunto do meio ambiente definido pelas interações de componentes 

predominantemente abióticos, quais sejam, materiais terrestres (solos, rochas, água, 

ar) e tipos naturais de energia (gravitacional, solar, energia interna da Terra e 

outras), incluindo suas modificações decorrentes da ação biológica e humana”.  

Atualmente este modelo de desenvolvimento centrado no lucro imediato, e 

na apropriação ilimitada dos recursos (exploracionismo) não respeita o tempo de 

processamento dos ciclos biogeoquímicos, esta lógica não sustentável coloca em 

risco as bases naturais que sustentam os recursos renováveis e esgota rapidamente 

os recursos não-renováveis, degradando as condições ambientais e comprometendo 

a existência humana no planeta. 

 

2.4 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

 Clima é o conjunto de condições meteorológicas típicas para um país 

ou uma região, tempo pode mudar de uma hora para outra: cai uma chuva e depois 

o sol volta a brilhar. O clima, por sua vez, é o tempo de uma região visto de um 

modo geral; ele não muda tão rapidamente. Em cada parte do planeta Terra existe 

um tipo de clima diferente, por exemplo: os lugares de clima quente e úmido, como 

na Amazônia, outros de clima temperado, essas mudanças são denominadas 

estações do ano: primavera, verão outono e inverno, porém, elas não acontecem da 

mesma forma em toda parte do mundo. O clima com uma temperatura mais elevada 

(quente) é predominante nas proximidades da linha do equador e sua denominação 

é clima tropical, ou clima equatorial. Nos Polos Norte e Sul, predomina o clima mais 

frio de todos, clima temperado, este pode ser mais frio ou mais quente, depende da 
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época do ano. O surgimento do clima se dá através de alguns fatores determinantes 

que são: radiação solar, ventos, águas, montanhas e cobertura vegetação8 

(BRASIL, 1999). Desde o aparecimento da Terra, o nosso clima vem sofrendo com 

as mudanças climáticas radicais, e tudo leva a crer que com nosso modelo de vida 

ele vai mudar bem mais depressa, que pelo caminho natural. Além disso, produtos 

químicos como o CFC (Clorofluorocarbono) contidos, por exemplo, em latas de 

aerossol, refrigeradores e plásticos, destroem a camada protetora de ozônio, 

deixando buracos nessa camada, (IPAAM, 2002).   

A camada de ozônio é um gás que atua como escudo protetor na camada 

superior da atmosfera, impedindo a passagem dos raios ultravioletas emitidos pelo 

sol. Os raios ultravioletas são nocivos à saúde humana causando malefícios como o 

câncer de pele e outros males. Mas, nossa civilização é quem mais se empenha em 

mudar o clima de forma mais acelerada, forte e irreversivelmente. Nossas invenções 

– como, por exemplo: carros, navegação, usinas a carvão, tráfego aéreo e cada vez 

mais indústrias – não apenas poluem o ar que respiramos, mas também destroem a 

camada protetora da terra, a atmosfera. Não é apenas a espécie humana que sofre 

danos, mas, os ecossistemas, a fauna a flora, enfim todas as formas de vida no 

planeta Terra. (BRASIL, 1999).  

Foi avaliado que o Brasil tem emitido cerca de pelo menos 285 milhões de 

toneladas de carbono, das quais cerca de 85 milhões resultaram da queima de 

combustíveis fósseis (71% do uso de combustíveis líquidos e 15,6% da queima de 

carvão mineral, 4% de gás natural). Esse número é relativamente baixo quando 

comparado às emissões provenientes de queima de combustíveis fósseis de outros 

países. A maior parte das emissões do Brasil (2/3) vem de atividades de uso da 

terra, tais como o desmatamento e as queimadas. Atualmente, as emissões 

brasileiras representam cerca de 3% das emissões globais, (IPAAM, 2002).   

Se deixarmos esse aquecimento global sair do controle, a maior parte da 

vida neste planeta será extinta. Este fenômeno já ocorreu a mais de 250 milhões de 

anos atrás, quando 96% de todas as espécies existentes foram extintas, porque a 

temperatura média subiu 6-8ºC. Em aproximadamente 90 anos, até o ano 2100, a 

temperatura poderá subir mais de 4ºC em todo o mundo. 
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2.5 CONTROLE HIDROLÓGICO  

 

É a parte da ciência que estuda a água e suas funções, importância para a 

manutenção da vida na Terra, como também, aos desastres ambientais que 

envolvem a utilização dos recursos hídricos, preservação do meio ambiente e 

ocupação da bacia hidrográfica. As pesquisas começaram em meados do século 

XIX com estudos de medições de precipitação e vazão, contudo, após 1950 com o 

advento do computador, as técnicas usadas em estudos hidrológicos apresentaram 

um grande avanço, (IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 2007).  Este recurso natural é 

essencial para a manutenção da vida na Terra, em seus variados níveis 

organizacionais, É fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas da natureza, é 

importante para as formações hídricas atmosféricas, influenciando o clima das 

regiões. No caso do homem, é responsável por aproximadamente ¾ de sua 

constituição. Infelizmente, este recurso natural encontra-se cada vez mais limitado e 

está sendo exaurido pelas ações impactantes nas bacias hidrográficas (ações do 

homem), degradando a sua qualidade e prejudicando os ecossistemas. 

Numa visão ampla e apropriada a designação de Planeta Água é 

concernente, visto que, 70 por cento da superfície da terra é composta desse 

elemento, sendo 97,5 por cento salgada, o que torna muito onerosa a dessalinização 

para adequá-la ao consumo humano. Dos 2,5 por cento restantes, 69 por cento 

concentram-se em geleiras e neves eternas, 30 por cento água subterrânea, 0,7 por 

cento umidade do solo, ar e solos congelados, e somente 0,3 por cento estão 

disponíveis em rios e lagos para consumo humano (COIMBRA e ROCHA, 1999, p. 

12). Esses acontecimentos unidos com os rumos do mundo globalizado, onde a 

tecnologia se faz presente nos aspectos mais simples do cotidiano, proporcionando 

conforto e bem-estar, transforma a sociedade em essencialmente consumista, ávida 

por todo, o revide das áreas de produtivas é a utilização cada vez maior dos 

recursos naturais de modo desequilibrado, comprometendo o meio ambiente, tipo de 

novidade tecnológica. 

Como se não fosse o suficiente, o fato de catástrofes ambientais terem 

diminuído significativamente este recurso natural tão importante para a manutenção 

da vida no planeta, nossa cultura consumista aliada ao nosso crescimento 

populacional desordenado, vem resultando no aumento da utilização dos recursos 

naturais sem qualquer controle, onde a água é sem dúvida o elemento mais 

degradado. Não se pode imaginar a existência da vida sem a água, pois utilizamos 
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para beber, para a saúde, produzir e preparar alimentos entre outros fins tão 

essenciais para nossa sobrevivência (WEBER, 1998, p. 5). 

Contudo, o continente da América do Sul, conta com abundantes recursos 

hídricos, porém existem consideráveis diferenças entre as distintas regiões nas 

quais os problemas de água ocorrem, principalmente pelo baixo rendimento de 

utilização, gerenciamento, contaminação e desastres ambientais. De acordo com a 

FAO a Argentina, o Peru e o Chile já enfrentam sérios problemas de disponibilidade 

e contaminação da água por efluentes agroindustriais. Aqui no Brasil, esta situação 

não é de tranquilidade, embora seja considerado um país privilegiado em recursos 

hídricos. Isso se deve ao fato do Brasil ser considerado o país mais rico em 

abundância de água doce do mundo, com 12% das reservas mundiais. Do potencial 

de água de superfície do planeta, concentram-se 18%, escoando pelos rios 

aproximadamente 257.790 m³. s-¹. Embora, o país apresente uma situação 

aparentemente favorável, é perceptível que o Brasil tem uma enorme desigualdade 

social e regional na distribuição dos recursos hídricos, (IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 

2007). Se confrontarmos estes problemas de escassez de água com a abundância 

de água na Bacia Amazônica, que correspondem às regiões Norte e Centro-Oeste, 

contrapondo-se a problemas de escassez no Nordeste e conflitos de uso nas 

regiões Sul e Sudeste, a situação agrava-se. 

 Se considerarmos o lugar de disponibilidade absoluta de recursos hídricos 

renováveis, àquela relativa à população deles dependentes, o Brasil deixa de ser o 

primeiro e passa ao vigésimo terceiro no mundo. 

 

2.6 PEDOLOGIA  

 

 O pioneiro e considerado pai dos estudos em Pedologia (ciência que estuda 

o Solo), foi o russo Vasily Vasili'evich Dokuchaev (1846-1903), que estudando os 

solos da Rússia (1877-1878), comprovou que eram constituídos por uma sucessão 

vertical de camadas horizontais, resultantes da ação conjunta de diversos fatores, 

(PROJETO SOLO NA ESCOLA, UFPR). O Solo é o material solto e macio que cobre 

a superfície da terra, semelhante a uma camada protetora, como uma casca cobre 

uma laranja. Ao contrário da casca, que tem uma superfície relativamente uniforme 

quando observada a olho desarmado, os solos variam muito na superfície da terra, 

tanto com relação à sua espessura (da superfície do solo em contato com a 

atmosfera até a rocha que lhes deu origem), quanto em relação às suas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1846
https://pt.wikipedia.org/wiki/1903
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características, tais como cor, quantidade e organização das partículas de que são 

compostos (argila, silte e areia), fertilidade (capacidade em suprir nutrientes, água e 

favorecer o crescimento das plantas), porosidade (quantidade e arranjamento dos 

poros), entre outras características.  Segundo Coelho, et. al. “o solo é formado por 

de água, ar, material mineral e orgânico, contendo ainda organismos vivos e, servem 

como um meio natural para o crescimento das plantas, e é acima deles que 

construímos nossas casas, edifícios, estradas, dentre outras utilidades.”   

Os solos desempenham cinco funções básicas no meio ambiente:  

1 sustentam o crescimento das plantas, principalmente fornecendo suporte 

mecânico, água e nutrientes para as raízes que posteriormente distribuem para a 

planta inteira e são essenciais para sua existência. As características dos solos 

podem determinar os tipos de vegetação ou de plantas que neles se desenvolvem, 

sua produtividade e, de maneira indireta, determinam o número e tipos de animais 

(incluindo pessoas) que podem ser sustentados por essa vegetação.  

2 as características dos solos determinam o destino da água na superfície 

da terra, essencial para a sobrevivência. A perda de água, sua utilização, 

contaminação e purificação são todas afetadas pelo solo. Se pensarmos que grande 

parte da água doce existente no planeta (rios, lagos e aquíferos) ou já escorreu na 

superfície do solo ou viajou através dele, percebemos a importância dos solos na 

distribuição, manutenção e qualidade da água dos nossos reservatórios naturais e 

para a manutenção da vida na terra. As terríveis e devastadoras enchentes, comuns 

nos grandes centros urbanos, são consequências da impermeabilização dos seus 

solos, favorecendo o escorrimento na superfície e acúmulo de grandes quantidades 

de água após uma chuva pesada. 

3 o solo desempenha um papel essencial na reciclagem de nutrientes e 

destino que se dá aos corpos de animais (incluindo o homem) e restos de plantas 

que morreram na superfície da terra. Se esses corpos e resíduos não tivessem sido 

assimilados pelo solo, reincorporados e convertidos em matéria orgânica ou húmus 

do solo (reciclagem), plantas e animais teriam esgotado seus alimentos anos atrás.  

4 o solo é o habitat, a casa de muitos organismos. Um punhado de solo 

pode conter bilhões de organismos vivos e mortos, que influenciam as 

características do solo, como a porosidade, que é responsável pelo movimento e 

manutenção de água e ar no solo. Também os organismos são de alguma forma 

influenciados por essas características do solo. 
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5 por fim, os solos não fornecem apenas o material (tijolos, madeira) para a 

construção de nossas casas e edifícios, mas nos proporcionam a fundação, a base 

para todas as estradas, aeroportos, casas e edifícios que construímos (Coelho, et. 

al.) 

A pedogênese é o ramo da Pedologia que estuda sobre a formação dos 

solos, cujas noções básicas e conceitos fundamentais foram definidos em 1877, pelo 

cientista russo Dokuchaev, como descrito acima. Até esta época, prevaleceu a visão 

geológica que considerava o solo apenas como sendo um manto de fragmentos de 

rocha e produtos de alteração, que reflete unicamente a composição da rocha que 

lhe deu origem. Com a constatação da existência de solos diferentes desenvolvidos 

a partir de uma mesma rocha de origem, a concepção sobre o que é o solo passou a 

ter uma conotação mais genética, onde o solo é identificado como um material que 

evolui no tempo, sob a ação dos fatores naturais ativos na superfície terrestre. Em 

1898, Dokuchaev firmou a concepção de que as propriedades do solo são resultado 

dos fatores de formação do solo que nele atuaram e ainda atuam, a saber: material 

de origem, clima, organismos, topografia (relevo) e tempo. 

Todas essas modificações foram ocasionadas pelo homem por meio do 

processo de urbanização e ocasionam modificações nas propriedades naturais do 

solo, reduzindo sua capacidade para suportar o desenvolvimento de plantas 

(árvores, jardins, parques, etc.), deste modo, para desempenhar o importante papel 

de armazenagem e filtragem das águas de chuva, evitando enchentes, erosão, 

deslizamentos e contaminação das águas subterrâneas. 

 

2.7 BIODIVERSIDADE  

 

A palavra diversidade biológica surgiu prematuramente, em 1968, no livro A 

Different Kind of Country, de autoria do cientista e conservacionista Raymond F. 

Dasmann. Entretanto, foi só na década de 1980 que o seu uso se tornou mais 

corrente no jargão científico. Foi Thomas Lovejoy, biólogo atuante no World Wildlife 

Fund (WWF), no prefácio à coletânea organizada por Michael E. Soulé e Bruce A. 

Wilcox, Conservation Biology: An Evolutionary-Ecological Perspective, de 1980, que 

resgatou o termo para a comunidade científica. Lovejoy, após chamar atenção para 

a intensidade do impacto das ações humanas sobre os sistemas biológicos do 

planeta, argumentava que a redução da diversidade biológica era a questão mais 

fundamental de nosso tempo. (DASMANN, 1976; SOULÉ; WILCOX, 1980). 
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2.8 FLORA & FAUNA  

 

A humanidade retira alimento, remédios e produtos industriais da 

biodiversidade, entre os 10 milhões de seres que formam a fantástica riqueza 

biológica do planeta, localizada principalmente nas suas florestas tropicais. O Brasil, 

pela sua extensão e heterogeneidade climática possui a flora mais diversificada do 

mundo (Lorenzi, 1992; Souza e Lorenzi, 2008), ocorrendo de 50 a 56mil espécies de 

plantas superiores, o que corresponde à cerca de 20% do total de espécies 

conhecidas no mundo (MMA, 2000). Por este motivo, e aliado ao fato de sua 

extensão territorial, diversidade geográfica e climática, nosso país abriga uma 

imensa diversidade biológica, o que faz dele o principal entre os países detentores 

de mega diversidade do planeta, possuindo entre 15% a 20% das 1,5 milhão de 

espécies descritas na Terra. Possui a flora mais rica do mundo, com cerca de 55 mil 

espécies de plantas superiores (aproximadamente 22% do total mundial); 524 

espécies de mamíferos, 1.677 de aves, 517 de anfíbios e 2.657 de peixes 

(LEWINSOHN & PRADO, 2000). Possui ainda uma das maiores biodiversidades de 

espécies arbóreas registradas para a Amazônia como um todo (Oliveira e Mori, 

1999). A riqueza da diversidade biológica da floresta amazônica pode ser 

dimensionada na avaliação de que, em cada hectare da floresta, se estima a 

presença de 150 espécies de árvores com DAP > 10, correspondendo a uma 

biomassa média total de aproximadamente 300 ton/ha (Fearnside e Leal Filho, 

1993). As espécies comercialmente aproveitáveis representam somente de 6 a 10 

árvores/ha, ou um volume de madeira que varia entre 20m³ e 50m³/ha-1 (Hanan e 

Batalha, 1995; Projeto Bionte, 1997). 

Devido à escassez de informação sobre como e o que preservar/conservar 

prioritariamente, um dos maiores desafios para os responsáveis pelas decisões 

quanto à conservação da biodiversidade é a definição de planos de ação e linhas de 

financiamento. 

 

2.9 REDE URBANA  

 

O processo de urbanização no Brasil, nas duas últimas décadas suportou-se 

acelerado e mostrou situações de grande diversidade no território nacional, 
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destacando-se: interiorização do fenômeno urbano; acelerada urbanização das 

áreas de fronteira econômica; crescimento das cidades médias; periferização dos 

centros urbanos; e formação e consolidação de aglomerações urbanas de caráter 

metropolitano e não-metropolitano. Tais participações resultam do processo de 

reestruturação econômica em curso no país, cujos impactos se fizeram sentir, 

sobremaneira, na estrutura do emprego urbano e na dinâmica migratória, (Motta, 

2001). Desta forma, a elaboração de um grande quadro de referência, pautado na 

compreensão da rede urbana brasileira, aqui entendida como armadura da estrutura 

sócio espacial contemporânea, constitui importante subsídio à formulação de 

políticas territoriais de âmbito nacional, regional e municipal.  

Com base nessa conformidade e sabendo da necessidade de se formar uma 

base analítica para a formulação de políticas urbanas, o IPEA coordenou, 

juntamente com o IBGE e o Nesur/IE/Unicamp, o estudo “Caracterização e 

Tendências da Rede Urbana do Brasil”, finalizado em junho de 1999. Tal estudo vem 

preencher a lacuna sobre o conhecimento da rede urbana do país, uma vez que o 

último estudo abrangente sobre esse tema data de 1984, tendo sido realizado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), vinculado ao Ministério do 

Interior (Motta, 2001). 

 

2.9.1 ASPECTOS REGIONAIS 

  

Os sistemas urbano-regionais compreendem sistemas territoriais 

organizados a partir de metrópoles (globais, nacionais ou regionais) e centros 

regionais que possuem encadeamento funcional entre os diversos níveis de 

influência, seja recíproco, isto é entre cidades do mesmo nível de polarização, seja 

hierárquico, dos níveis superiores para os inferiores (MOTTA, 2001). A forma que a 

atual da rede urbana do Brasil foi desenvolvida com base em um conjunto de 

critérios referentes à tipologia de tamanho dos centros urbanos; à tipologia 

ocupacional e dependência funcional dos centros urbanos; e à tipologia da forma 

urbana assumida por esses centros. Na classificação dos sistemas urbanos-

regionais destacam-se, do ponto de vista estrutural, três aspectos fundamentais: a 

densidade, a topologia e a configuração hierárquica da rede de cidades. A densidade 

expressa a relação entre o número de centros urbanos e o território definido pelo 

sistema urbano-regional. 
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2.9.2 ASPECTOS SOCIAIS  

 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades têm despertado 

grandes preocupações de políticos, da sociedade e de cientistas, acerca dos 

mecanismos de proteção e defesa do bem estar dos habitantes da cidade, em meio 

a um mundo globalizado economicamente. A ocupação desordenada e em áreas de 

riscos pela população, a falta de toda a infraestrutura social, a exemplo de 

saneamento básico, saúde e transporte, aliada à falta de planejamento público, o 

consumismo exagerado das populações, a poluição das águas, do ar e das 

paisagens, a ausência de áreas verdes nas cidades e outras mazelas, frutos do 

caráter predatório da expansão econômica capitalista, vêm corroborando para 

deterioração da qualidade de vida do homem nas cidades, (SAYAGO). As políticas 

públicas consistem em um conjunto de instrumentos de ação, tomados no interior do 

Estado, que visam apresentar as diretrizes e as estratégias de concretização de 

interesses públicos e de alteração de relações sociais estabelecidas. Para 

Fernandes (1998), as políticas públicas urbanas, devem ser norteadas pelo direito a 

uma vida digna nas cidades; pelo direito de viver com qualidade de vida se 

sobressaindo ao mero direito de sobrevivência. Bucci (2002, p.241), define como 

“[...] programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do 

Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados”. No Brasil, o fervilhar dessas ideias levou à 

elaboração da Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão, realizada de forma 

participativa, sob coordenação da Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 21 Nacional – CPDS. No meio dessas diversas ações, a 

agenda estabelece os desafios, os alicerces e as estratégias para a sustentabilidade 

nas cidades. 

Esse documento entrevê que a sustentabilidade urbana pode ser concebida 

como uma “qualidade que passa a identificar e exigir dos distintos processos sociais, 

desde aqueles que se dão na esfera privada – reduzir o consumo individual e 

reciclar produtos no espaço doméstico, por exemplo – até os que se desenvolvem 

na esfera pública, no terreno da implantação e gestão de políticas públicas”. 
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2.9.3 ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

O Brasil tem vivido nos últimos anos um ciclo de crescimento econômico 

sólido. No período de 1999 e 2009 o PIB (Produto Interno Bruto), cresceu a uma 

taxa anual de 3,27%, enquanto a população ocupada aumentou a uma taxa anual de 

2,29%¹. Além de significativo, este período foi marcado por uma mudança na 

condução da política econômica, que teve como uma das estratégias a expansão do 

mercado interno, incorporando parcelas maiores da população brasileira ao 

mercado, o que significou, particularmente a partir de 2005, que as variáveis mais 

relevantes para o crescimento passaram a ser o consumo interno e a formação bruta 

de capital fixo². Com relação às políticas socioeconômicas foram também 

implementados programas dirigidos à população de classe menos favorecidas, com 

o objetivo de retirá-los do nível de subsistência precário em que se encontravam, 

mediante programas de transferência de renda (Bolsa Família) e um conjunto de 

políticas sociais destinadas a aumentar as oportunidades de empreendedorismo e 

desenvolvimento econômico. Ressaltando a retomada do papel de bancos e fundos 

públicos na provisão de crédito e na alavancagem dos investimentos públicos e 

privados, entre outros, por meio de programas como o Pac, Minha Casa, Minha Vida 

e o fomento a outros setores econômicos específicos [por exemplo, automóveis, 

construção naval etc.] (ROLNIK, 2001).  

 

2.9.4 ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

No Brasil, na década anterior e do ponto de vista institucional, a partir de um 

intenso debate no seio da sociedade civil brasileira, nos partidos e entre governos 

acerca do papel dos cidadãos e suas organizações na gestão das cidades, foram 

anos de avanços no campo do direito à moradia e direito à cidade, com a 

incorporação à Constituição Federal (CF), do país, em 1988, de um capítulo de 

política urbana estruturado em torno da noção de função social da cidade e da 

propriedade, do reconhecimento dos direitos de posse de milhões de moradores das 

favelas e periferias das cidades do país e da incorporação direta dos cidadãos aos 

processos decisórios sobre esta política. Foi também no mesmo período que o 

processo de descentralização federativa, fortalecimento e autonomia dos poderes 

locais, propostos desde a Constituição de 1988, foram progressivamente 

implantados, processo limitado tanto pelos constrangimentos do ajuste 
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Figura 10 – Igarapé poluído na Avenida Brasil na cidade de 

Manaus-AM. 
Fonte: Marina Souza 

 

macroeconômico como pela alta dose de continuidade política que o processo de 

redemocratização brasileira envolveu. Amostras de revérbero e crescimento da 

economia são visíveis em localidades, cidades e metrópoles brasileiras em várias 

regiões, (ROLNIK, 2001). As dinâmicas econômicas recentes têm desafiado as 

cidades a absorver esse crescimento, melhorando suas condições de urbanização 

de modo a sustentá-lo do ponto de vista territorial.  

 

2.10 GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Entre os problemas ambientais em larga escala, de ordem mundial, regional 

e local, a problemática da geração de resíduos sólidos ou semissólidos se 

caracteriza como uma das mais preocupantes e é de responsabilidade de toda a 

sociedade. Este problema está causando tragédias alarmantes no meio ambiente, 

como por exemplo, as grandes enchentes, que por sua vez, são agravadas pelo 

acumulo de resíduos em bueiros e redes de escoamento, impedem a passagem da 

água e, desta forma, causam impactos ambientais considerados de largas escalas, 

do ponto de vista, epidemiológico, outra consequência é o aumento de doenças 

transmitidas por roedores, insetos, moluscos e outros vetores de doenças para o 

homem e outros animais domésticos, já que o acúmulo de resíduos é um dos 

principais atrativos para a proliferação destas pragas (INEA, 2007).  

No Brasil, a carência de definições políticas e diretrizes para a área de 

resíduos nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) une-se a 

exiguidade de recursos técnicos e financeiros para o equacionamento do problema. 

Com relação aos aspectos legais, a legislação brasileira ainda é bastante restrita e 

genérica, por vezes impraticável, devido à falta de instrumentos adequados ou de 

recursos que viabilizem sua implementação (SCHALCH, et. al.; 2002).  
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Sabemos que é impossível extinguir os resíduos do meio ambiente, de um 

modo geral, mas, podemos contribuir para minimizar a quantidade que é atualmente 

depositada nos vazadouros brasileiros, desta forma, estamos ampliando a vida útil 

destes sistemas de disposição final de resíduos. Também partimos do princípio que 

é essencial a criação de estratégias para garantir um ambiente adequado para as 

futuras gerações. Portanto, devemos buscar alternativas, envolvendo desde ações 

de responsabilidade do dia a dia, até a capacidade de organização coletiva, como 

forma de sensibilizar a sociedade de que devemos conserva limpo o meio ambiente 

e também não utilizar os recursos naturais demasiadamente.  

 

2.10.1 RESÍDUOS: SÓLIDOS E LÍQUIDOS  

 

Os resíduos sólidos são classificados e definidos, de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que 

resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica, de serviços 

de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Consideram-se também 

resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou corpo d'água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT, 1987). 

Quanto sua classificação: os resíduos sólidos habitualmente classificam-se 

quanto a sua origem em: 

Urbanos: nesta classificação estão inclusos o resíduo domiciliar gerado nas 

residências, o resíduo comercial, produzido em escritórios, lojas, hotéis, 

supermercados, restaurantes e em outros estabelecimentos afins, os resíduos de 

serviços, oriundos da limpeza pública urbana, além dos resíduos de varrição das 

vias públicas, limpezas de galerias, terrenos, córregos, praias, feiras, podas, 

capinação.  

Industriais: estes correspondem aos resíduos gerados nos diversos tipos de 

indústrias de processamentos. Em função da periculosidade oferecida por alguns 

desses resíduos, o seguinte agrupamento é proposto pela ABNT-NBR 10.004 

(1987): 
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Resíduos Classe I (perigosos): pelas suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade, podem apresentar riscos à 

saúde pública, provocando ou contribuindo para o aumento da mortalidade ou 

apresentarem efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos 

de forma inadequada.  

Resíduos Classe II (não inertes): incluem-se nesta classe os resíduos 

potencialmente biodegradáveis ou combustíveis; 

Resíduos Classe III (inertes): perfazem esta classe os resíduos 

considerados inertes e não combustíveis. 

Resíduos de serviços de saúde: são os resíduos produzidos em hospitais, 

clínicas médicas e veterinárias, laboratórios de análises clínicas, farmácias, centros 

de saúde, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos afins. Esses 

resíduos podem ser agrupados em dois níveis distintos: 

Resíduos comuns: compreendem os restos de alimentos, papéis, invólucros, 

etc. 

Resíduos sépticos: constituídos de restos de salas de cirurgia, áreas de 

isolamento, centros de hemodiálise, etc. O seu manuseio (acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e destinação final) exige atenção especial, devido ao 

potencial risco à saúde pública que podem oferecer. 

Os resíduos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: 

constituem os resíduos sépticos, que podem conter organismos patogênicos, tais 

como: materiais de higiene e de asseio pessoal, restos de alimentos, etc., e veicular 

doenças de outras cidades, estados e países. 

Resíduos agrícolas: correspondem aos resíduos das atividades da 

agricultura e da pecuária, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, 

restos de colheita, esterco animal. A maior preocupação, no momento, está voltada 

para as embalagens de agroquímicos, pelo alto grau de toxicidade que apresentam, 

sendo alvo de legislação específica. 

Entulho: constitui-se de resíduos da construção civil: demolições, restos de 

obras, solos de escavações etc. 

Resíduos Radioativos (lixo atômico): são resíduos provenientes dos 

combustíveis nucleares. Seu gerenciamento é de competência exclusiva da CNEN - 

Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
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2.10.2 GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

No Brasil, cada vez mais vem se difundindo a importância da Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos, entretanto a sua aplicação na prática ainda é 

restrita e a maioria das cidades trata a questão de forma isolada. A estratégia de 

diminuição dos resíduos, onde o foco seria evitar ao máximo o lixo a ser disposto no 

solo, a partir dos princípios de redução, reutilização e reciclagem, é uma medida 

adequada para se introduzir nesse contexto, sensibilizando o consumidor para que 

compre produtos com embalagens retornáveis, reutilizáveis, recicláveis; que evite o 

desperdício de matérias primas, insumos em geral como também outros bens de 

consumo; e que encaminhe seus resíduos para a recuperação. A coleta seletiva é 

um instrumento de gestão ambiental que deve ser implementado visando à 

recuperação de material reciclável para fins de reciclagem, (BRINGHENTI, 2004).  

De acordo com Lima (2002), que sugere a base da mudança do 

gerenciamento isolado para o integrado de resíduos sólidos deverá ser pautada por 

uma hierarquia de objetivos focada em quatro áreas programáticas: minimização da 

geração de resíduos; maximização do reuso e da reciclagem; promoção do 

tratamento e da disposição final dos resíduos sólidos de forma ambientalmente 

segura; maximização da cobertura de serviços de limpeza urbana. 

O acordo entre estas ações deverá ser feita, no âmbito de cada município, 

para encontrar seu próprio modelo de gerenciamento integrado, de acordo com as 

condições territoriais, socioeconômicas locais e a composição e quantidade de 

resíduos sólidos gerados. A Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos apresenta forte 

relação com os princípios de sustentabilidade ambiental, como pode ser notado no 

capítulo 21 da Agenda 21 Global (CNUMAD 1997). 

Esse documento estabelece que o manejo de resíduos, ambientalmente 

saudável, deve ir além da simples disposição ou aproveitamento por métodos 

seguros dos resíduos gerados. Deste modo, procura-se buscar e discutir a causa 

fundamental do problema, procurando mudar padrões não sustentáveis de produção 

e consumo. Isto implica na utilização do conceito de manejo integrado do ciclo vital, 

o qual apresenta oportunidade única de conciliar o desenvolvimento e a proteção do 

meio ambiente, (BRINGHENTI, 2004). MILANEZ e TEIXEIRA (2001), propuseram 

que a adoção e divulgação dos princípios da sustentabilidade, em programas de 

saneamento ambiental, levam as pessoas envolvidas a vislumbrar o resultado das 
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mudanças propostas, além de orientar suas ações e colaborar na orientação dos 

legisladores e tomadores de decisão quanto aos objetivos das políticas públicas 

elaboradas. No Brasil a coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos é uma atividade 

relativamente recente, e por este motivo ainda não faz parte da rotina da grande 

maioria dos sistemas de limpeza pública municipais, normalmente vem sendo 

implantada e operada na forma de programa específico, sendo desenvolvidas por 

iniciativa de grupos de cidadãos, entidades de natureza privada e/ou pelo poder 

público. 

 

2.10.3 OUTRAS FORMAS DE POLUIÇÃO  

 

A destruição ambiental vem tomando vultos cada vez mais grandiosos em 

nosso planeta, e tem como um de seus principais elementos causadores a poluição. 

O termo Poluição está definido pela Lei n. 6.938/81, art. 3°, III, in verbis, 

como “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta ou 

indiretamente: prejudiq 

uem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições 

adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; 

afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou 

energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” 

A poluição possui várias fontes, dentre as quais podemos destacar: esgoto, 

resíduos sólidos, resíduos e emissões industriais, lixo radioativo, agrotóxicos, 

extração e tratamento de minerais, veículos automotores etc. 

 

Principais fontes de poluição  

Dependendo do elemento atingido, a poluição poderá ser denominada de: 

hídrica, atmosférica, do solo, sonora, visual, radioativa, dentre outras. A seguir 

analisamos cada uma das formas de poluição. 

 

2.10.3.1 POLUIÇÃO HÍDRICA  

 

Conforme consta no Decreto n. 73.030/73, art. 13, § 1°, poluição da água é 

qualquer alteração de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, que possa 
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importar em prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar das populações, causar 

dano à flora e à fauna, ou comprometer o seu uso para fins sociais e econômicos.  

Uma das principais fontes de poluição das águas são os resíduos urbanos, 

tanto os industriais quanto os rurais, que são despejados voluntária ou 

involuntariamente. Como exemplos de materiais tóxicos que normalmente são 

despejados nas águas, destacam-se metais pesados como o cádmio e o mercúrio, o 

chumbo, nitratos e pesticidas. 

Portanto, medidas devem ser tomadas no sentido de recuperação dos rios e 

mananciais atingidos pela poluição, para que se garanta à população o 

abastecimento de água não infectada. Dentre essas medidas, ressalta-se o 

tratamento dos esgotos urbanos. 

 

2.10.3.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

Pode ser definida como a modificação do ar em sua composição química, 

seja pelo desequilíbrio dos seus elementos constitutivos, seja pela presença de 

elemento químico estranho, que venha causar prejuízo ao equilíbrio do meio 

ambiente e, consequentemente, à saúde dos seres vivos.  

Está classificada como poluição pelos detritos industriais, poluição pelos 

pesticidas e poluição radioativa e possui como fontes: as fixas (indústrias, hotéis, 

lavanderias etc.) e as móveis (veículos automotores, aviões, navios, trens etc.). Já 

os elementos que causam, classificam-se em duas formas que são: os naturais e os 

artificiais. As formas naturais são aquelas que têm causas nas forças da natureza, 

como tempestades de areia, queimadas provocadas por raios e as atividades 

vulcânicas. Já os fatores artificiais são os causados pela atividade do homem, como 

a emissão de combustíveis de automóveis, queima de combustíveis fósseis em 

geral, materiais radioativos, queimadas, etc.  

 

2.10.3.3 POLUIÇÃO DO SOLO 

 

De acordo como se estabelece o Decreto n. 28.687/82, art. 72, poluição do 

solo e do subsolo consiste na deposição, disposição, descarga, infiltração, 

acumulação, injeção ou enterramento no solo ou no subsolo de substâncias ou 

produtos poluentes, em estado sólido, líquido ou gasoso.  
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A degradação do solo pode dar-se por: desertificação, utilização de 

tecnologias inadequadas, falta de práticas de conservação de água no solo, 

destruição da cobertura vegetal. 

Os processos de poluição dos solos ocorrem principalmente por resíduos 

sólidos e líquidos, águas contaminadas, efluentes sólidos e líquidos, efluentes 

provenientes de atividades agrícolas, etc.  

 

2.10.3.4 POLUIÇÃO SONORA 

 

De acordo com a CETESB, em definição citada por Luís Paulo 

Sirvinskas,“poluição sonora é a produção de sons, ruídos ou vibrações em 

desacordo com as precauções legais, podendo acarretar problemas auditivos 

irreversíveis, perturbar o sossego e a tranquilidade alheias”.  

A poluição sonora pode causar mau humor, doenças cardíacas e, 

consequentemente, queda na produtividade física e mental. E esse tipo de poluição 

tem como causas principalmente o barulho de automóveis, aviões, obras, gritarias, 

etc.  

 

2.10.3.5 POLUIÇÃO VISUAL 

 

Trata-se da degradação do ambiente natural ou artificial que provoca 

incômodo visual. O excesso de outdoors, propagandas, cartazes etc., faz com que a 

cidade fique visualmente poluída, pois estes além de deixarem a cidade feia, ainda a 

torna cada vez mais suja, devido aos papéis que são jogados na rua. Deve-se 

observar ainda que a gravidade deste tipo de poluição será ainda maior se o bem 

lesado for um bem tombado. 

 

2.10.3.6 POLUIÇÃO RADIOATIVA 

 

Radiação é o efeito químico proveniente de ondas e energia calorífera, 

luminosa, etc. Existem três tipos de radiação: raios alfa e raios beta, que têm a 

absorção mais fácil, e raios gama, que são muito mais penetrantes que os primeiros, 

já que se tratam de ondas eletromagnéticas. O contato contínuo à radiação causa 

danos aos tecidos vivos, tendo como principais efeitos a leucemia, tumores, queda 
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de cabelo, diminuição da expectativa de vida, mutações genéticas, lesões a vários 

órgãos etc. 

Deste modo a poluição radioativa é o aumento dos níveis naturais de 

radiação por meio da utilização de substâncias radioativas naturais ou artificiais. 

Esta poluição tem como fontes de contaminação as substâncias radioativas naturais 

que são as substâncias que se encontram no subsolo, e que acompanham alguns 

materiais de interesse econômico, como petróleo e carvão, que são trazidas para a 

superfície e espalhadas no meio ambiente por meio de atividades das mineradoras, 

principalmente. E as substâncias radioativas artificiais, as que não são radioativas, 

mas que nos reatores ou aceleradores de partículas são “provocadas”. 

 

2.10.4 FORMAS DE CONTROLE 

   

A Lei n. 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, em seu art. 54, configura 

crime “causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam 

resultar danos à saúde humana, ou que provoquem a mortalidade de animais ou a 

destruição significativa da flora”, o que inclui nesta figura delituosa todas as formas 

de poluição aqui tratadas.  

Esta lei também alberga figuras qualificadas ao crime de poluir, no caso de 

resultados que: tornem uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação 

humana; causem poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população; causem poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; dificultem ou impeçam o uso 

público das praias; ocorram por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 

gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as 

exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. 

Desse modo, por se tratar de problema social e difuso, a poluição deve ser 

combatida pelo poder público e pela sociedade. Individualmente com ações judiciais 

de cada prejudicado ou coletivamente por meio da ação civil pública (Lei n. 

7.347/85). Ademais, o meio ambiente equilibrado é um direito de todos (art. 225, da 

Constituição Federal) e um dever de proteção dos entes públicos, ou seja, União, 

Estados, e Municípios, por força da combinação dos artigos constitucionais 23, 24 e 

30. 
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2.11 MEIO AMBIENTE  

 

O meio ambiente, ou simplesmente ambiente natural, é tudo aquilo que 

rodeia os seres vivos, tudo o que podemos perceber ao nosso redor; são todas as 

realidades físicas que nos cercam. Assim, o globo terrestre é formado por uma 

grande quantidade de meios ambientes onde todos nós vivemos, onde homens, 

animais e plantas coexistem. Ele é composto por água, terra, ar, vegetais, seres 

humanos e outros animais. No início da civilização, os povos viviam em um meio 

ambiente perfeitamente equilibrado. Caçavam animais e colhiam frutos para comer, 

bebiam a água dos rios e das fontes. Neste período tinha o equilíbrio ecológico, 

quando a caça e os vegetais começavam a escassear, as tribos mudavam de lugar, 

e a região ocupada anteriormente podia se renovar. No entanto, com o aumento da 

população e o progresso associado a tecnologia, vieram os problemas ambientais, e 

o homem utilizando cada vez mais os recursos naturais, sem tomar as devidas 

proporções de sustentabilidade, associados ao avanço tecnológico vieram também a 

formação das primeiras cidades, onde deu início a um problema ambiental 

considerado de larga escala e nos últimos anos só tem agravado, que é a produção, 

o acúmulo e a disposição final dos resíduos sólidos.  

Foi no século XIX que as condições de vida nas cidades sofreram 

desequilíbrios causados por diversos fatores, como, por exemplo, o aumento 

populacional, migrações do campo e crescimento industrial. A melhoria das 

condições sanitárias e o aparecimento de novos remédios prolongaram a vida da 

população. Campos abandonados modificaram climas. Nas áreas cultivadas com 

monocultura, as plantas concorrentes passaram a ser combatidas como ervas 

daninhas, e os animais, consumidores naturais daquelas plantações, passaram a ser 

destruídos como pragas da lavoura. O crescimento do número de indústrias, sem 

qualquer controle sobre a poluição, começou a gerar resíduos em quantidade cada 

vez maior. 

O meio ambiente se torna cada vez mais lento para decompor essa 

quantidade de resíduos pela população mundial, e sua enorme quantidade de 

produtos. Há materiais novos, como o plástico, que praticamente não se decompõe 

ou o faz muito lentamente. Ao mesmo tempo, a quantidade de materiais que pode 

ser assimilada pela natureza, como papel, aço e materiais orgânicos, está sendo 
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acumulada numa velocidade maior do que o tempo que a natureza necessita para 

decompô-la.  

Os materiais de origens orgânicas se decompõem naturalmente pela ação 

dos microrganismos que se alimentam deles, são, conhecido como: materiais 

biodegradáveis. 

A questão dos resíduos é de responsabilidade de todos, e nós devemos 

contribuir para essa redução, adotando medidas ecologicamente correta, como por 

exemplo: melhorar nosso meio ambiente no dia-a-dia, comprando produtos e 

adquirindo aqueles cujas embalagens sejam recicláveis, e usando o verso das folhas 

de papel para rascunho, ou até mesmo, transformar em compostagem os nossos 

resíduos orgânicos domésticos, com atitudes assim, teremos um planeta habitável 

por mais tempo.  

 

2.12 NATUREZA E A CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Embora, muitas vezes passe despercebido no primeiro momento, a indústria 

da construção civil é responsável por grandes impactos ambientais, da atualidade. 

Devido ao fato, de ter características muito abrangentes e com necessidades 

especificas. A indústria da construção civil tem uma participação de 

aproximadamente 40% na economia mundial (HANSEN, 2008). Isto comprova o 

tamanho desta indústria e quanto ela influencia não só na economia, mas também 

no meio ambiente e na sociedade como um todo. Entretanto, por ser uma indústria 

muito abrangente e diversificada, onde se tem um grande desafio na introdução de 

melhorias e quebras de paradigmas. Mas devido a esta abrangência, qualquer 

modificação introduzida traz resultados muito significativos.  

A construção civil, mesmo que não seja tão perceptível em um primeiro 

momento, é uma atividade extremamente poluente e com um produto final que 

consome muitos recursos naturais. E isto ainda é agravado pelo fato de que novas 

tecnologias que poderiam aliviar o impacto ao meio ambiente, encontram grandes 

resistências. E quais seriam estes impactos ao meio ambiente? De acordo com 

Ceotto (2008) cita alguns destes impactos: 

 

 A operação dos edifícios consome mais de 40% de toda energia produzida 

no mundo. 
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 Consome 50% da energia elétrica e 20% do total de energia produzida no 

Brasil.  

 A construção civil gera de 35% a 40% de todo resíduo produzido na 

atividade humana.  

 Na construção e reforma dos edifícios se produzem anualmente perto de 

400 kg de entulho por habitante, volume quase igual ao do lixo urbano.  

 A produção de cimento gera 8% a 9% de todo o CO2 emitido no Brasil, 

sendo 6% somente na descarbonatação do calcário.  

 Assim como o cimento, a maioria dos insumos usados pela construção civil 

é produzida com alto consumo de energia e grande liberação de CO2.  

 

Além disso, a construção civil é responsável pelo consumo de 66% de toda 

madeira extraída, gera 40% de todos resíduos na zona urbana, e é uma atividade 

geradora de poeira, seja na extração de matéria prima, seja na obra. (HANSEN, 

2008). 

 

2.13 REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

As possíveis alternativas e tecnologias para a minimização dos impactos 

ambientais são as mais diversas possíveis. Mas não devemos nos deixar levar 

apenas por soluções ótimas no papel, porém inviáveis na prática, Então, para 

seguirmos no caminho que nos levará à soluções realmente eficazes devemos 

satisfazer três necessidades.  

Deste modo, o edifício que resultará de uma construção sustentável 

precisará atender ao seguinte (CEOTTO, 2008): 

 

 Ser economicamente viável para seus investidores.  

 Atender as necessidades dos usuários. 

 Ser produzido com técnicas de reduzam o trabalho degradante e inseguro 

feito pelo homem.  

 

Na atividade de construção civil e no produto resultante dela, temos quatro 

principais fases que são a concepção, projeto, construção, e uso e manutenção. 
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As possibilidades de intervenções para buscar a redução dos impactos são distintas 

em cada fase, sendo de grande importância levar isto em consideração. 

Ceotto (2008) também apresenta os custos de cada fase de uma edificação, 

sendo que cerca de 80% de todo o custo é gasto na fase de uso e manutenção. 

Portanto detalhes de concepção de projeto terão grandes impactos no futuro de um 

prédio. 

Uma primeira ação visando a redução do impacto visa mudar a nossa 

cultura e maneira de agir. Num primeiro momento não é necessário investir em 

novas tecnologias nem mudar as técnicas usadas atualmente. Basta investir na 

mudança da cultura dos colaboradores, visando uma redução das perdas e da 

geração de entulho. Embora seja uma ação barata e sem maiores investimentos 

financeiros, essa simples e importante ação leva muito tempo para ser absorvida por 

todos envolvidos.  

Não tem a fórmula mágica feita para a redução dos impactos ambientais, 

sendo que cada caso deve ser analisado separadamente. Mas invariavelmente as 

soluções adotadas seguem as seguintes premissas (CEOTTO, 2008): 

 

 Redução do consumo de energia. 

 Aumento da absorção da água de chuva, minimizando seu envio às redes 

públicas ou vias públicas.  

 Redução do volume de lixo ou possibilidade de facilitar a sua reciclagem.  

 Facilidade de limpeza e manutenção.  

 Utilização de materiais reciclados.  

  Aumento da durabilidade do edifício e a possibilidade de modernização e 

seu reuso após o término de sua vida útil.  

 

Para reduzir o consumo de energia, na fase de concepção e projeto deve se 

buscar o aproveitamento da luz solar, porém com o uso de brises para prevenir a 

incidência direta do sol. Sempre que possível buscar utilizar ventilação natural, para 

reduzir o uso de ar condicionado. Luminárias e lâmpadas de alta eficiência também 

já são realidades, gerando grande economia. Sistemas de aquecimento de água 

solar também estão ficando cada vez mais acessíveis a todos os tipos e níveis de 

obra, gerando grande economia na fase de uso das edificações. 
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A reutilização das águas cinza já é realidade hoje em dia, embora ainda 

encontre grande resistência psicológica. Mas no mercado já dispõe de estações de 

tratamento de alta eficiência, possibilitando o reuso de águas servidas. Metais, 

torneiras, e bacias sanitárias com dispositivos de redução de vazão também já são 

utilizados com frequência em diversas obras. Além disto, ainda é possível reutilizar 

água da chuva, água da condensação de ar condicionado, irrigação automatizada 

entre outras soluções. 

A impermeabilização do solo já é um problema real em grandes cidades. O 

uso de jardins e áreas não pavimentadas reduz o efeito enxurrada em chuvas mais 

intensas. Dependendo da situação, é possível utilizar reservatórios para acumular a 

água de uma chuva de grande intensidade, para posteriormente descartar esta água 

na rede pública. A redução do volume de lixo e a reciclagem do mesmo, está mais 

ligada a fase de uso e operação das edificações. Porém é preciso prever em projeto 

uma área para o correto armazenamento temporário deste lixo reciclável separado, 

facilitando esta prática posteriormente. 

Em um projeto necessita-se especificar sobre os materiais de acabamento 

que serão utilizados nos pisos e paredes de fácil manutenção e limpeza. Materiais 

muito porosos e com facilidade de manchar, necessitarão de mais água pra sua 

limpeza. Ou seja, não é muito viável, sua aquisição.  

Alguns materiais de construção civil, como o cimento e o aço utilizam outros 

materiais reciclados em sua composição, como escória de alto forno, cinza volante, 

e sucatas. Mas é possível utilizar materiais reciclados em acabamentos, ou também 

em tubos de esgoto feitos de garradas PET. Uma maneira muito interessante de 

aprisionar CO2 é a utilização de madeira de florestas plantadas (pinus por exemplo) 

como acabamento.  

No projeto de edifícios, é interessante pensar na distribuição dos pilares, e 

nos vãos entre eles, de maneira a se prever uma readequação futura de uso do 

prédio sem maiores problemas. O pé direito também é importante ser considerado 

assim como o uso de shafts para passagem de tubulações. 

Temos muito que fazer ainda, mas se começarmos pelas soluções mais 

simples, pelo básico, veremos bons resultados aparecer com retorno financeiro aos 

investidores e usuários, assim estimulando a sempre continuarmos no ciclo de 

melhoria. 
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UNIDADE 3 – RELAÇÕES INTERPESSOAIS E ÉTICA PROFISSIONAL 
 

As relações interpessoais são importantes para o desenvolvimento de um 

clima mais harmônico nas organizações, fazendo com que haja uma interação entre 

os níveis hierárquicos diminuindo os problemas e sentimentos negativos existentes 

durante o dia a dia. 

Mas para que esse clima harmônico permaneça, é necessário que as 

pessoas entendam a importância de se ter ética profissional, uma vez que é por 

meio dela que a pessoa reflete sobre os valores, atos e responsabilidades que deve-

se ter dentro e fora de uma organização. 

Diante disso, o objetivo deste material é fornecer subsídios para o 

entendimento do termo relações interpessoais e sua atuação com base numa ética 

profissional. 

 

3.1 CONCEITO DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS E SUA DINÂMICA 

 

Para o SEBRAE (2010), (...) uma boa comunicação e a valorização do 

profissional permitem maior interação e mais cooperativismo entre o líder e os 

demais membros, por meio da troca de experiências e conhecimentos, possibilitando 

uma melhor expressão de suas competências e contribuindo para desenvolver as 

atividades da equipe de trabalho.  

 É necessário observar que as relações interpessoais são constituídas de 

elementos formais (estrutura administrativa) e informais (relacionamento humano), 

que surgem das experiências do dia a dia e integram-se para produzir o padrão real 

de relacionamento humano na organização: como o trabalho é verdadeiramente 

executado e quais as regras comportamentais implícitas que governam os contatos 

entre as pessoas. 

Esses ingredientes da convivência no trabalho nos obrigam a lidar com 

diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento. Fazer 

isso pode não ser fácil, mas é possível, se basearmos nossos relacionamentos 

interpessoais em cinco pilares: autoconhecimento, empatia, assertividade, 

cordialidade e ética. 
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Pilares Significado 

Autoconhecimento 

Fundamental para administrar bem os relacionamentos, 

autoconhecimento implica reconhecer nossos traços de 

comportamento, o impacto que causamos nos outros e que 

comportamentos dos outros nos incomodam. 

Empatia 

Trata-se de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e 

motivações. Sem isso, não há como chegar a uma negociação 

ganha-ganha, fruto de um relacionamento equilibrado. 

Assertividade 

Para ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir: é preciso 

também falar, expressar nossas opiniões, vontades, dificuldades. É 

aí que entra a assertividade, a habilidade para nos expressar de 

forma franca, direta, clara, serena e respeitosa. 

Cordialidade 

Tratar as pessoas com cordialidade é ser gentil, solícito e simpático, 

é demonstrar consideração pelo o outro de várias formas. Pode ser 

com o “bom dia” com que saudamos o destinatário de nossa 

mensagem de e-mail, com o ato de segurar a porta do elevador para 

alguém entrar ou apanhar do chão um objeto que o colega deixou 

cair. 

Ética 

Ser ético é ter atitudes que não prejudiquem os outros, não quebrem 

acordos e não contrariem o que se considera certo e justo. 

Podemos ter muito autoconhecimento, ser altamente empáticos, 

assertivos e cordiais, mas, se não nos conduzirmos pela ética, não 

conseguiremos manter relacionamentos equilibrados. 

 
Quadro 1 - Os 5 pilares das relações interpessoais 

Fonte: SEBRAE (2010) 

 

 
Daí o fato de que as relações interpessoais são um dos fatores de sucesso 

de uma organização e principalmente quando se está em um nível hierárquico alto 

dela. 

  

3.1.1 A comunicação 

 

A efetiva comunicação interpessoal nas empresas é um dos itens 

fundamentais para o sucesso de líderes, liderados e o alcance dos resultados 

planejados pela organização. Imagine um “chefe” que não consegue ser entendido, 

pois não sabe dar ordens ou explicar, de forma clara, a finalidade de uma ação, 

projeto, compartilhar seus conhecimentos ou dar um feedback. Com certeza, os 



72 
 

 

colaboradores sob sua tutela terão dificuldades de entender as tarefas e executá-las 

com exatidão.  

A figura 1 ilustra a forma como a comunicação vai passando por meio das 

hierarquias até chegar ao receptor que executará as solicitações feitas pelo chefe. 

Por isso a importância de saber se comunicar. O resultado geralmente mostra como 

é a comunicação entre as partes envolvidas. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11 – Comunicação por hierarquia 
Fonte: Projeto Qualidade 

 

A comunicação, sem dúvida, é o centro de todo relacionamento, seja ele 

pessoal, profissional, etc. Ela é a chave para o desenvolvimento de uma relação 

saudável com o outro, uma vez que pode ser considerada a arte do entender e do 

fazer-se entender. 

Podemos encontrar pelo menos quatro níveis de comunicação: 

Nível quatro – é uma comunicação altamente superficial, em que os 

indivíduos apenas se olham ou falam estritamente o necessário, limitando-se, no 

máximo, a um bom dia ou a uma pequena informação. 

Nível três – é uma comunicação ainda superficial, mas aqui as pessoas 

tratam-se com um mínimo de cordialidade e sorrisos. Neste nível os indivíduos ainda 

não saíram das suas “cascas” para tornarem-se conhecidos aos outros, o que 

pensam e sentem, ou seja, a comunicação ainda está limitada. 

Nível dois – aqui os indivíduos começam a relatar suas ideias e 

pensamentos, o que marca o início de uma comunicação real. As pessoas estão 

dispostas a correr o risco de expor suas ideias e soluções próprias, mas ainda 

impõem barreiras para a comunicação plena, talvez como mecanismo de defesa e 

forma de conhecer os outros passo a passo. 
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É o tão conhecido “pé atrás”, mas a comunicação neste nível abre 

possibilidades para o aprofundamento das relações interpessoais e dos laços de 

confiança, imprescindíveis na comunicação de nível um. 

Nível um – é uma comunicação total. As pessoas estão dispostas a 

compartilhar seus sentimentos, ideias e pensamentos. Esta comunicação está 

baseada na honestidade e na abertura completa, ou seja, subentende-se que neste 

nível de comunicação, as pessoas possuem um alto grau de conhecimento e 

confiança umas nas outras, estabelecendo um relacionamento interpessoal pleno e 

baseado no diálogo como forma de solução de problemas e conflitos. 

Quando a comunicação se estabelece mal ou não se estabelece entre 

pessoas ou entre grupos, resultam alguns fenômenos psíquicos chamados 

BLOQUEIOS, FILTRAGEM E RUÍDOS. 

 

 

Bloqueio 

É a interrupção total ou provisória da comunicação e paradoxalmente 

parecem comprometer menos a evolução da comunicação do que a 

filtragem. 

Filtragem 
É o mecanismo de seleção danosa, dos aspectos da comunicação que 

erroneamente interessam aos interlocutores. 

Ruído 

É a interrupção da comunicação através de mecanismos externos, 

sons estranhos à comunicação, visualizações que comprometem a 

comunicação, ou mecanismos utilizados pelo locutor, que seja 

incompreendido pelo interlocutor. 

 
Quadro 2 – Fenômeno Psíquico da Comunicação 

Fonte: CASTRO 

 

 

Não são apenas barulhos (ruídos) ou outros estímulos externos que 

atrapalham ou impedem a comunicação eficaz. Existem obstáculos e barreiras muito 

mais sutis e não tão evidentes que possuem força e poder para atrapalharem 

consideravelmente o processo comunicativo, conforme observado na figura 2. 
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Figura 12: O Ruído na Comunicação 
Fonte: Ergotriade 

 

 

Geralmente existem os desafios da comunicação nas organizações e a 

listagem abaixo pode estar ocorrendo na empresa onde você trabalha neste exato 

momento: 

1. Informações incompletas 

2. Falta de vocabulário apropriado 

3. Ambiguidades 

4. Estresse 

5. Uso inadequado do correio eletrônico 

6. Preenchimento incompleto ou incorreto de documentos 

7. Excesso de informações desnecessárias 

8. Desinteresse do receptor 

9. Uso inadequado dos canais de comunicação 

10. Mensagens ofensivas ou sensibilidade. 

Por isso entender o componente relacionamento interpessoal mais 

comunicação organizacional, é condição para que seja um gestor diferente e atento 

as situações do dia a dia organizacional. 

Para Barcelos e Pedroso (2012), comunicação é a forma como as pessoas 

dividem e trocam informações, ideias e sentimentos. Comunicar é transmitir (do 

emissor para o receptor) ou compartilhar (emissor e receptor constroem a 

informação).  

A comunicação faz parte do nosso ambiente social: Em uma conversa de 

botequim, em um gesto qualquer de reprovação, em um sinal de trânsito, em um 

espetáculo de dança ou em um diálogo entre surdos-mudos, só para citar alguns 

exemplos. 

Para os mesmos autores, a comunicação varia de acordo com:  
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1. Instrumentos utilizados para manter contato com o outro;  

2. As pessoas em processo de comunicação;  

3. Os objetivos em vista. 

Abaixo segue as definições de cada variação da comunicação. 

 

Instrumentos  

Comunicação verbal: Utiliza-se a linguagem oral ou escrita para o estabelecimento do 
contato. Envolve ritmo, tom, entonação da voz.  

Comunicação não verbal: Instrumento utilizado na comunicação, que não é a linguagem oral 
ou escrita. 

Pertencem a este grupo: gestos, expressões faciais, posturas, silêncios e ausências no 
interior de certos textos. 

 
Quadro 3 – Instrumentos da Comunicação 

Fonte: Barcelos e Pedroso (2012) 

 

A fluidez da mensagem deve-se aos interesses comuns e alguns pré-

requisitos essenciais no relacionamento interpessoal. São eles:  

a. Ter afinidades;  

b. Ter empatia;  

c. Sentir junto;  

d. Pensar junto;  

e. Estabelecer contato psicológico. 

Em toda a forma de comunicação, para ela ser eficaz, devemos levar em 

consideração os seguintes tópicos: 

EMISSOR – quem está transmitindo a mensagem.  

RECEPTOR – quem está recebendo a mensagem.  

MENSAGEM – o que está sendo comunicado.  

CANAL – meio utilizado para transmitir a mensagem. 

A figura 13 ilustra esta forma de comunicação no seu modo eficaz: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Processo de Comunicação 

Fonte: Slide Player 
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3.1.2 Os grupos dentro de uma organização 

 

Nas relações interpessoais, nossa motivação em estar com o outro, 

participar na coordenação de caminhos ou metas a alcançar, é um fato merecedor 

de nossa atenção, uma vez que fica claro que o homem necessita viver com outros 

homens, pela sua própria natureza social. 

Dentro de uma organização existem os tipos de grupos que evidenciam a 

importância do ser humano em saber se relacionar, tais como: 

Tipos de Grupos Sociais 

Grupos Formais Constituídos pela estrutura de uma organização 

Grupos Informais Constituídos por alianças que não são estruturadas formalmente pela 

organização 

Grupo de Comando Determinado pelo organograma organizacional 

Grupo de tarefa Formados por pessoas que se juntam para executar determinada 

tarefa 

Grupo de interesse Constituído com o objetivo de atingir um determinado objetivo comum 

Grupos de amizade Iniciam dentro da organização e continuam fora dela. 

 
Quadro 4 – Tipos de Grupos Sociais 

Fonte: Relações interpessoais na psicologia 

 

Para melhor compreensão, existem as fases do grupo que mostram como 

esse envolvimento é significativo para o dia a dia no trabalho de cada um. 

Fases do Grupo 

Inicial 
É o momento que o grupo está na expectativa, faz perguntas quanto às 

normas e as regras do jogo. 

Intermediária 
Momento de confrontação e conflitos de dependência e contradependência 

pode ser uma fase dificultadora. 

Final 
Apoiar a ideia do outro, pode ser também uma fase dificultadora, se os 

membros do grupo formarem relações duais, desfacelando o grupo. 

Quadro 5 – Fases do Grupo 
Fonte: Relações interpessoais na psicologia 

 

Por esse motivo, entende-se que as relações de grupos são importantes para 

um bom desenvolvimento da organização, uma vez que uma organização é 

constituída, dentre outros aspectos, pelo ser humano. 
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3.2 ÉTICA PROFISSIONAL 

 

A ética é aplicada no campo das atividades profissionais. Ela é ainda 

indispensável ao profissional, porque na ação humana “o fazer” e “o agir” estão 

interligados. O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional 

deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do 

profissional, ao conjunto de atitudes que deve assumir no desempenho de sua 

profissão. (OLIVEIRA, 2012) 

Para o mesmo autor, a ética é o estudo geral do que é bom ou mau, correto 

ou incorreto, justo ou injusto, adequado ou inadequado, conforme demonstra a figura 

4 abaixo, e um dos seus objetivos é a busca de justificativas para as regras 

propostas pela Moral e pelo Direito. Ela é diferente de ambos – Moral e Direito – pois 

não estabelece regras. 

 

 
Figura 14: Ética 

Fonte: Ética no Serviço Público 

 

Os princípios da Ética Profissional são: 

 Honestidade enquanto ser humano; 

 Perseverança na busca de seus objetivos e metas; 

 Conhecimento Geral e Profissional para oferecer segurança na execução das 

atividades; 

 Responsabilidade na execução de qualquer tarefa; 

 Iniciativa para buscar solucionar os problemas que aparecem. 
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Para Gomes (2014), cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios 

códigos de ética. Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento 

social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Neste 

sentido, podemos citar: ética médica, ética profissional (trabalho), ética empresarial, 

ética educacional, ética nos esportes, ética jornalística, ética na política, etc.  

Num contexto geral, podem ser citados aqui alguns pontos importantes para o 

dia a dia da organização e ao ambiente do trabalho no sentido ético que buscam 

melhor e maior aproveitamento do profissional:  

 

 Maior nível de produção na empresa;  

 Favorecimento para a criação de um ambiente de trabalho harmonioso, respeitoso 

e agradável;  

 Aumento no índice de confiança entre os funcionários. Importante destacar ainda 

alguns exemplos de atitudes éticas que todo o trabalhador deve ter o cuidado e 

praticar o ambiente de trabalho, mais especificamente;  

 Educação e respeito entre os funcionários;  

 Cooperação e atitudes que visam à ajuda aos colegas de trabalho;  

 Divulgação de conhecimentos que possam melhorar o desempenho das atividades 

realizadas na empresa;  

 Respeito à hierarquia dentro da empresa;  

 Busca de crescimento profissional sem prejudicar outros colegas de trabalho;  

 Ações e comportamentos que visam criar um clima agradável e positivo dentro da 

empresa como, por exemplo, manter o bom humor;  

 Realização, em ambiente de trabalho, apenas de tarefas relacionadas ao trabalho;  

 Respeito às regras e normas da empresa. 

Quando analisado e aplicado de forma correta e consciente, tendo ética e 

um relacionamento bom com seus colegas de trabalho, faz com que tenhas sucesso 

na sua carreira profissional.  

Nos dias de hoje, as empresas precisam cada vez mais de colaboradores 

que possuam um bom relacionamento com seus colegas e superiores, além de ser 

uma pessoa ética e agindo conforme a conduta da organização. 

Bom, agora que você aprendeu um pouco mais sobre relações interpessoais 

e ética profissional, que tal se tornar um colaborador de destaque na organização? 
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