
264 
 

Apêndice 3. Definições e Conceitos 

CONCEITO DEFINIÇÃO REFERÊNCIA 

Gestão  
Ambiental 

A Gestão Ambiental é entendida como um processo 
participativo, integrado e contínuo, que visa promover 
a compatibilização das atividades humanas com a 
qualidade e a preservação do patrimônio ambiental. 
Para que isto ocorra, a política ambiental deve se 
aprimorar, criando instrumentos e ferramentas para a 
adequada prática da Gestão Ambiental. Sua aplicação 
pode ocorrer no dia a dia das pessoas, nas corporações, 
nas organizações governamentais e não 
governamentais. 

(SECRETARIA DO MEIO 
AMBEINTE, 2011) 

Responsabilidade 
 Social 

Responsabilidade social como a obrigação das 
corporações em perseguir políticas, tomar decisões e 
seguir linhas de ação em consonância com objetivos e 
valores desejáveis pela sociedade 

(BITTENCOURT, 2005) 

Cidadania 

Cidadania é a condição individual que indica a 
vinculação jurídica a determinada sociedade 
politicamente organizada, cujo efeito é permitir ao 
indivíduo a fruição de direitos civis, políticos e sociais. 
Trata-se de um pressuposto de exercício de direitos 
fundamentais que, muito além de sa mera titularidade 
no plano do direito positivo, envolve os mecanismos 
jurídicos de sua efetivação. 

(ARNESEN, 2010) 

Ética 

Ética como uma disciplina voltada à análise das regras 
de conduta que o ser humano deve adotar com a 
finalidade de atingir o melhor nível de convivência 
social. A ética tem seu campo de atuação no estudo da 
moral. Seu objetivo maior é levar o indivíduo a uma 
situação de crescimento pessoal e coletiva, permitindo 
que possa conviver melhor consigo mesmo e com a 
sociedade que o cerca.  

(LIMA JUNIOR, 2010) 

Meio  
Ambiente 

Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas;" 

Artigo 3o., inciso I, da 
Lei 6.938/81 

Preservação 
Por preservação compreende-se a proteção dos 
ambientes vivos e de seus habitantes naturais, evitando 
a interferência humana. 

(SECRETARIA DO MEIO 
AMBEINTE, 2011) 

Conservação 
Conservação é entendida como a administração dos 
recursos naturais de forma a minimizar o impacto 
humano.  

(SECRETARIA DO MEIO 
AMBEINTE, 2011) 

Recursos  
Ambientais 

"recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, 
a fauna e a flora" 

Artigo 3o., inciso V, da 
Lei 6.938/81 
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Impactos  
Ambientais 

"[...] considera-se como impacto ambiental qualquer 
alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; as atividades 
sociais e econômicas; a biota; e a qualidade dos 
recursos ambientais." 

(Resolução CONAMA 
01/1986) 

Pluralidade 

 "[...] diz respeito ao conhecimento e à valorização de 
características étnicas e culturais dos diferentes grupos 
sociais que convivem no território nacional, às 
desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações 
sociais discriminatórias e excludentes[...]" 

(MEC, 2008) 

Tecnologias 

Portanto, tecnologia significa a razão do saber fazer 
(RODRIGUES, 2001). Em outras palavras o estudo da 
técnica. O estudo da própria atividade do modificar, do 
transformar, do agir (VERASZTO, 2004; SIMON et al, 
2004a). 

(VERASZTO ET.AL, 
2008) 

Economia 

A definição dominante de economia é a de uma ciência 
de maximização das utilidades de uma dada população, 
dada uma dotação de recursos escassa, pelo menos 
para que todas as utilidades possam ser atendidas. Com 
um método matemático pelo qual são determinados, 
ao mesmo tempo, o consumo, a produção, a 
distribuição de rendimentos, essa ciência é 
basicamente calcada no cálculo diferencial e integral a 
partir de algumas constantes, como o tamanho da 
população, seus gostos, a distribuição de recursos e a 
tecnologia.  

(LEÃO; CARVALHO, 
2008) 

Recursos 
 Energéticos 

Recurso energético é tudo aquilo que o ser humano 
pode retirar da Natureza, sendo renovável ou não, que 
possa ser transformado em energia. 

Elaborado pelo autor 

Identidade 
 Cultural 

Segundo Stuart Hall (1999), uma identidade cultural 
enfatiza aspectos relacionados a nossa pertença a 
culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, 
regionais e/ou nacionais.  

(STUART, 1999) 

Diversidade 
 Cultural 

Essa diversidade se manifesta na originalidade e na 
pluralidade de identidades que caracterizam os grupos 
e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de 
intercâmbios, de inovação e de criatividade, a 
diversidade cultural é, para o gênero humano, tão 
necessária como a diversidade biológica para a 
natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum 
da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada 
em beneficio das gerações presentes e futuras.  

(UNESCO,  2002) 

Participação 
 Social 

A participação é um processo em construção, debatido 
nos espaços públicos que tenta superar a clássica 
dicotomia entre representação e participação. 

(SAYAGO, 2007) 
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Controle  
Social 

Nesse contexto, o controle democrático pode-se dar 
por meio da democracia participativa, representativa e 
direta, ou seja, o controle social. Segundo Teixeira 
(2001, p. 38), “[...] a participação é um instrumento de 
controle do Estado pela sociedade, por conseguinte, de 
controle social e político”. 

(RAUSCH e SOARES 
2010) 

Escalas 

Cash e Moser (2000) explicitam ainda que as mudanças 
ambientais globais atravessam todas as escalas, 
requerendo, assim, que todas elas sejam avaliadas e 
integradas, no intento de tornar as tomadas de decisão, 
inclusive políticas, mais efetivas.  

(DIAS; BONOTTO,  
2014) 

Políticas 
 Públicas 

Mead (1995) a define como um campo dentro do 
estudo da política que analisa o governo à luz de 
grandes questões públicas e Lynn (1980), como um 
conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 
específicos. 

(SOUZA, 2006) 

Espiritualidade 
Orientações morais ou espirituais pertinentes para a 
internalização dos valores que promovam e induzam 
ações para o desenvolvimento sustentável. 

(LEAL FILHO, 
MANOLAS; PACE, 2015) 
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