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RESUMO 

Este trabalho apresenta a etica ambiental como uma oportunidade de negoc10 na 
implanta<;iio e manuten<;iio da marca BS Colway, empresa do ramo de pneus 
remoldados. A empresa apostou numa proposta de marketing pautada na etica 
ambiental, tendo por base a altera<;iio do comportamento do consumidor, que ao Iongo 
dos anos vern adotando pniticas que procuram zelar pela natureza. Estas preocupa<;oes 
sao, em parte, motivadas pelas grandes Conferencias ambientais ja realizadas 
mundialmente, alem do trabalho de ONG's que atuam na conscientiza<;iio de que a 
natureza precisa de preserva<;iio para urn futuro melhor, criando o nicho de mercado 
ocupado pela BS Colway. 

Palavras-chave: etica ambiental, economia, qualidade. 
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INTRODU<;AO 

A Etica Ambiental ganha, a cada dia, mais importancia na rela~ao homem

consumo. 0 que ja e uma realidade em alguns mercados de paises mais desenvolvidos, 

tambem no Brasil passa a representar uma tendencia. 

Urn dos fatores que induzem a esta tendencia, e o trabalho de conscientiza~ao da 

popula~ao, com programas de reciclagem de materiais e politicas de nao agressao ao 

meio ambiente. Outro fator importante e a necessidade criada pela legisla~ao vigente, a 

qual contribui para que grandes empresas poluidoras passem a adotar medidas 

preventivas de preserva~ao ambiental. Muitas dessas empresas, observando a tendencia 

de consumo por produtos menos poluentes, utilizam a etica ambiental como estrategia 

de marketing para se manter no mercado, ampliar sua fatia ou promover novos 

produtos. 

Para urn fabricante de pneus remoldados, apostar em etica ambiental como 

estrategia de marketing no Brasil, onde o produto e desconhecido, foi uma tatica 

acertada? 
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2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

A pesquisa elaborada de forma descritiva explicativa, pois pretendeu expor o 

ponto de vista da industria em foco, BS Colway Pneus, em seu enfoque de marketing 

voltado ao respeito a natureza, sob a abordagem da etica ambiental; 

A investigac;ao documental e bibliografica foi obtida atraves de pesquisa em 

legislac;ao, obras voltadas ao assunto, em site do govemo, associac;oes do setor de pneus 

e publicac;oes. 

A amostra foi definida pelo criterio de acessibilidade, uma vez que a empresa 

em foco se disponibilizou a ceder algumas informac;oes para esta pesquisa e 

informac;oes obtidas junto ao Instituto Ambiental do Parana - lAP, que esta 

colaborando com informac;oes legais e praticas ocorrida em campo. 

Os sujeitos da pesquisa foram os funciomirios do Instituto Ambiental do Parana 

lAP, que se disponibilizaram a passar informac;oes necessarias, sem transcrever 

principios intemos da instituic;ao. A industria especialmente exemplificada - BS 

Colway, que nos permitiu visita e demonstrac;ao de materiais que agreguem ao conteudo 

do trabalho e por fim pesquisa ao consumidor final referente a necessidade da 

preservac;ao do ambiente correlacionada aos produtos que consome. 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa em sites como o do IDGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) e da ANIP (Associac;ao Nacional da 

Industria de Pneumaticos), pesquisa documental nos arquivos da empresa BS Colway 
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Pneus e no lAP (Instituto Ambiental do Parana), para apresentar a abordagem ambiental 

que a industria adotou em seu programa de marketing. 

0 tratamento de dados a medida do que foi encontrado, obedeceu a uma analise 

na forma qualitativa, pois foram obtidos os dados do mercado e comparados ao 

desempenho da industria. 
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3. APRESENTA<;AO DA EMPRESA 

Instalada em Piraquara, regiao metropolitana de Curitiba, a fabrica brasileira da 

BS Colway Pneus surgiu de uma bern sucedida associa~ao do Grupo BS Pneus com a 

marca Colway Tyres, da lnglaterra. Em seus 30 mil metros quadrados de area coberta, 

produz os melhores pneus remoldados do mundo, atendendo todo o mercado brasileiro 

por meio de uma vasta rede de distribuidores e uma cadeia de lojas franqueadas BS 

Auto Center, alem de exportar para Alemanha, Australia e para propria lnglaterra. 

A maior fabrica de pneus ecologicos do mundo e resultado da visao de negocios 

e do comprometimento com o consumidor dos empresarios Francisco Simeao e Luis 

Bonacin Filho, experientes no segmento de pneus remoldados considerados de maior 

qualidade, desempenho e economia. A decisao de fabricar no Brasil aconteceu pela 

identidade e postura agressiva em conquistar o mercado. 

A BS Colway pode contar com os mesmos beneficios fiscais outorgados a 

empresas como Renault, Chrysler, Audi, Volkswagen e outras, no Programa Parana 

mais Empregos, uma vez que nascia do mesmo processo de redirecionamento 

economico que estava transformando o Parana no segundo polo automotivo do pais. 

Em outubro de 1999, a BS Colway Pneus iniciou sua produ~ao experimental, 

preparando a etapa de capacidade plena para produzir 200 mil pneus/mes. 

A BS Colway Pneus e uma empresa brasileira, com compromissos bern 

defmidos e confirmados na pratica, com o consumidor, com a sociedade, com o meio 

ambiente e com seus funcionarios. 

E a mais avan~ada industria do seu segmento nao so pelo porte de suas 

instala~oes e equipamentos, pela performance de seus pneus e porque o indice de 
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polui<;ao gerado e igual a zero. 0 que a toma referencia e 0 fato de ter a qualidade de 

vida como foco principal de todo o seu processo. 

3.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Localizada na regiao metropolitana de Curitiba, em Piraquara (PR), municipio 

que se denomina "Ber<;o das Aguas" porque abriga os mananciais que abastecem de 

agua a capital paranaense. Essa modema fabrica, edificada junto a urn jardim de 80 mil 

metros quadrados, mostra materializado em suas a<;oes e programas de 

Responsabilidade Social, os cinco compromissos que sao os pilares que a sustentam e 

que formam uma estrela de cinco pontas . 

./ Qualidade de Vida e amplia<;iio da oferta de emprego, 

./ Defesa do Meio Ambiente, 

./ Saude Publica, 

./ Responsabilidade Social, 

./ Cidadania. 
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4. 0 PRODUTO E SUA QUALIDADE 

4.1 PNEU REMOLDADO 

0 pneu remoldado e urna tecnologia de Ultima gerayao desenvolvida na Europa, 

que permite a reconstruyao de pneurnaticos usados, de talao a talao, restituindo as 

caracteristicas essenciais do pneu novo. 

0 pneu remoldado e urn produto ecol6gico que supre o mercado consurnidor, 

sem agredir o meio ambiente, poupando recursos naturais nao renovaveis. A ABIP 

(Associayao Brasileira da Industria de Pneus Remoldados) tern estatisticamente que 

cada pneu remoldado de autom6vel produzido, em substituiyao a urn pneu novo, 

promove a economia de 20 litros de petr6leo e, no caso de pneu de caminhonete, de 40 

litros. 

Os pneus BS Colway remoldados tern 5 caracteristicas marcantes que sao: 

./ Qualidade 

./ Garantia 

./ Seguranya 

./ Desempenho 

./ Economia 
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4.2 QUALIDADE 

A tecnologia utilizada na remoldagem foi aprovada pela Organiza<;ao das 

Na<;oes Unidas- ONU, atraves do Regulamento 108 da Comunidade Europeia, de 23 de 

junho de 1998, que exige rigidos padroes de seguran<;a e desempenho dos pneus, 

submetidos a testes de uso em severas condi<;oes. 

No Brasil, laborat6rio credenciado do INMETRO, testou e aprovou os pneus 

remoldados BS Colway, em teste de velocidade sob carga, de acordo com a Portaria 

INMETRO n° 5 RTQ 041, que regulamenta a qualidade dos pneus novos. 

Alem da ONU ( entidade respeitada mundialmente) e do INMETRO, a 

ABIP que e a Associa<;ao Brasileira da Industria de Pneus Remoldados, garante a 

qualidade superior, desempenho elevado, alta seguran<;a e pre<;o competitivo dos 

fabricantes associados. 

0 resultado destes reconhecimentos e dado pela qualidade excepcional das 

carca<;as utilizadas nas melhores fabricas do Pais, onde os pneus remoldados brasileiros 

estao sendo comercializados com a garantia de 5 anos contra defeitos de fabrica<;ao e 

para rodar ate 80.000 km. 

0 nivel de seguran<;a dos pneus BS Colway e absolutamente insuperavel. 

Infuneros testes comprovam que estes pneus sao superiores aos tradicionalmente 

fabricados no Brasil. Todos os pneus BS Colway, tanto os produzidos no Brasil quanto 

na lnglaterrra estao estritamente de acordo com o regulamento 108 da Comunidade 

Europeia, aprovado pela ONU. 

0 pneu BS Colway e hoje sinonimo de qualidade. 
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Estatisticamente, 20% dos veiculos de passeio e utilitarios da Europa estao 

rodando com pneus r~moldados, e 98% dos avioes das linhas aereas intemacionais 

utilizam pneus com essa tecnologia tambem. 

0 pneu remoldado esta sendo considerado uma garantia de seguranya. A marca 

Colway e penta campea nos rallyes "off road" da Europa, e a marca BS Colway e vice

campeabrasileira na categori,a A6. 

Essas conquistas gradativas que o pneu remoldado esta alcanyando e grayas a 

urn trabalho serio que as empresas envolvidas no processo de remoldagem, 

principalmente a BS Colway, tern desempenhado para fortalecer o mercado e qualificar 

cada vez mais seu produto. 

0 preyo do pneu BS Colway e cerca de 30% menor em aro 13" (medida 

popular), ate 60% menor em aros 14", 15", 16" e 17", e ate 80% em pneus de 

camionetes. 
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5. REFERENCIAL TEORICO 

0 fenomeno da globalizayao obriga a cnar e adaptar regras de aceitayao 

intemacional, gerando urna onda de normalizayao ao redor do mundo, onde cria-se 

referencias como IS0-9000, que posteriormente culminou na IS0-14000, tomando-se 

urn pre-requisito de qualidade ambiental na guerra da competitividade e da onda 

preservacionista, ponto positivo, pois exige o esfor9o de inova9ao na implantayao de 

tecnologias limpas. 

As regras e normas vao sendo criadas com as exigencias do mercado e come9am 

a dar origem a novos principios e atitudes sociais, o que leva a impor urna nova etica 

comportamental. 

Conforme Hidejal N.Santos Junuor (Engenheiro de Meio Ambiente da HTO 

Consultoria Produtos e Servi9os Ltda), "Etica, na essencia da palavra, significa o modo 

de ser, o carater do homem, ou melhor, a sua rela9ao intersocial com seus parfunetros de 

vida. A conduta de cada ser hurnano no meio social se traduz no campo da moral, 

refletindo diretamente no comportamento de cada urn". 

E com a nova rela9ao de consciencia entre o homem e a natureza que surge a 

Etica Ambiental. A natureza e a hurnanidade devem se relacionar em harmonia com a 

concepyao de que o homem deve se preocupar com suas ayoes e em conseqliencia 

pratica-las coerentemente com a natureza. 

Nesta nova linha de pensamento, a Etica Ambiental fica definida como urna 

conduta de comportamento do ser hurnano com a natureza, cuja base esta na 

conscientizayao ambiental e no compromisso preservacionista, onde o objetivo e a 

conserva9ao da vida global. 0 desafio desta nova etica esta no aparecimento de urn 
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compromisso pessoal que se desenvolve pelo proprio indivfduo, dentro dele, e Etico e 

nao s6 Legal. Nao se trata de uma obriga<;ao legal apenas, mais moral e etica, que 

posiciona o homem frente a natureza e se reflete em a<;oes eticas, que sem duvida trarao 

resultados favoniveis a preserva<;ao ambiental e conseqiientemente a melhoria da 

qualidade de vida. 

As Na<;oes Unidas promoveram tres grandes Conferencias sobre conserva<;ao do 

Meio Ambiente, que foram: Estocolmo (Suecia) em 1972; Rio de Janeiro (Brasil) em 

2002 e Joanesburgo (Africa do Sui) em 2002. 

Na primeira, em Estocolmo, foi discutido e se deu infcio a conscientiza<;ao dos 

problemas ambientais, ainda que nao se conseguisse mensurar sua amplitude em rela<;ao 

ao meio ambiente. 

Na segunda, no Rio de Janeiro, o debate sobre a questao ambiental tomou outro 

rumo, pois ja existia alguma mensura<;ao e maior conhecimento do impacto ambiental 

provocado no planeta pela humanidade. A preocupa<;ao da sociedade fez com que 

organiza<;oes fossem criadas para integrar cenarios politicos, empresariais e 

govemamentais em prol da natureza. Algumas providencias polfticas foram desenhadas 

e houve comprometimento dos pafses integrantes em reduzir a emissao de mon6xido de 

carbono, bern como buscar meios de.repor os danos ambientais ja causados. 

Dez anos depois, em 2002, e realizada a Conferencia da Africa do Sui, 

denominada "Cupula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentavel", onde se evidencia 

o clima de frustra<;ao, ja que houve deteriora<;ao das condi<;oes do planeta, come<;ando 

pela constata<;ao de que o fenomeno de mudan<;as climaticas e mais grave do que 

previam os cientistas na decada de 90. 
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Com a propaga~ao das a~oes discutidas nas conferencias a questao ambiental 

nao deve ser tratada apenas como simples apologia da natureza, mas algo de vital 

importancia para a humanidade. 0 brasileiro responde aos novos paradigmas ambientais 

de forma ambfgua, sendo mais ativo quando as questoes ecol6gicas encontram respaldo 

nas atividades do seu dia-a-dia e influenciam diretamente na regiao onde mora e 

trabalha, ou ainda quando repercutem em sua renda. Muito dessa ambigiiidade se deve 

pela desconfian~a nas organiza~oes e informa~oes contidas nas embalagens registradas 

como "verdes", dessa forma desconsiderando os reais beneffcios contidos no produto, 

pois duvida da veracidade de sua origem. Infelizmente, este sentimento surge devido 

aos chamados "marqueteiros verdes", que para ganhar o mercado, implantaram em seus 

produtos embalagens e anUn.cios enganosos ou ilus6rios, proclamando seguran~a ao 

meio ambiente. 

Em resposta a propaganda enganosa, os ambientalistas, determinados em 

disseminar o entendimento dos conceitos "degradavel", "reutilizavel" e "favoravel ao 

meio ambiente" em rela~ao aos produtos e aos processos de fabrica~ao, pressionaram os 

planejadores das polfticas publicas a aprovarem leis e normas adequadas de prote~ao ao 

meio ambiente, alem de prote~ao ao consumidor contra alega~oes ambientais 

enganosas, assegurando que as informa~oes ambientais contidas nas embalagens e 

produtos sejam verdadeiras. 

As a~oes de ONG's e pessoas em defesa do meio ambiente, particularmente no 

Brasil, ja sao percebidas como uma nova postura social. Esta postura esta sendo adotada 

em fun~ao do senso comum da sociedade, que conscientemente passa a clamar pela vida 

e o hem comum de todos. 
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Esta se tomando comurn que os clientes sejam conquistados pela etica ambiental 

aplicada em prol da sociedade. No plano empresarial, diversas empresas ja aplicam o 

conceito de responsabilidade social ao meio ambiente. Ha urna tendencia, por parte das 

empresas, para a participac;ao neste cenario com mais intensidade ja que a sociedade 

esta exigindo esta contribuic;ao, com a fmalidade da recuperac;ao e preservac;ao 

ambiental, sob pena de perda mercadol6gica. 

Segundo Leon G. Schiffman e Leslli Lazar Kanuk, em sua obra o 

Comportamento do Consumidor, em 1997, "grupos ambientalistas de consurnidores 

adotaram como missoes duais a necessidade de educar o publico e de fazer lobby junto 

aos govemos para empreender as decisoes apropriadas para proteger o meio ambiente. 

Ap6s urn inicio lento nos anos 1970 e 1980, o comec;o dos anos 1990 experimentou o 

espetacular crescimento do segmento de consurnidores que se preocupam com a 

protec;ao e preservac;ao do meio ambiente." 

Diante desse desafio, existem empresas atentas a procedimentos de adaptac;ao, 

seja ele por meio de auditorias ambientais, seja por projetos de preservac;ao ou ac;oes 

preventivas para evitar que o meio ambiente seja prejudicado, manifestando esta 

preocupac;ao da empresa atraves de diversas formas de propaganda. Outras, ja veem 

oportunidades em 1anc;ar produtos com atributos ambientais, buscando sua diferenciac;ao 

dos concorrentes e tentando abrir outro nicho mercadol6gico. 

Os profissionais de marketing ja observaram a necessidade e o potencial do 

segmento no ramo de marketing ambiental, sendo que as empresas se interessam em 

ampliar seu mercado de consurnidores aplicando as regras da etica ao meio ambiente, 

como oportunidade de atingir o publico preocupado com a ecologia. 0 re-projeto de 

produtos e embalagens passa a ser urn desafio, tanto por iniciativa das empresas, quanto 
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em resposta a pressao do publico, evidenciando os anlincios nos r6tulos das embalagens 

e nas propagandas em geral. 

Os produtos planejados respeitando a natureza foram batizados como "produtos 

verdes" e em conseqiiencia, o marketing que apela para reivindica9oes ambientais e 

chamado de "marketing verde". 

As empresas ja reconheceram que a prote9ao do mew ambiente e urna 

importante causa social com amplo apoio do consurnidor, respondendo com produtos e 

campanhas focadas na natureza. 0 marketing ambiental, ou o marketing verde como e 

denominado pelos especialistas na causa, tomou-se urna importante industria e esta em 

crescimento no mundo, e em particular no Brasil. 

Pesquisas e estudos tern sido aplicado aos consurnidores para promover o 

comportamento relacionado as questoes ambientais, Sergio Besserman, em Meio 

Ambiente no Seculo 21 (2003), relata que a ausencia de prioridade na produ9ao de dados 

estatfsticos ambientais decorre da falsa ideia de que devemos proteger a natureza por 

amor a ela, e nao por suas conseqiiencias sobre a hurnanidade. E essa postura 

patemalista em rela9ao ao meio ambiente que deve ser transformada em urn 

reconhecimento da nossa impotencia e dependencia da natureza. 

0 fundamento da consciencia ecol6gica e parte integrante e fundamental da 

produ9ao das informa9oes que retratam a vida humana no planeta, moldando seu estudo 

em bases cientfficas, e da constru9ao de urna goveman9a global democratica. 

0 aurnento da popula9ao e por conseqiiencia o aumento do consurno e urn risco 

ambiental, mas relacionado com a ecoeficiencia, e a oportunidade de aprimoramento e 

inova9ao do setor empresarial. 
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As empresas que ja conseguiram visualizar esta pratica estao voltadas para a 

reciclagem, uso de energia renovavel, politica de efluente zero, carros com emissao zero 

de residuos e banco de dados eletronico, sao inovayoes radicais que poderao fazer a 

grande diferenya. 

E representativamente nula a possibilidade de desenvolvimento sustentavel sem 

mudar padroes de consumo e de produyao. 0 consurno e a produyao sustentavel nao 

significam a reduyao do hem e, sim, sua eficiencia e inovayao, sendo que essa deve ser 

discutida com a sociedade dentro de padroes eticos, morais, sociais e ambientais. 

0 instrumento para a sustentabilidade empresarial e a pratica de politicas e 

mecanismos que visem a busca da ecoeficiencia e ao exercicio da responsabilidade 

social corporativa, conforme relatado por Fernando Almeida, no livro Meio Ambiente 

no Seculo 21 (2003), descrevendo a ecoeficiencia como urna filosofia de gestao 

empresarial que incorpora a gestao ambiental, associando-a aos objetivos economicos, 

enfatizando para o crescimento qualitativo e nao quantitativo. E fundamental para a 

empresa conhecer o sistema natural em que opera para ser ecoficiente. 

Ja a responsabilidade social corporativa contribui duplamente para o setor 

empresarial e para o bem-estar da sociedade. A definiyao formulada em 1998, num 

seminario na Rolanda, e o comprometimento permanente dos empresarios em adotar urn 

comportamento etico e contribuir para 0 desenvolvimento economico, simultaneamente 

melhorando a qualidade de vida de seus empregados e familias, da comunidade local e 

da sociedade como urn todo. 

Para conquistar o consurnidor e ganhar mercado, a empresa deve apresentar seu 

produto de forma inteligente, pois agora se trata de urn consurnidor-cidadao mais 
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exigente, em parte devido a quantidade de informa<;ao que lhe e possivel acessar de 

forma mais nipida. 

0 consumidor atual nao quer ser mais urn agente passivo e nao se satisfaz 

apenas com a propaganda, deseja informa<;oes adicionais. Se nao for atendido ou ficar 

insatisfeito, acessa os servi<;os de atendimento ao cliente ou denuncia a imprensa. 

0 maior desafio do marketing verde e criar ou mudar habitos, comportamentos e 

atitudes dos consumidores, formando uma ideia favoravel a qualidade de vida social e 

ao desenvolvimento sustentavel. 

E para essa forma<;ao de opiniao e preciso estar consciente das Leis de Crimes 

Ambientais n° 9.605/98, regulamentada pelo Decreto n° 3.179/99, de carater federal, 

alem das leis de crimes ambientais em todo o sistema nacional de Licenciamento 

Ambiental, que sao de carater normatizador nas esferas Federal e Estadual (leis, 

decretos, resolu<;oes, portarias e instru<;oes normativas ). 

No Parana, em especial, 0 Instituto Ambiental do Parana, possui a Resolu<;ao 

SEMA n° 31/98, que eo alicerce para a :fiscaliza<;ao e autua<;ao no Estado. 
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6. OP<;AO DE MARKETING 

Quando a BS Colway decidiu implantar no Brasil, urna empresa com o objeto 

social de produzir pneus remoldados, seus precursores tinham ciencia de que o 

investimento no setor de marketing era fundamental para a difusao do produto no 

mercado e a aceita9ao por parte dos consumidores. 

No mundo dos neg6cios, urna empresa cresce apr?veitando oportunidades de 

fazer a diferenya e se consolida quando esta apta e madura a encarar a concorrencia. 

Como o produto desenvolvido da BS Colway era desconhecido pela maior parte 

dos consumidores brasileiros, era de fundamental importancia a escolha da campanha de 

Marketing a ser idealizada no processo de implanta<;ao e fixa<;ao do conceito de pneu 

remoldado, A principio se sabia que o pre<;o seria urn atrativo, porem era necessario urn 

diferencial maior ja que o pneu remoldado, embora nao podendo ser comparado com o 

pneu recauchutado (muito inferior ao processo de remoldagem), nao pode ser 

classificado como pneu novo. 

Foi apostando no Marketing diferenciado que a BS Colway colocou em 

evidencia seu processo produtivo, que e alicer<;ada pela etica ambiental como estilo de 

produ<;ao e vida de todos os seus colaboradores. 

0 Marketing Verde como e denominado pelos especialistas foi a oportunidade 

que a empresa BS Colway acreditou para conquistar o mercado dos pneurnaticos 

remoldados, com o diferencial que ate entao o mercado desconhecia. Hoje a tecnologia 

da BS Colway e referenda de cuidado com o meio ambiente. 

E por esta conquista que a BS Colway pneus e denominada a n° 1 em ecologia. 
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7. ETICA AMBIENTAL 

Na obra dos professores do Departamento de Mercadologia da FGV -EAESP e 

Convidados, Gestiio de Marketing (2005), etica e a parte da filosofia que estuda a 

moralidade das a9oes humanas, como boas ou mas. Para que uma conduta possa ser 

considerada etica, precisa ponderar tres elementos essenciais: a9ao, inten9ao e 

circunstancias. Se urn Unico dos tres elementos nao for born, o comportamento nao e 

etico. 

Para a aplica9ao da etica ambiental como marketing a BS Colway propos em 

parceria com a Petrobras, sob o comando do Govemo do Parana, a FA ClAP - Federa9ao 

das Associa9oes Comerciais, Industriais e Agropecuarias do Parana. Liderada pela 

politica dos 399 prefeitos dos municipios que compoem a AMP (Associa9ao dos 

Municipios do Parana) e com o apoio financeiro da SICOOB CENTRAL PARANA, 

uniram esfor9os para retirar da natureza os pneus inserviveis que poluem e que servem 

de abrigo e criadouro ao Aedes Aegypti, assegurando a preserva9ao do meio ambiente e 

da saude da popula9a0, gerando riqueza pela transforma9a0 de pneus velhos em oleo e 

gas, gerando oportunidade de trabalho para a popula9ao carente que recolhe os pneus 

abandonados de locais impr6prios. 

0 pneu e urn residuo de dificil elimina9a0, nao e biodegradavel e seu volume 

toma o transportee o armazenamento inviavel. Apesar de nao ser considerado perigoso, 

sua queima libera substancias t6xicas e cancerigenas. Quando jogados em rios, arroios e 

ate nas cidades, os pneus obstruem a passagem da agua, podendo causar alagamentos e 

transtomos a popula9ao. Alem disso, servem como criat6rio para mosquitos 

transmissores de doen9as tropicais. 
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A partir da iniciativa da BS Colway Pneus, o programa de recolhimento de 

pneus, Jogando Limpo, ajudou a erradicar a dengue em 99,7% dos municipios 

paranaenses. Quando o programa foi lan9ado, em 2003, houve 10 mil casos da doenya 

no estado, caindo para 90 no ano seguinte e 180 em 2005. A doenya esta presente em 

3.800 municipios brasileiros, sendo que apenas os estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul nao apresentaram ocorrencias nos ultimos anos. 

E no principio ligado ao gerenciamento de residuos s6lidos que a BS Colway se 

baseia numa hierarquia de procedimentos, denominada "3 Rs": Reduzir, o uso de 

materias-primas e energia, a quantidadede material a ser descartado; Reutilizar, os 

produtos usados, dando a eles outras fun96es e Reciclar, retomar o que foi utilizado ao 

ciclo de produ9ao. 

0 principio dos 3 Rs tern como base a redw:;ao ao minimo dos residuos e a 

maximizayao ambiental saudavel do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos. 
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8.PRODU~.AO 

Quatro anos ap6s iniciar a produc;ao em Piraquara- Parana, a BS Colway esta na 

expectativa da conclusao da fabrica, que custara US$ 20 milhoes. A previsao e, a partir 

de junho de 2005, atingir a capacidade total de 200 mil unidades por mes. 

0 faturamento previsto para 2005 e de R$ 300 milhoes, o dobro do esperado 

para 2004. A empresa opta em ressaltar a responsabilidade social ao tratar de neg6cios, 

embora seu marketing esteja direcionado para as preocupac;oes ambientais e ac;oes 

desenvolvidas pela BS Colway, almejando ganhar a simpatia de quem visita a fabrica. 

A estrategia tern dado resultado e a BS Colway e citada como modelo de 

empresa. Os s6cios comec;aram a importar pneus remoldados em 1991. Em 1998 

decidiram que, para continuar no ramo, teriam de montar uma fabrica no pais e 

enfrentar as resistencias ao produto. Foi firmada entao uma parceria com a inglesa 

Colway, que durou ate 2002. 

A Colway transferiu o nome e a tecnologia com o compromisso de que os 

empresarios trabalhassem pela regulamentac;ao do setor. 0 primeiro passo para isso foi 

dado com a aprovac;ao da resoluc;ao 258/99 do Conama, que determina aos fabricantes 

responsabilidades progressivas para a coleta de pneus. Hoje elas devem recolher urn 

pneu velho para cada novo colocado no mercado. 

A industria de remoldados, que aproveita principalmente as malhas de ac;o e 

nylon dos pneus importados usados, coloca no mercado 2,5 milhoes de pneus por ano -

quase metade daBS Colway, que aumenta a produc;ao ano a ano. Em 2000, ela produziu 

150 mil pneus, passou para 300 mil, depois 500 mil, 780 mil, 1,2 milhao. Em 2005, a 
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perspectiva e de remoldar 2,4 milhoes de pneus, deixando de aumentar ainda mais a 

produ<;ao, para nao enfrentar a oposi<;ao dos fabricantes de novos. 
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9. PESQIDSA PARA DETECTAR A ACEITA<;AO DO CONSUMIDOR 

Questiomirio aplicado em 20 consumidores, todos proprietaries de veiculos 

automotores de passeio, idade variavel de 25 a 50 anos, moradores da cidade de Curitiba 

e regiao metropolitana, no estado do Parana, sendo que os veiculos sao de utilizac;ao 

domestica na propria cidade, viagens esporadicas em periodo de ferias. 

Questionario 

Este questionario foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor 

Monografia do Curso de Especializac;ao em Contabilidade Financ;as, da Universidade 

Federal do Parana-UFPR. Desde ja agradec;o a colaborac;ao pelas respostas. 

( ) Masculino 1. Sexo ( ) Feminino 

2 . ldade ( ) ate 25 anos ( ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

3. J a comprou pneu para repor? ( 

4. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( 

) Sim ( 

) Sim ( 

5. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( )TV ( ) Outro _____ _ 

6. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhec;o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Col way? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhec;o o produto 

)Nao 

)Nao 

8. Na sua decisao de compra leva em considerac;ao o produto por ser ecologicamente 

correto? 

( ) Sim ( )Nao ( ) Nao conhec;o o produto 
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9.1 ANALISE DA PESQUISA REALIZADA 

Questao 1 

Questao 2 

Questao 3 

Questao 4 

Questao 5 

Questao 6 

Questao 7 

Questao 8 

50 % feminino 

50% masculino 

30 % ate 25 anos 

70% de 26 a 50 anos 

0% acima de 50 anos 

80% ja comprou pneu para repor 

20% nao comprou pneu para repor 

90% ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway 

10% nao ouviu falar nos pneu remoldados BS Col way 

10% Radio 

85%TV 

5% Outros 

55% acha seguro o pneu remoldado 

10% nao acha seguro o pneu remoldado 

35% nao conhece o produto 

50 % compraria pneu remoldado 

25 % nao compraria pneu remoldado 

25% nao conhece o produto 

55% leva em considerac;ao o produto ecologicamente correto 

35% nao leva em considerac;ao o produto ecologicamente correto 

10% nao conhece 0 produto 
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9.2 COMENTARlO DA PESQUISA 

0 questionario foi aplicado a urn publico heterogeneo, porem, com algumas 

caracteristicas pre-determinadas: obrigatoriamente proprietarios de veiculos; nao 

identificar e/ou selecionar apenas compradores do pneu sob enquete; preferencialmente, 

50% do publico do sexo feminino e 50% do masculino. 

A pesquisa nos revela uma aceitac;ao quanto a seguranc;a presumida do 

equipamento e mostra que o fabricante esta atuando em segmento de boa aceitac;ao 

quando alinha seu produto ao que e ecologicamente correto. 

A conscientizac;ao do consumidor em utilizar produtos que nao agridem a 

natureza e uma realidade que vern marcando o mercado, a preocupac;ao esta atingindo 

ambos os sexos, como detectamos pelo questionario, homens e mulheres ja estao 

optando em comprar produtos que nao perdem a qualidade por serem ecologicamente 

corretos. 

9.3 RECEPTIVIDADE DO CONSUMIDOR 

0 inicio da implantac;ao do projeto de Marketing Verde com a apresentac;ao do 

produto demonstrando sua qualidade e beneficios foi exaustivo. 0 Marketing teve o 

papel decisivo no lobby ao consumidor. A empresa optou por propagandas em canais 

abertos de televisao, fechados, revistas, internet, jomais escritos. 

A expectativa da empresa BS Colway foi atingida e teve a aceitac;ao por parte do 

consumidor e tambem por parte de investidores somam mais de 500 pontos disponiveis 
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de vendas em todo o Brasil, essa dissemina~ao e a demonstra~ao da viabilidade do 

mercado. 

A vantagem do pneu remoldado em qualidade e menos agressividade ao meio 

ambiente, e determinante na conquista e na receptividade que a BS Colway vern a cada 

dia conquistando. 

No mercado de pneumaticos o pneu remoldado esta sendo uma pratica 

constante, o que toma urn risco para a concorrencia ja que a receptividade do 

consumidor, foi maior que os fabricantes de pneus poderiam acreditar para o mercado 

brasileiro. 
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lO.PARCEIROS 

Com a iniciativa da BS Colway no recolhimento de pneus inutilizados, a 

empresa consegue cativar parceiros importantes, que dentre outros citamos o govemo 

do Estado do Parana, principalmente na pessoa do govemador Sr. Roberto Requiao. 

A Petrobras, a FACIAP - Federa~ao das Associa<;oes Comerciais, Industriais e 

Agropecuarias do Parana e a AMP (Associa<;ao dos Municipios do Parana) sao outros 

parceiros daBS Colway, empenhados no bern estar da sociedade e na arrecada<;ao de 

pneus inutilizados. 
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11. CONCLUSAO 

Para a fabrica daBS Col way, que apostou em etica ambiental como estrategia de 

marketing para ganhar mercado no segmento de pneus no Brasil, onde o pneu 

remoldado era desconhecido, foi urna tatica certa. Era consenso, para os 

empreendedores daBS Colway, de que o pneu remoldado teria urn mercado garantido 

no Brasil, assim como na Europa e Estados Unidos. 

Aplicar a etica ambiental como marketing nurna empresa no ramo de 

pneurnatico, que e urna grande fonte de poluic;ao e contaminac;ao do meio ambiente, foi 

urna estrategia altamente inovadora e ousada. A conquista foi perturbadora para as 

demais empresas do ramo, devido principalmente ao fato de que o processo produtivo 

dos pneus remoldados ja esta adaptado ao racionamento dos hens naturais e a 

reciclagem das carcac;as e borrachas. 

A satisfac;ao dos empreendedores da BS Colway se consurna a partir deste ano 

de 2005, quando a empresa passa a produzir com sua plena capacidade. 0 resultado 

obtido pela empresa respalda urn bern elaborado trabalho de marketing, que sensibilizou 

urn consumidor que se toma mais exigente a cada dia. A aceitac;ao do publico foi 

verificada com a aplicac;ao do questionario, onde mais de 50% dos questionarios 

responderam que levam em considerac;ao urn produto ecologicamente correto, 

mostrando o caminho acertado adotado pela fabrica. 
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LEI FEDERAL N° 9.605, DE FEVEREIRO DE 1998 

Dispoe sobre as san9oes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades /esivas 
ao meio ambiente, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ° . (VET ADO) 

CAPiTULO I 
DISPOSICCES GERAIS 

Art. 2° . Quem, de qualquer forma, concorre para a pratica dos crimes previstas nesta Lei, 
incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bern como o diretor, o 
administrador, o membro de conselho e de 6rgao tecnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatario de pessoa jurfdica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua pratica, quando podia agir para evita-Ja. 

Art. 3° . As pessoas jurfdicas serao responsabilizadas administrativa, civil e penal mente 
conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infra~ao seja cometida por decisao de seu 
representante legal ou contratual, ou de seu 6rgao colegiado, no interesse ou beneffcio da sua 
entidade. 

Paragrafo unico. A responsabilidade das pessoas jurfdicas nao exclui a das pessoas ffsicas, 
autoras, co-autoras ou partfcipes do mesmo fato. 

Art. 4° . Podera ser desconsiderada a pessoa juridica sempre que sua personalidade for 
obstaculo ao ressarcimento de prejuizos causados a qualidade do meio ambiente. 

Art. 5°. (VETADO) 

CAPiTULO II 
Da Aplica~io da Pena 

Art. 6° . Para imposi~ao e grada~ao da penalidade, a autoridade competente observara: 

I. a gravidade do fato, tendo em vista os motives da infra~o e suas consequencias para 
a saude publica e para o meio ambiente; 

II. os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legisla~ao de interesse 
ambiental; 

III. a situa~ao economica do infrator, no caso de multa. 

Art. 7° . As penas restritivas de direitos sao autonomas e substituem as privativas de 
liberdade quando: 

I. tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro 
a nos; 

II. culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bern 
como os motives e as circunstancias do crime indicarem que a substitui~ao seja 
suficiente para efeitos de reprova~ao e preven~ao do crime. 

Paragrafo unico. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terao a mesma 
durac;ao da pena privativa de liberdade substituida. 



Art. 8° . As penas restritivas de direito sao: 

I. prestac;ao de servic;os a comunidade; 
II. interdic;ao temporaria de direitos; 

III. suspensao parcial ou total de atividades; 
IV. prestac;ao pecuniaria; 
V. recolhimento domiciliar. 

Art. go . A prestac;ao de servic;os a comunidade consiste na atribuic;ao ao condenado de tarefas 
gratuitas junto a parques e jardins publicos e unidades de conservac;ao, e, no case de dane da 
coisa particular, publica ou tombada, na restaurac;ao desta, se possfvel. 

Art. 1 0. As penas de interdic;ao tempera ria de direito sao a proibic;ao de o condenado contratar 
com o Poder Publico, de receber incentives fiscais quaisquer outros beneffcios, bem como de 
participar de licitac;oes, pelo prazo de cinco anos, no case de crimes dolosos, e de tres anos, no 
de crimes culposos. 

Art. 11. A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao estiverem obedecendo as 
prescric;oes legais. 

Art. 12. A prestac;ao pecuniaria consiste no pagamento em dinheiro a vftima ou a entidade 
publica ou privada com fim social, de importancia, fixada pelo juiz, nao inferior a um salario 
mfnimo nem superior a trezentos e sessenta salaries mfnimos. 0 valor page sera deduzido do 
montante de eventual reparac;ao civil a que for condenado o infrator. 

Art. 13. 0 recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e sense de responsabilidade do 
condenado, que devera, sem vigilancia, trabalhar, freqOentar curse ou exercer atividade 
autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horarios de folg~ em residencia ou em 
qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentenc;a 
condenat6ria. 

Art. 14. Sao circunstancias que atenuam a pena: 

I. baixo grau de instruc;ao ou escolaridade do agente; 
II. arrependimento do infrator, manifestado pela espontanea reparac;ao do dane, ou 

imitac;ao significativa da degradac;ao ambiental causada; 
III. comunicac;ao previa pelo agente do perigo iminente de degradac;ao ambiental; 
IV. colaborac;ao com os agentes encarregados da vigilancia e do controle ambiental. 

Art. 15. Sao circunstancias que agravam a pena, quando nao constituem ou qualificam o crime: 

I. reincidencia nos crimes de natureza ambiental; 
II. ter o agente cometido a infrac;ao: 

a) para obter vantagem pecuniaria; 

b) coagindo outrem para a execuc;ao material da infrac;ao; 

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saude publica ou o meio ambiente; 

d) concorrendo para danos a propriedade alheia; 



e) atingindo areas de unidades de conservacao ou areas sujeitas, por ato do Poder Publico, a 
regime especial de uso; 

f) atingindo areas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

g) em perfodo de defeso a fauna; 

h) em domingos ou feriados; 

i) a noite; 

j) em epocas de seca ou inundagoes; 

I) no interior do espago territorial especialmente protegido; 

m) com o emprego de metodos crueis para abate ou captura de animais; 

n) mediante fraude ou abuso de confianca; 

o) mediante abuso do direito de licenga, permissao ou autorizacao ambiental; 

p) no interesse de pessoa jurfdica mantida, total ou parcialmente, por verbas publicas ou 
beneficiada por incentives fiscais; 

q) atingindo especies ameayadas, listadas em relat6rios oficiais das autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionario publico no exercfcio de suas fungoes. 

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensao condicional da pena pode ser aplicada 
nos casos de condenacao a pena privativa de liberdade nao superior a tres anos. 

Art. 17. A verificacao da reparacao a que se refere o § 2° do art. 78 do C6digo Penal sera feita 
mediante laudo de reparacao do dano ambiental, e as condigoes a serem impostas pelo juiz 
deverao relacionar-se com a protecao ao meio ambiente. 

Art. 18. A multa sera calculada segundo os criterios do C6digo Penal; se revelar-se ineficaz, 
ainda que aplicada no valor maximo, podera ser aumentada ate tres vezes, tendo em vista o 
valor da vantagem economica auferida. 

Art. 19. A perfcia de constatacao do dano ambiental, sempre que possfvel, fixara o montante do 
prejufzo causado para efeitos de prestacao de fianca e calculo de multa. 

Paragrafo unico. A perfcia produzida no inquerito civil ou no jufzo cfvel podera ser aproveitada 
no processo penal, instaurando-se o contradit6rio. 

Art. 20. A sentenca penal condenat6ria, sempre que possfvel, fixara o valor mfnimo para 
reparacao dos danos causados pela inflagao, considerando os prejufzos sofridos pelo ofendido 
ou pelo meio ambiente. 

Paragrafo unico. Transitada em julgado a sentenca condenat6ria, a execucao podera efetuar
se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejufzo da liquidagao para apuracao do dano 
efetivamente sofrido. 



Art. 21. As penas aplicaveis isolada, cumulativa ou alternativamente as pessoas juridicas, de 
acordo como disposto no art. 3°, sao: 

I. multa; 
II. restritivas de direitos; 

III. prestacao de services a comunidade. 

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoas juridica sao: 

I. suspensao parcial ou total de atividades; 
II. interdicao temporaria de estabelecimento, obra ou atividade; 

III. proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como dele obter subsidies, 
subvencoes ou doacoes. 

§ 1° A suspensao de atividades sera aplicada quando estas nao estiverem obedecendo as 
disposicoes legais ou regulamentares, relativas a protecao do meio ambiente. 

§ 2° A interdicao sera aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver 
funcionando sem a devida autorizacao, ou em desacordo com a concedida, ou com violacao de 
disposicao legal ou regulamentar. 

§ 3° A proibicao de contratar com o Poder Publico e dele obter subsidies, subvencoes ou 
doacoes nao podera exceder o prazo de dez anos. 

Art. 23. A prestacao de services a comunidade pela pessoa juridica consistira em: 

I. custeio de programas e de projetos ambientais; 
II. execucao de obras de recuperacao de areas degradadas; 

III. manutencao de espacos publicos; 
IV. contribuicoes a entidades ambientais ou culturais publicas. 

Art. 24. A pessoa juridica constituida ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, 
facilitar ou ocultar a pratica de crime definido nesta Lei tera decretada sua liquidacao forcada, 
seu patrimonio sera considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo 
Penitenciario Nacional. 

CAPiTULO Ill 
DA APREENSAO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO 

DE INFRACAO ADMINISTRATIVA OU DE CRIME 

Art. 25. Verificada a infracao, serao apreendidas seus produtos e instrumentos, lavrando-se os 
respectivos autos. 

§ 1° . Os animais serao libertados em seu habitat ou entregues a jardins zool6gicos, fundacoes 
ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de tecnicos habilitados. 

§ 2° . Tratando-se de produtos pereciveis ou madeiras, serao estes avaliados e doados a 
instituicoes cientfficas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. 

§ 3°. Os produtos e subprodutos da fauna nao pereciveis serao destruidos ou doados a 
instituicoes cientificas, culturais ou educacionais. 



§ 4° . Os instrumentos utilizados na pratica da infragao serao vendidos, garantida a sua 
descaracterizagao por meio da reciclagem. 

CAPiTULO IV 
DA ACAO E DO PROCESSO PENAL 

Art. 26. Nas infragoes penais previstas nesta Lei, a agao penal e publica incondicionada. 

Paragrafo unico. (VET ADO) 

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicagao imediata 
de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 
1995, somente podera ser formulada desde que tenha havido a previa composigao do dano 
ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. 

Art. 28. As disposigoes do art. 89 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos 
crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificagoes: 

I. a declaragao de extingao de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no 
caput, dependera de laudo de constatagao de reparagao do dano ambiental, 
ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do§ 1° do mesmo artigo; 

II. na hip6tese de o laudo de constatagao comprovar nao ter sido completa a reparagao, o 
prazo de suspensao do processo sera prorrogado, ate o perfodo maximo previsto no 
artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensao do prazo da 
prescrigao; 

III. no perfodo de prorrogagao, nao se aplicarao as condigoes dos incises II, Ill e IV do§ 1° 
do artigo mencionado no caput; 

IV. findo o prazo de prorrogagao, proceder-se-a a lavratura de novo laudo de constatagao 
de reparagao do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente 
prorrogado o perfodo de suspensao, ate o maximo previsto no inciso II deste artigo, 
observado o disposto no inciso Ill; 

V. esgotado o prazo maximo de prorrogagao, a declaragao de extingao de punibilidade 
dependera de laudo de constatagao que com prove ter o acusado tornado as 
provid€mcias necessarias a reparagao integral do dano. 

CAPITULOV 
DOS CRIMES CONTRA 0 MEIO AMBIENTE 

SECAO I 
Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 29. Matar, perseguir, cayar, apanhar, utilizar especimes da fauna silvestre, natives ou em 
rota migrat6ria, sem a devida permissao, licenga ou autorizagao da autoridade competente, ou 
em desacordo com a obtida: 

Pena - detenyao de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1°. lncorre nas mesmas penas: 

I. quem impede a procriagao da fauna, sem licenga, autorizagao ou em desacordo com a 
obtida; 

II. quem modifica, danifica ou destr6i ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III. quem vende, expoe a venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou deposito, 

utiliza ou transporta ovos, larvas ou especimes da fauna silvestre, nativa ou em rota 



migrat6ria, bern como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros 
nao autorizadas ou sem a devida permissao, licenc;a ou autorizac;ao da autoridade 
competente. 

§ 2° . No caso de guarda domestica de especie silvestre nao considerada ameac;ada de 
extinc;ao, pode o juiz, considerando as circunstancias, deixar de aplicar a pena. 

§ 3° . Sao especimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes as especies nativas, 
migrat6ria e quaisquer outras, aquaticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo 
de vida ocorrendo dentro dos limites do territ6rio brasileiro, ou aguas jurisdicionais brasileiras. 

§ 4° . A pena e aumentada de metade, se o crime e praticado: 

I. contra especie rara ou considerada ameac;ada de extinc;ao, ainda que somente no local 
da infrac;ao; 

II. em periodo proibido a cac;a; 
III. durante a noite; 
IV. com abuso de licenc;a; 
V. em unidade de conservac;ao; 

VI. com emprego de metodos ou instrumentos capazes de provocar destruic;ao em massa. 

§ 5° . A pena e aumentada ate o triplo, se o crime decorre do exercicio de cac;a profissional; 

§ 6° . As disposic;oes deste artigo nao se aplicam aos atos de pesca. 

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfibios e repteis em bruto, sem a 
autorizac;ao da autoridade ambiental competente: 

Pena - reclusao, de urn a tres anos, e multa. 

Art. 31. lntroduzir especime animal no Pais, sem parecer tecnico oficial favoravel e licenc;a 
expedida por autoridade competente: 

Pena - detenc;ao, de tres meses a urn ano, e multa. 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domesticos ou 
domesticados, nativos ou ex6ticos: 

Pena - detenc;ao, de tres meses a urn ano, e multa. 

§ 1°. lncorre nas mesmas penas quem realiza experiencia dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didaticos ou cientificos, quando existirem recursos alter nativos. 

§ 2° . A pena e aumentada de um sexto a urn terc;o, se ocorre morte do animal. 

Art. 33. Provocar, pela emissao de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de 
especimes da fauna aquatica existentes em rios, lagos, ac;udes, lagoas, baias ou aguas 
jurisdicionais brasileiras: 

Pena- detenc;ao, de um a tres anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Paragrafo unico. lncorre nas mesmas penas: 



I. quem causa degradac;ao em viveiros, ac;udes ou estac;oes de aqoicultura de domfnio 
publico; 

II. quem explora campos naturais de invertebrados aquaticos e algas, sem licenc;a, 
permissao ou autorizacao da autoridade competente; 

III. quem fundeia embarcac;oes ou lanc;a detritos de qualquer natureza sobre bancos de 
moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta nautica. 

Art. 34. Pescar em perfodo no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por 6rgao 
competente: 

Pena - detenc;ao de urn ano a tres anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Paragrafo unico. lncorre nas mesmas penas quem: 

I. pesca especies que devam ser preservadas ou especimes com tamanhos inferiores 
aos permitidos; 

II. pesca quantidades superiores as permitidas, ou mediante a utilizac;ao de aparelhos, 
petrechos, tecnicas e metodos nao permitidos; 

III. transporta, comercializa, beneficia ou industrializa especimes provenientes da coleta, 
apanha e pesca proibidas. 

Art. 35. Pescar mediante a utilizac;ao de: 

I. explosives ou substancias que, em contato com a agua, produzam efeito semelhante; 
II. substancias t6xicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 

Pena - reclusao de urn ano a cinco anos. 

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, 
coletar, apanhar, apreender ou capturar especimes dos grupos dos peixes, crustaceos, 
moluscos e vegetais hidr6bios, suscetrveis ou nao de aproveitamento economico, ressalvadas 
as especies ameac;adas de extinc;ao, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. 

Art. 37. Nao e crime o abate de animal, quando realizado: 

I. em estado de necessidade, para saciar a tome do agente ou de sua famflia; 
II. para proteger lavouras, pomares e rebanhos da acao predat6ria ou destruidora de 

animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 
III. (VET ADO) 
IV. por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo 6rgao competente. 

SECAO II 
Dos Crimes contra a Flora 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservacao permanente, mesmo que em 
formacao, ou utiliza-la com infringencia das normas de protec;ao: 

Pena - detenc;ao, de urn a tres anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Paragrafo unico. Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. 

Art. 39. Cortar arvores em floresta considerada de preservacao permanente, sem permissao da 
autoridade competente: 



Pena - detengao, de urn a tres anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 40. Causar dana direto ou indireto as Unidades de Conservagao e as areas de que trata o 
art. 27 do Decreta n° 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localizagao: 

Pena - reclusao, de urn a cinco anos. 

§ 1°. Entende-se par Unidades de Conservagao as Reservas Biol6gicas, Reservas Ecol6gicas, 
EstagOes Ecol6gicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, 
Estaduais e Municipais, Areas de Protegao Ambiental, Areas de Relevante Interesse Ecol6gico 
e Reservas Extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Publico. 

§ 2° . A ocorrencia de dana afetando especies ameagadas de extingao no interior das Unidades 
de Conservagao sera considerada circunstancia agravante para a fixagao da pena. 

§ 3° . Se o crime for culposo, a pena sera reduzida a metade. 

Art. 41. Provocar incendio em mata ou floresta: 

Pena - reclusao, de dais a quatro anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de detengao de seis meses a urn ana, e multa. 

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar baiOes que possam provocar incendios nas 
florestas e demais formas de vegetagao, em areas urbanas ou qualquer tipo de assentamento 
humano: 

Pena - detengao de urn a tres anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 43. (VETADO) 

Art. 44. Extrair de florestas de dominio publico ou consideradas de preservagao permanente, 
sem previa autorizagao, pedra, areia, cal ou qualquer especie de minerais: 

Pena - detengao, de seis meses a urn ana, e multa. 

Art. 45. Cortar ou transformar em carvao madeira de lei, assim classificada par ato do Poder 
Publico, para fins industriais, energeticos ou para qualquer outra exploragao, economica ou 
nao, em desacordo com as determinagOes legais: 

Pena - reclusao, de urn a dais anos, e multa. 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvao e outros 
produtos de origem vegetal, sem exigir a exibigao de licenga do vendedor, outorgada pela 
autoridade competente, e sem munir-se da via que devera acompanhar o produto ate final 
beneficia menta: 

Pena - detengao, de seis meses a urn ana, e multa. 

Paragrafo unico. lncorre nas mesmas penas quem vende, expOe a venda, tern em deposito, 
transporta ou guarda madeira, lenha, carvao e outros produtos de origem vegetal, sem licenga 
valida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade 
competente. 



Art47. (VETADO) 

Art. 48. lmpedir ou dificultar a regenerar;ao natural de florestas e demais formas de vegetar;ao. 

Pena ~ detenr;ao, de seis meses a urn ano, e multa. 

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de 
ornamentar;ao de logradouros publicos ou em propriedade privada alheia: 

Pena ~ detenr;ao, de tres meses a urn ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Paragrafo unico. No crime culposo, a pena e de urn a seis meses, ou multa. 

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetar;ao fixadora de dunas 
protetora de mangues, objeto de especial preservar;ao: 

Pena ~ detenr;ao, de tres meses a urn ano e multa. 

Art 51. Comercializar motosserra ou utiliza~la em florestas e nas demais formas de vegetar;ao, 
sem licenr;a ou registro da autoridade competente: 

Pena ~ detenr;ao, de tres meses a urn ano, e multa. 

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservar;ao conduzindo substancias ou instrumentos 
pr6prios para car;a ou para explorar;ao de produtos ou subprodutos florestais, sem licenr;a da 
autoridade competente: 

Pena ~ detenr;ao, de seis meses a urn ano, e multa. 

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Ser;ao, a pena e aumentada de urn sexto a urn terr;o se: 

I. do fato resulta a diminuir;ao de aguas naturais, a erosao do solo ou a modificar;ao do 
regime climatico; 

II. o crime e cometido: 

a) no perfodo de queda das sementes; 

b) no perfodo de formar;ao de vegetar;oes; 

c) contra especies raras ou amear;adas de extinr;ao, ainda que a amear;a ocorra somente no 
local da infrar;ao; 

d) em epoca de seca ou inundar;ao; 

e) aurante a noite, em domingo ou feriado. 

SECAO Ill 
Da Polui~ao e outros Crimes Ambientais 

Art 54. Causar poluir;ao de qualquer natureza em nfveis tais que resultem ou possam resultar 
em danos a saude humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruir;ao 
significativa da flora: 



Pena - reclusao, de urn a quatro anos, e multa. 

§ 1 o . Se o crime e culposo: 

Pena - detenQao, de seis meses a urn ano, e multa. 

§ 2° . Se o crime: 

I. tomar uma area, urbana ou rural, impropria para a ocupaQao humana; 
II. causar poluiQao atmosferica que provoque a retirada, ainda que momentanea, dos 

habitantes das areas afetadas, ou que cause danos diretos a saude da populaQao; 
III. causar poluiQao hidrica que torne necessaria a interrupyao do abastecimento publico 

de agua de uma comunidade; 
IV. dificultar ou impedir o uso publico das praias; 
V. ocorrer por lanyamento de residues solidos, liquidos ou gasosos, ou detritos, oleos ou 

substancias oleosas, em desacordo com as exigimcias estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 

Pena - reclusao, de urn a cinco anos. 

§ 3°. lncorre nas mesmas penas previstas no paragrafo anterior quem deixar de adotar, 
quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precauQao em caso de risco de 
dano ambiental grave ou irreversivel. 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extraQao de recursos minerais sem a competente 
autorizaQao, permissao, concessao ou licenQa, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detenQao, de seis meses a urn ano, e multa. 

Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a area pesquisada ou 
explorada, nos termos da autorizaQao, permissao, licenQa, concessao ou determinaQao do 
orgao competente. 

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em deposito ou usar produto ou substancia toxica, perigosa ou nociva 
a saude humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigencias estabelecidas em leis 
ou nos seus regulamentos: 

Pena - reclusao, de urn a quatro anos, e multa. 

§ 1°. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substancias referidos no 
caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de seguranQa. 

§ 2° . Se o produto ou a substancia for nuclear ou radioativa, a pena e aumentada de urn sexto 
a urn terQo. 

§ 3° . Se o crime e culposo: 

Pena - detenQao, de seis meses a urn ano, e multa. 

Art. 57. (VETADO) 

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta SeQao, as penas serao aumentadas: 



I. de um sexto a um ten;o, se resulta dano irreversfvel a flora ou ao meio ambiente em 
geral; 

II. de um ter<;o ate a metade, se resulta lesao corporal de natureza grave em outrem; 
III. ate o dobro, se resultar a morte de outrem. 

Paragrafo unico. As penalidades previstas neste artigo somente serao aplicadas se do fato nao 
resultar crime mais grave. 

Art. 59. (VETADO) 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do territ6rio 
nacional, estabelecimentos, obras ou servi<;os potencialmente poluidores, sem licen<;a ou 
autoriza<;ao dos 6rgaos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 
regu lamentares pertinentes: 

Pena - deten<;ao, de um a seis meses ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. 

Art. 61. Disseminar doen<;a ou praga ou especies que possam causar dano a agricultura, a 
pecuaria, a fauna, a flora ou aos ecossistemas: 

Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa. 

SECAOIV 
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano eo Patrimonio Cultural 

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I. bern especialmente protegido por lei, ato administrative ou decisao judicial; 
II. arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalayao cientffica ou similar 

protegido por lei, ato administrative ou decisao judicial: 

Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o crime for culposo, a pena e de seis meses a um ano de deten<;ao, sem 
prejulzo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edifica<;ao ou local especialmente protegido por lei, 
ato administrative ou decisao judicial, em razao de seu valor paisaglstico, ecol6gico, turrstico, 
artlstico, hist6rico, cultural, religiose, arqueol6gico, etnografico ou monumental, sem 
autoriza<;ao da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 

Art. 64. Promover constru<;ao em solo nao edificavel, ou no seu entorno, assim considerado em 
razao de seu valor paisaglstico, ecol6gico, artrstico, turlstico, hist6rico, cultural, religiose, 
arqueol6gico, etnografico ou monumental, sem autoriza<;ao da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida: 

Pena - deten<;ao, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edifica«;ao ou monumento urbano: 

Pena - deten<;ao, de tres meses a um ano, e multa. 



Paragrafo unico. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu 
valor artistico, arqueol6gico ou hist6rico, a pena e de seis meses a um ano de detenc;ao, e 
multa. 

SECAOV 
Dos Crimes contra a Administra~ao Ambiental 

Art. 66. Fazer o funcionario publico afirmac;ao falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 
informac;oes ou dados tecnico-cientificos em procedimentos de autorizac;ao ou de 
licenciamento ambiental: 

Pena - reclusao, de um a tres anos, e multa. 

Art. 67. Conceder o funcionario publico licenc;a, autorizac;ao ou permissao em desacordo com 
as normas ambientais, para as atividades, obras ou servic;os cuja realizac;ao depende de ato 
autorizativo do Poder Publico: 

Pena - detenc;ao, de um a tres anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a um ano de detenc;ao, sem 
prejuizo da multa. 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de faze-lo, de cumprir obrigac;ao de 
relevante interesse ambiental: 

Pena - detengao, de um a tres anos, e multa. 

Paragrafo unico. Se o crime e culposo, a pena e de tres meses a um ano, sem prejuizo da 
multa. 

Art. 69. Obstar ou dificultar a agao fiscalizadora do Poder Publico no trato de questoes 
ambientais: 

Pena - detenc;ao, de um a tres anos, e multa. 

CAPITULO VI 
DA INFRACAO ADMINISTRATIVA 

Art. 70. Considera-se infrac;ao administrativa ambiental toda ac;ao ou omissao que viole as 
regras juridicas de uso, gozo, promoc;ao, protec;ao e recupec;ao do meio ambiente. 

§ 1° Sao autoridades competentes para lavrar auto de infrac;ao ambiental e instaurar processo 
administrative os funcionarios de 6rgaos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalizac;ao, bem como os agentes 
das Capitanias dos Portos, do Ministerio da Marinha. 

§ 2° . Qualquer pessoa, constatando infra«;ao ambiental, podera dirigir representagao as 
autoridades relacionadas no paragrafo anterior, para efeito do exercicio do seu poder de 
poll cia. 

§ 3° . A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infrac;ao ambiental e obrigada a 
promover a sua apurac;ao imediata, mediante processo administrative proprio, sob pena de co
responsabilidade. 



§ 4° . As infrac;oes ambientais sao apuradas em processo administrative proprio, assegurado o 
direito de ampla defesa e o contradit6rio, observadas as disposic;oes desta Lei. 

Art. 71. 0 processo administrative para apurac;ao de infrac;ao ambiental deve observar os 
seguintes prazos maximos: 

I. vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnac;ao contra o auto de infrac;ao, 
contados da data da ciemcia da autuac;ao; 

II. trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infrac;ao, contados da data da 
sua lavratura, apresentada ou nao a defesa ou impugnayao; 

III. vinte dias para o infrator recorrer da decisao condenat6ria a instancia superior do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou a Diretoria de Portos e Costas, do 
Ministerio da Marinha, de acordo com o tipo de autuayao; 

IV. cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da 
notificac;ao. 

Art 72. As infrac;oes administrativas sao punidas com as seguintes sanc;oes, observado o 
disposto no art. 6°: 

I. advertemcia; 
II. multa simples; 

III. multa diaria; 
IV. preensao dos animais, produtos e subprodutos da faunae flora, instrumentos, 

petrechos, equipamentos ou vefculos de qualquer natureza utilizados na infrac;ao; 
V. destruic;ao ou inutilizac;ao do produto; 

VI. suspensao de venda e fabricac;ao do produto; 
VII. embargo de obra ou atividade; 

VIII. demolic;ao de obra; 
IX. suspensao parcial ou total de atividades; 
X. (VETADO) 

XI. restritiva de direitos. 

§ 1°. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrac;oes, ser-lhe-ao aplicadas, 
cumulativamente, as sanc;oes a elas cominadas. 

§ 2° . A advertencia sera aplicada pela inobservancia das disposic;oes desta Lei e da legislac;ao 
em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejufzo das demais sanc;oes previstas neste 
artigo. 

§ 3° . A multa simples sera aplicada sempre que o agente, por negligencia ou dolo: 

I. advertido por irregularidades que tenham side praticadas, deixar de sana-las, no prazo 
assinalado por 6rgao competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do 
Ministerio da Marinha; 

II. opuser embarac;o a fiscalizac;ao dos 6rgaos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, 
do Ministerio da Marinha. 

§ 4° . A multa simples pede ser convertida em servic;os de preservacao, melhoria e 
recuperayao da qualidade do meio ambiente. 

§ 5° . A multa diaria sera aplicada sempre que o cometimento da infrac;ao se prolongar no 
tempo. 



§ 6° . A apreensao e destruic;ao referidas nos incisos IV e V do caput obedecerao ao disposto 
no art. 25 desta Lei. 

§ 7° . As sanc;oes indicadas nos incisos VI a IX do caput serao aplicadas quando o produto, a 
obra, a atividade ou o estabelecimento nao estiverem obedecendo as prescric;oes legais ou 
regulamentares. 

§ 8°. As sanc;oes restritivas de direito sao: 

I. suspensao de registro, licenc;a ou autorizac;ao; 
II. canc.elamento de registro, licenc;a ou autorizac;ao; 

III. perda ou restric;ao de incentivos e beneficios fiscais; 
IV. perda ou suspensao da participac;ao em lin has de financiamento em estabelecimentos 

oficiais de credito; 
V. proibic;ao de contratar com a Administrac;ao Publica, pelo periodo de ate tres a nos. 

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infrac;ao ambiental serao 
revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n° 7.797, de 10 de julho de 
1989, Fundo Naval, criado pelo Decreta n° 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais 
ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o 6rgao arrecadador. 

Art. 7 4. A multa tera por base a unidade, hectare, metro cubico, quilograma ou outra medida 
pertinente, de acordo com o objeto juridico lesado. 

Art. 75. 0 valor da multa de que trata este Capitulo sera fixado no regulamento desta Lei e 
corrigido periodicamente, com base nos indices estabelecidos na legislac;ao pertinente, sendo 
o minima de R$50,00 (cinqoenta reais) eo maximo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhoes de 
reais). 

Art. 76. 0 pagamento de multa imposta pelos Estados, Municipios, Distrito Federal ou 
Territ6rios substitui a multa federal na mesma hip6tese de incidencia. 

CAPITULO VII 
DA COOPERACAO INTERNACIONAL PARA 

A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem publicae os bons costumes, o Governo 
brasileiro prestara, no que concerne ao meio ambiente, a necessaria cooperac;ao a outro pais, 
sem qualquer onus, quando solicitado para: 

I. produc;ao de prova; 
II. exame de objetos e lugares; 

Ill. informac;oes sabre pessoas o coisas; 
IV. presenc;a temporaria da pessoa presa, cujas declarac;oes ten ham relevancia para a 

decisao de uma causa; 
V. outras formas de assistencia permitidas pela legisla«;ao em vigor ou pelos tratados de 

que o Brasil seja parte. 

§ 1°. A solicitac;ao de que trata este artigo sera dirigida ao Ministerio da Justic;a que a 
remetera, quando necessaria, ao 6rgao judiciario competente para decidir a seu respeito, ou a 
encaminhara a autoridade capaz de atende-la. 

§ 2° . A solicitac;ao devera canter: 



I. o nome e a qualificacao da autoridade solicitante; 
II. o objeto e o motivo de sua formulacao; 

III. a descricao sumaria do procedimento em curso no pais solicitante; 
IV. especificacao da assistencia solicitada; 
V. documentacao indispensavel ao seu esclarecimento, quando foro caso. 

Art. 78. Para a consecucao dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da 
cooperacao internacional, deve ser mantido sistema de comunicacoes apto a facilitar o 
mtercamo1o rapfdo e seguro de informacoes com 6rgaos de outros paises. 

CAPiTULO VIII 
DISPOSICOES FINAlS 

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposicoes do C6digo Penal e do C6digo de 
Processo Penal. 

Art. 80. 0 Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias a contar de sua 
publicacao. 

Art. 81. (VETADO) 

Art. 82. Revogam-se as disposicoes em contrario. 
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Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DA EDUCAc;Ao AMBIENTAL 

Art. 1Q Entendem-se por educac;ao ambiental os processes por meio dos quais o indivfduo 
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competencias voltadas para a conservac;ao do meio ambiente, bern de uso comum do povo, 
essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 2Q A educac;ao ambiental e urn componente essencial e permanente da educac;ao 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os nfveis e modalidades do 
processo educative, em carater formal e nao-formal. 

Art. 3Q Como parte do processo educative mais ample, todos tern direito a educac;ao 
ambiental, incumbindo: 

I - ao Poder Publico, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituic;ao Federal, definir 
polfticas publicas que incorporem a dimensao ambiental, promover a educac;ao ambiental em 
todos os nfveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservac;ao, recuperac;ao e 
melhoria do meio ambiente; 

II- as instituic;oes educativas, promover a educac;ao ambiental de maneira integrada aos 
programas educacionais que desenvolvem; 

Ill- aos 6rgaos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente- Sisnama, promover 
ac;oes de educayao ambiental integradas aos programas de conservac;ao, recuperayao e 
melhoria do meio ambiente; 

IV - aos meios de comunicac;ao de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na 
disseminayao de informac;oes e praticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a 
dimensao ambiental em sua programac;ao; 

V - as empresas, entidades de classe, instituic;oes publicas e privadas, promover 
programas destinados a capacitac;ao dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle 
efetivo sobre o ambiente de trabalho, bern como sobre as repercussoes do processo produtivo 
no meio ambiente; 

VI - a sociedade como urn todo, manter atenc;ao permanente a formayao de valores, 
atitudes e habilidades que propiciem a atuayao individual e coletiva voltada para a prevenyao, 
a identificac;ao e a soluc;ao de problemas ambientais. 



Art. 4~ Sao princfpios basicos da educagao ambiental: 

I - o enfoque humanista, holfstico, democratico e participative; 

II - a concepgao do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependemcia 
entre o meio natural, o s6cio-economico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

Ill - o pluralismo de ideias e concepgoes pedag6gicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; 

IV - a vinculagao entre a etica, a educagao, o trabalho e as praticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanencia do processo educative; 

VI - a permanente avaliagao crftica do processo educative; 

VII - a abordagem articulada das questoes ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais; 

VIII - o reconhecimento eo respeito a pluralidade e a diversidade individual e cultural. 

Art. s~ Sao objetivos fundamentais da educa<;ao ambiental: 

I - o desenvolvimento de uma compreensao integrada do meio ambiente em suas 
multiplas e complexas relagoes, envolvendo aspectos ecol6gicos, psicol6gicos, legais, politicos, 
sociais, economicos, cientfficos, culturais e eticos; 

II- a garantia de democratizagao das informagoes ambientais; 

Ill- o estfmulo eo fortalecimento de uma consciencia crftica sobre a problematica 
ambiental e social; 

IV - o incentive a participagao individual e coletiva, permanente e responsavel, na 
preservagao do equilfbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 
como urn valor inseparavel do exercicio da cidadania; 

V- o estrmulo a cooperagao entre as diversas regioes do Pais, em niveis micro e 
macrorregionais, com vistas a construgao de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 
fundada nos principios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiga social, 
responsabilidade e sustentabilidade; 

VI - o fomento e o fortalecimento da integragao com a ciencia e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminagao dos povos e solidariedade como 
fundamentos para o futuro da humanidade. 

CAPiTULO II 

DA POLITICA NACIONAL DE EDUCA<;AO AMBIENTAL 

Segao 1 

Disposigoes Gerais 



Art. 62 E instituida a Politica Nacional de Educa<;ao Ambiental. 

Art. 7!,! A Politica Nacional de Educa<;ao Ambiental envolve em sua esfera de a<;ao, alem 
dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 
institui<;oes educacionais publicas e privadas dos sistemas de ensino, os 6rgaos publicos da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e organiza<;oes nao-governamentais 
com atua<;ao em educa<;ao ambiental. 

Art. 8!,! As atividades vinculadas a Politica Nacional de Educa<;ao Ambiental devem ser 
desenvolvidas na educa<;ao em geral e na educa<;ao escolar, por meio das seguintes linhas de 
atua<;ao inter -relacionadas: 

I - capacita<;ao de recursos humanos; 

II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimenta<;oes; 

Ill- produ<;ao e divulga<;ao de material educative; 

IV - acompanhamento e avalia<;ao. 

§ 1!,! Nas atividades vinculadas a Politica Nacional de Educa<;ao Ambiental serao 
respeitados os principios e objetivos fixados por esta Lei. 

§ 22 A capacita<;ao de recursos humanos voltar-se-a para: 

I - a incorpora<;ao da dimensao ambiental na forma<;ao, especializa<;ao e atualiza<;ao dos 
educadores de todos os niveis e modalidades de ensino; 

II - a incorpora<;ao da dimensao ambiental na forma<;ao, especializa<;ao e atualiza<;ao dos 
profissionais de todas as areas; 

Ill- a prepara<;ao de profissionais orientados para as atividades de gestae ambiental; 

IV - a forma<;ao, especializa<;ao e atualiza<;ao de profissionais na area de meio ambiente; 

V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito 
a problematica ambiental. 

§ 32 As a<;oes de estudos, pesquisas e experimenta<;oes voltar-se-ao para: 

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando a incorpora<;ao da 
dimensao ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes niveis e modalidades de ensino; 

II - a difusao de conhecimentos, tecnologias e informa<;oes sabre a questao ambiental; 

Ill- o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando a participa<;ao dos 
interessados na formula<;ao e execu<;ao de pesquisas relacionadas a problematica ambiental; 

IV- a busca de alternativas curriculares e metodol6gicas de capacita<;ao na area 
ambiental; 

V - o apoio a iniciativas e experi€mcias locais e regionais, incluindo a produ<;ao de material 
educative; 



VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens. para apoio as agoes 
enumeradas nos incisos I a V. 

Se~o II 

Da Educac;ao Ambiental no Ensino Formal 

Art. ~ Entende-se por educac;ao ambiental na educa~o escolar a desenvolvida no ambito 
dos curriculos das instituic;oes de ensino publicas e privadas, englobando: 

I - educac;ao basica: 

a) educac;ao infantil; 

b) ensino fundamental e 

c) ensino medio; 

II - educac;ao superior; 

Ill- educac;ao especial; 

IV - educac;ao profissional; 

V - educac;ao de jovens e adultos. 

Art. 10. A educac;ao ambiental sera desenvolvida como uma pratica educativa integrada, 
continua e permanente em todos os niveis e modalidades do ensino formal. 

§ 1Q A educac;;ao ambiental nao deve ser implantada como disciplina esoecifica no 
curricula de ensino. 

§ 2!,! Nos cursos de p6s-graduac;ao, extensao e nas areas voltadas ao aspecto 
metodol6gico da educac;ao ambiental, quando se fizer necessaria, e facultada a criac;ao de 
disciplina especifica. 

§ 3!,! Nos cursos de formac;ao e especializac;ao tecnico-profissional, em todos os niveis, 
deve ser incorporado conteudo que trate da etica ambiental das atividades profissionais a 
serem desenvolvidas. 

Art. 11. A dimensao ambiental deve constar dos curriculos de formac;ao de professores, 
em todos os niveis e em todas as disciplinas. 

Paragrafo unico. Os professores em atividade devem receber formac;ao complementar em 
suas areas de atuac;ao, com o prop6sito de atender adequadamente ao cumprimento dos 
principios e objetivos da Politica Nacional de Educac;ao Ambiental. 

Art. 12. A autoriza~o e supervisao do funcionamento de instituic;oes de ensino e de seus 
cursos, nas redes publica e privada, observarao o cumprimento do disposto nos arts. 1 0 e 11 
desta Lei. 

Sec;ao Ill 

Da Educac;ao Ambiental Nao-Formal 



Art. 13. Entendem-se por educac;ao ambiental nao-formal as ac;Oes e praticas educativas 
voltadas a sensibilizac;ao da coletividade sobre as questOes ambientais e a sua organizac;ao e 
participac;ao na defesa da qualidade do meio ambiente. 

Paragrafo unico. 0 Poder Publico, em nfveis federal, estadual e municipal, incentivara: 

I - a difusao, por intermedio dos meios de comunicagao de massa, em espac;os nobres, de 
programas e campanhas educativas, e de informac;oes acerca de temas relacionados ao meio 
ambiente; 

II - a ampla participac;ao da escola, da universidade e de organizac;Oes nao
governamentais na formulagao e execuc;ao de programas e atividades vinculadas a educac;ao 
ambiental nao-formal; 

Ill- a participagao de empresas publicas e privadas no desenvolvimento de programas de 
educagao ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizac;Oes nao
governamentais; 

IV- a sensibilizagao da sociedade para a importancia das unidades de conservac;ao; 

V - a sensibilizac;ao ambiental das populac;Oes tradicionais ligadas as unidades de 
conservac;ao; 

VI - a sensibilizagao ambiental dos agricultores; 

VII - o ecoturismo. 

CAPiTULO Ill 

DA EXECUQAO DA POLITICA NACIONAL DE EDUCAQAO AMBIENTAL 

Art. 14. A coordenagao da Polftica Nacional de Educagao Ambiental ficara a cargo de urn 
6rgao gestor, na forma definida pela regulamentagao desta Lei. 

Art. 15. Sao atribuic;Oes do 6rgao gestor: 

I - definigao de diretrizes para implementagao em ambito nacional; 

II- articulac;ao, coordenac;ao e supervisao de pianos, programas e projetos na area de 
educac;ao ambiental, em ambito nacional; 

Ill - participac;ao na negociac;ao de financiamentos a pianos, programas e projetos na area 
de educagao ambiental. 

Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, na esfera de sua competemcia e 
nas areas de sua jurisdic;ao, definirao diretrizes, normas e criterios para a educac;ao ambiental, 
respeitados os princfpios e objetivos da Polftica Nacional de Educac;ao Ambiental. ! 

Art. 17. A eleic;ao de pianos e programas, para fins de alocac;ao de recursos publicos 
vinculados a Polftica Nacional de Educac;ao Ambiental, deve ser realizada levando-se em conta 
os seguintes criterios: 

I- conformidade com os princfpios, objetivos e diretrizes da Polftica Nacional de Educac;ao 
Ambiental; 



II - prioridade dos 6rgaos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educac;ao; 

Ill - economicidade, medida pela relayao entre a magnitude dos recursos a alocar e o 
retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. 

Paragrafo unico. Na eleic;ao a que se refere o caput deste artigo, devem ser 
contemplados, de forma equitativa, os pianos, programas e projetos das diferentes regioes do 
Pais. 

Art. 18. (VETADO) 

Art. 19. Os programas de assistencia tecnica e financeira relatives a meio ambiente e 
educayao, em niveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos as ac;oes de 
educac;ao ambiental. 

CAPITULO IV 

DISPOSIQOES FINAlS 

Art. 20. 0 Poder Executive regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias de sua 
publicayao, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de 
Educac;ao. 

Art 21. Esta Lei antra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Brasilia, 27 de abril de 1999; 178Q da lndependencia e 111Q da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renata Souza 
Jose Sarney Filho 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 28.4.1999 
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ANEXOIII 

RESPOSTAS DA PESQUISA REALIZADA 



Questionario 

Este questionario foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializas:ao em Contabilidade Finans:as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrades:o a colaboras:ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminino (X) Masculino 

2 . !dade (>()ate 25 anos ( ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( ';( ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( X ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( )( )TV ( ) Outro _____ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( X) Nao conhes:o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( >( ) Nao ( ) Nao conhes:o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em consideras:ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( X ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhes:o o produto 



Questiomirio 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Espccializas;ao em Contabilidade Finans;as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrade<;o a colabora<;ao pel as respostas. 

1. Sexo ( ) Feminino ( ·"') Masculino 

2 . Idade ( ) ate 25 anos ( i'- ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( 'f ) Sim ( 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( )0 ) Sim ( 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( "I )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( .x ) Nao ( ) Nao conhes;o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ·.1-. ) Nao ( ) Nao conhe<;o o produto 

) Nao 

) Nao 

8. Na sua decisao de compra leva em considerayao o produto por ser ecologicamente correto? 

( 'f\ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe9o o produto 



Questiom1rio 

Este questionario foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa~ao em Contabilidade Finan~as, da Universidade Federal do Parana-

UFPR. Dcsde ja agrade~o a colabora~ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminine (/~Masculine 
.' 

2 . Idade ( ) ate 25 anos <.A de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( )< ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( X ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( )TV ( .X: ) Outro L ())A (,;c_~['.!.J'o t.') 

7. Voce acha segt1ro o pneu remoldado BS Colway? 

( '_;() Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe~o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

) Nao ( ) Nao conhe~o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considera~ao o produto por ser ecologicamente correto? 

(~) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe~o o produto 



Qucstionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa<;:ao em Contabilidade Finan<;:as, da Universidade Federal do Parana-

UFPR. Desde ja agrade<;:o a colabora<;:ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminino ( ;(.) Masculino 

2 . !dade ( ·-j. ) ate 25 a nos ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. J{1 comprou pncu para repor? >< ( . ) Sim ( ) Nao 

5. Voce j<:1 ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( ·-x ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( X ) Radio ( X )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( )( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ·1- ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 

8. Na sua dccisao de compra leva em considera<;:ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( "i ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 



Questionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa<;ao em Contabilidade Finan9as, da Universidade Federal do Parana-

UFPR. Desde ja agrades;o a colaborar;ao pelas respostas. 

I. Sexo ( ) Feminino ( ,\ ) Masculino 

2 . Idade ( ) ate 25 anos ( · . .-: ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( x ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( ,x ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio 
- \... t' 

( )( )TV ( ·x ) Outro _..~._' Y_' 1_G_\"-"-\ __ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( '0 ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conher;o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( t ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conher;o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considerar;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( 1:, ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conher;o o produto 



Questiom\rio 

Este questionario foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializacyao em Contabilidade Financyas, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agradecyo a colaborac;:ao pelas respostas. 

I. Sexo ()(.) Feminino ( ) Masculino 

2 . ldade ( ) ate 25 anos ( >(')de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( X: ) Sim ( )Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( X) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( >(. )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( )( ) Nao conhec;:o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( >( ) Nao conhecyo o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em consideracyao o produto por ser ecologicamente correto? 

(~ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhec;:o o produto 



Questiom1rio 

Este questiom1rio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa~ao em Contabilidade Finan~as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrade~o a colabora~ao pelas respostas. 

1. Sexo (f( ) Feminino ( ) Masculino 

2 . !dade ( ) ate 25 anos ()( ) de 26 a 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( 

( ) acima de 50 anos 

) Sim ( X ) Nao 

) Sim ( >( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( ~ )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( X ) Nao conhe~o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( X ) Nao conhe~o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considera~ao o produto parser ecologicamente correto? 

( x ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe~o o produto 



Questionario 

Este questiom\rio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializar;ao em Contabilidade Finanr;as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrader;o a colaborar;ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ><) Feminino ( ) Masculino 

2 . Idade ( ) ate 25 anos ( :X) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( X ) Sim ( ) Nao 

5. Voceja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( >< ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( )<(_)TV ( ) Outro _____ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( r::-- ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conher;o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( y) Sim ( ) Nao ( ) Nao conher;o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considerar;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( _;><--) Sim ( ) Nao ( ) Nao conher;o o produto 



Questionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa9ao em Contabilidade Finanyas, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrade9o a colabora9ao pelas respostas. 

1. Sexo. ( 'X') Feminino ( ) Masculine 

2 . !dade ( '¥ ) ate 25 anos ( ) de 26 a 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? 

( 

( 

) acima de 50 anos 

) Sim ( x ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( ~< ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( t.<. )TV ( 'l( ) Outro ~\~-~~~.&.J!..._:)~~~--- ~ ·&~~ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( t>< ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe9o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ~ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe9o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considerayao o produto por ser ecologicamente correto? 

( "'- ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe9o o produto 



Questionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa<;ao em Contabilidade Finan<;as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrade<;o a colabora<;ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ·...() F eminino ( ) Masculine 

2 . Idade ( ) ate 25 anos ( )'.. ) de 26 a 50 anos 

4. Ja. comprou pneu para repor? 

( 

( 

) acima de 50 anos 

) Sim ( 'K ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( ~ ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( \>( )TV ( ) Outro _____ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( v._ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( "-. ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considera<;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( \(_ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;o o produto 



Questionario 

Este questiom\rio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializayao em Contabilidade Finanyas, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrade9o a colaborayao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminino 

2 . ldade ( ) ate 25 anos 

(x::t Masculine 

(/(> de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? (::><) Sim ( 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? (~ Sim ( 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio (_/<)TV ( ><J Outro ,AM. c G & s 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

(~Sim ( )Nao ( ) Nao conhe9o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Col way? 

( ) Sim C:><:) Nao ( ) Nao conhe9o o produto 

) Nao 

) Nao 

8. Na sua decisao de compra leva em considera9ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Nao conhe9o o produto 



Questionario 

Este questiom1rio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializayao em Contabilidade Finanyas, da Universidade Federal do Parana-

UFPR. Desde ja agrades:o a colaboras:ao pelas respostas. 

1. Sexo ( V, ) Feminino 

2 . Idade ( I',) ) ate 25 anos v"-

4. Ja comprou pneu para repor? 

( ) Masculine 

( ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

( ) Sim ( c\) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( /._ ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( c\ )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Col way? 

Co/ ) Sim ( 
\ 

) Nao ( ) Nao conheyo o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ?\ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conheyo o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considerayao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) s im ( ,A. ) Nao ( ) Nao conheyo o produto 



Questionario 

Este qucstiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializaryao em Contabilidade Finanryas, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agraderyo a colaboraryao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminine ( )() Masculine 

2 . !dade ( ) ate 25 anos ( X) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( x· ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( x ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( X )TV ( ) Outro -------

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( X ) Nao ( ) Nao conheryo o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ·~x:: ) Nao ( ) Nao conheryo o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em consideraryao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( X ) Nao ( ) Nao conheryo o produto 



----------------

Questionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializac;:ao em Contabilidade Financ;:as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agradec;:o a colaborac;:ao pel as respostas. 

1. Sexo C"-/.J Feminine ( ) Masculine 

2 . ldade ( ) ate 25 anos ( "/.) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( ';() Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( '/...) Sim ( )Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( ~)TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Col way? 

( ) Sim ( ) Nao ( '7( ) Nao conhec;:o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( i ) Nao conhec;:o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considerac;:ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( ~) Nao ( ) Nao conhec;:o o produto 



Questionario 

Este questiom'irio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializas;ao em Contabilidade Finans;as, da Universidade Federal do Parana-

UFPR. Desde ja agrade<;:o a colabora<;:ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminino ( )() Masculino 

2 . Idade C_>() ate 25 anos ( ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( X) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( X ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( X )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Col way? 

( )(_ ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em consideras;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( >( ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 



Questionario 

Este questionario foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializac;ao em Contabilidade Financ;as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agradec;o a colaborac;ao pelas respostas. 

I. Sexo ( ) Feminino 

2 . Idade ( ) ate 25 anos 

(><) Masculino 

<7J de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4 .. lei comprou pneu para repor? (~ )Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( ~) Sim ( · ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio C><_)TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( >-<') Nao conhes;o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( >< ) Nao conhes;o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em consideras;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim (~ )Nao ( ) Nao conhec;o o produto 



Questionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializayao em Contabilidade Finanyas, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agrade9o a colabora9ao pelas respostas. 

1. Sexo ( \. ) Feminino ( ) Masculino 

2 . !dade ( ) ate 25 anos ( ~< ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( '/ ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Col way? ( X ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( )TV ( >( ) Outro ------

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Col way? 

( -/. ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhes:o o produto 

7. Voce compraria um pneu remoldado BS Colway? 

( X ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhes;o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em consideras;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( X ) Nao ( ) Nao conhes;o o produto 



Questionario 

Este questionario foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializac;ao em Contabilidade Financ;as, da Universidade Federal do Parana

UFPR. Desde ja agradec;o a colaborac;ao pelas respostas. 

1. Sexo ( > ) Feminino ( ) Masculino 

2 . Idade ( ) ate 25 anos c·---.:.J de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( ..... ><::,) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( ) Sim ( --~) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( f )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( ; '< ) Nao conhec;o o produto 

7. Voce compraria um pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( /><:: ) Nao conhec;o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considerac;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( ) Nao ( ... >( ) Nao conhec;o o produto 

; ' 



Questiomirio 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializac;:ao em Contabilidade Financ;:as, da Universidade Federal do Parana-

UFPR. Desde ja agrade9o a colabora9ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) Feminino ( 4- ) Masculino 

2 . ldade ( ) ate 25 anos ( -t-) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. H. comprou pncu para repor? ( ~ ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( ~ ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( --\___ ) Radio ( -\- )TV ( ) Outro ______ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( ~ ) Nao conhe9o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( i-J Nao ( ) Nao conhe9o o produto 

8. Na sua dccisao de compra leva em considerayao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( ) Nao ( C<' ) Nao conhe9o o produto 



Questionario 

Este questiomirio foi elaborado, para atender uma pesquisa tecnica e compor Monografia do 

Curso de Especializa<;:ao em Contabilidade Finan<;:as, da Universidade Federal do Parana

UPPR. Dcsde ja agrade<;:o a colabora<;:ao pelas respostas. 

1. Sexo ( ) F eminino ( ~) Masculino 

2 . ldade ( ) ate 25 anos ( .;._ ) de 26 a 50 anos ( ) acima de 50 anos 

4. Ja comprou pneu para repor? ( 1)(. ) Sim ( ) Nao 

5. Voce ja ouviu falar nos pneus remoldados BS Colway? ( bl. ) Sim ( ) Nao 

6. Qual foi a fonte de propaganda que voce conheceu o pneu BS Colway? 

( ) Radio ( '-( )TV ( ) Outro _____ _ 

7. Voce acha seguro o pneu remoldado BS Colway? 

( ) Sim ( ) Nao ( ~ ) Nao conhe<;:o o produto 

7. Voce compraria urn pneu remoldado BS Colway? 

( rx . ) Sim ( ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 

8. Na sua decisao de compra leva em considera<;ao o produto por ser ecologicamente correto? 

( ) Sim ( ~ ) Nao ( ) Nao conhe<;:o o produto 


