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MANUAL EMPREGOS VERDES

ORIENTAÇÃO  VOCACIONAL



O local de trabalho é o lugar onde você vai 
passar quase um terço da sua vida, por isso 
é muito importante fazer algo que você 
gosta para ser feliz! 

Contentamento no trabalho e satisfação no 
emprego influenciam a vida em geral. 
Então, a grande questão é ....

Você sabe o que 
você quer ser?

E como é que você vai ter certeza que está 
fazendo uma escolha eficaz de carreira? 

A fim de escolher a carreira certa, você tem 
que:

1. Conhecer a si mesmo muito bem. 
Conhecer suas habilidades, limitações, 

interesses, ambições, etc...

2. Saber o que cada linha de trabalho 
envolve. As vantagens e desvantagens, 
os requisitos para o sucesso e as 

oportunidades em cada área.

Neste manual nós estudaremos carreiras 
ambientais. No Manual Guia de Carreira 
você será orientado a usar os  mesmos 
exercícios e informações que trabalharemos 

aqui para a escolha de qualquer outra 
carreira.

Então vamos começar focando nos 
chamados Empregos Verdes.

  EMPREGOS VERDES

O meio ambiente se tornou uma questão 
global, com a mudança climática afetando 

o nosso abasteci-mento de água, saúde, 
ecossistemas e economias. 

Mas o meio ambiente não é apenas de 
importância social e econômica; ele gera 
empregos para salvaguardar nossos ativos 
ambientais e garantir um futuro sustentável.

Os empregos verdes são a onda do futuro. 
Para o mercado de trabalho, verde significa 
crescimento.

Esse Manual vai ajudar você a ganhar um 
val ioso conhecimento das carre i ras 
ambientais e as formas pelas  quais este tipo 
de negócio é realizado em todo o mundo. 

Bem-vindo, e nós esperamos que você 
aproveite muito!

Definição

A definição de emprego verde é ampla e 
diversificada. Uma definição internacional-
mente reconhecida foi desenvolvida em 

1994 pelo Conselho Canadense de Recursos 
Humanos da Indústria Ambiental (CCHREI):
 
"Emprego Ambiental é o desempenho de 
atividades profissionais que procuram  gerir  a 

utilização, o impacto e a melhoria da 
sustentabilidade do meio ambiente. Estas 
atividades, que podem  estar  relacionadas 
com a administração de atividades 
ambientais, o fornecimento de produtos e 

serviços ambientais, ou o desenvolvimento e 
difusão de conhecimento ambiental, 
podem  ser  categorizados nos seguintes 
setores: a proteção do ambiente, a 
conservação e preservação dos recursos 

naturais, e a sustentabilidade do meio 
ambiente. "

Esta definição não limita os empregos 
verdes a indústria ambiental,  tradicional-
mente conhecida pelo fornecimento de 

bens e serviços ambientais. Em vez disso, 
engloba qualquer profissional cujo trabalho 
esteja relacionado com as atividades 
mencionadas, independente de trabalha-
rem para a empresa privada, governamen-

tal ou organizações sem fins lucrativos.
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Trabalhando para o Planeta

Enquanto a camada de ozônio continuar a 
encolher, e nossa dependência dos recursos 
da terra continuar a crescer, haverá uma 

n e c e s s i d a d e c a d a v e z m a i o r d e 
especialistas em meio ambiente.

As pessoas estão ficando cada vez mais 
p r e o c u p a d a s c o m o s p r o b l e - m a s 
ambientais e estão à procura de empregos 

que tornem o mundo um lugar melhor. Com 
uma nova economia verde surgindo, 
existem enormes oportunidades para jovens 
trabalhadores encontrarem carreiras com 
recompensas financeiras e pessoais.

Possíveis Carreiras

Enquanto muitos de vocês podem estar 
curiosos sobre estudos ambientais,  você 
provavelmente ainda não conhece a 
grande variedade de carreiras disponíveis. 
Como você pode pesquisar e descobrir uma 

carreira na economia verde?

Antes de mais nada, você deve considerar 
as seguintes questões:

➡  O que eu realmente quero fazer?
➡ Quais as habilidades que eu gostaria de 
desenvolver e usar no meu trabalho?
➡ O que eu quero aprender e desenvolver?
➡ Quanto eu quero receber por mês, qual é 
a média de salário que eu desejo?
➡  Onde eu gostaria de trabalhar?
➡ Com que tipo de pessoas eu quero 
trabalhar?

Quanto mais específico é o seu objetivo de 
carreira ou da experiência desejada, melhor 
para aprender sobre ele.

LISTA DE SETORES E 
EMPREGOS VERDES

Estes são alguns dos setores e empregos 
ambientais. Deixe suas próprias habilidades, 
talentos e sonhos guiá-lo na sua escolha!
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SETOR  AMBIENTAL

Agricultura e Ciência do Solo

Qualidade do Ar 

Responsabilidade Social Corporativa

Qualidade da Água Potável e Gestão de 

Águas Residuais

Eco Arte

Eco Turismo

Energia

Educação Ambiental

Saúde Ambiental

Avaliação de Impacto Ambiental e Auditoria

Jornalismo Ambiental

Direito Ambiental

Marketing Ambiental

Indústria da Pesca

Silvicultura

Sistemas de Informação Geográfica e 

Mapeamento (SIG)

Geologia

Paisagem

Conservação Marinha

Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade

Redes de gasodutos

Desenvolvimento Sustentável

Transporte e Logística

Gestão de Resíduos

Qualidade da Água 

Controle da Poluição

Gestão de Recursos Hídricos

Oceanografia



 EMPREGO NO SETOR        
 PÚBLICO, PRIVADO E   
 SEM FINS LUCRATIVOS

Depois de saber a carreira que você deseja 
seguir, o próximo passo é pensar que tipo de 
empregador você quer ter.  Programas 

Ambientais Internacionais,  Federais  ou 
Estaduais? Empresas ou Organizações Não 
Governamentais?

Todos os setores precisam de profissionais 
especializados. 

Você deve pesquisar e encontrar aquele 
que melhor lhe convier:

EMPREGOS NO GOVERNO

Governos municipais,  estaduais e federal 
são grandes empregadores na área de 
recursos naturais.  Há uma grande variedade 

de ofertas de emprego principalmente nas 
áreas de preservação e conservação.

As carreiras federais e estaduais  muitas 
vezes têm dois níveis de exigência: as 
funções fixas exigem o bacharelado, e 

outras, pontuais,  apenas o nível técnico. 
Cada carreira tem diferentes pisos salariais, 
benefícios e políticas de promoção. 

Compreender o ciclo de vida de uma 
carreira em um órgão do governo pode 

ajudar você a avaliar empregos potenciais. 
Você quer um emprego sazonal ou uma 
carreira em tempo integral? Você precisa 
descobrir as exigências e possibilidades de 
cada categoria de trabalho antes de se 

decidir por uma carreira específica.

NO SETOR PRIVADO

Empresas privadas estão passando a 
contratar diretamente profissionais da área 
de recursos naturais - trabalho que, 
anteriormente, muitas vezes acontecia em 

www.iasea.org.br

EMPREGO  VERDE

Consultor Agrícola

Gerente de Qualidade do Ar

Diretor de Biodiversidade

Pesquisador de Campo

Cartógrafo

Guia de Ecoturismo

Consultor de Energia

Diretor de Eficiência Energética

Consultor Ambiental

Diretor de Educação Ambiental

Diretor de Saúde Ambiental

Jornalista Ambiental

Advogado Ambiental

Gerente de Meio Ambiente

Gerente de Pescas

Guarda-florestal

Supervisor Florestal

Gerente Florestal

Geoquímico

Especialista em Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG)

Geólogo

Geofísico

Horticulturista

Hidrologista

Arquiteto Paisagista

Biólogo Marinho

Oceanógrafo

Fazendeiro Orgânico

Engenheiro Pipeline

Engenheiro de Energia Renovável

Coordenador de Reciclagem

Cientista do Solo

Operador de Estação de Tratamento de 

Águas Residuais

Engenheiro de Água

Cientista da Qualidade da Água

Operador de Tratamento de Água

Zoólogo

Economista Ecológico
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parceria com o governo. Isso significa que a 
experiência em empregos verdes está 

sendo cada vez mais valorizada no setor 
privado. Isso também significa que as 
empresas privadas pagarão salários mais 
competitivos e fornecerão  ferramentas e 
treinamentos necessários para a perfeita 

realização do trabalho.

ORGANIZAÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS

 Muitas pessoas  começam a sua vida 
profissional em uma organização sem fins 
lucrativos, porque elas acreditam nos 

objetivos e metas da organização, e gostam 
de seguir a própria ideologia. Trabalhar em 
uma ONG por um período de tempo é uma 
ót ima mane i ra de in ic ia r sua v ida 
profissional.

Organizações sem fins  lucrativos na maioria 
das vezes contratam de forma temporária 
para um projeto específico - muitas vezes 
envolvendo trabalho de campo. Conse-
quentemente , t raba lha r pa ra uma 

organização sem fins lucrativos como um 
profissional de recursos naturais pode ser um 
t r a b a l h o d e n a t u r e z a t e m p o r á r i a . 
Normalmente é uma boa experiência,  mas 
m a n t e n h a e m m e n t e q u e p o u c a s 

organizações sem fins lucrativos mantém 
uma equipe permanente de profissionais  de 
recursos naturais.

O interessante de trabalhar com o terceiro 
setor é que há uma demanda regular: novos 

postos de trabalho são frequentemente 
abertos, de acordo com o projeto da vez. 
Localize empregos contatando organiza-
ções de interesse para você. 

EMPREGOS INTERNACIONAIS

Especialistas em recursos naturais estão em 

demanda em todos os países. Conservação, 

ecologia, recursos naturais, silvicultura, são 
áreas importantes para o mundo todo. 
Ganhar experiência de trabalho em outro 
país, além de enriquecer muito o seu 
currículo, permite que você traga de volta 

para casa novos pontos de vista e novas 
técnicas para o trabalho.

Você deve fazer uma invest igação 
adequada antes de aceitar qualquer 

emprego no exterior, e definitivamente 
veri f icar como seu pagamento será 
efetuado e como os impostos estão 
envolvidos.   

DICAS  DE   PESQUISA

A realização de uma busca de emprego on-

line é um pouco como procurar uma agulha 
num palheiro. Você tem que manter sempre 
em mente que a internet é uma biblioteca 
mundial gigante e que as ferramentas de 
busca podem ajudar até um certo grau. 

Mas no final, o seu sucesso dependerá do 
seu aprofundamento e  persistência nas suas 
pesquisa.

A chave para pesquisas bem sucedidas de 

emprego usando a internet  realmente 
começa com o uso de palavras-chave 
eficazes.  Certifique-se de saber quais são as 
pr inc ipais ter minologias usadas nos 
empregos de seu interesse. Inicie sua 

procura com expressões como “ Guia de 
Profissões”  e   “ Guia de Carreira”.

Pesquise minuciosamente sobre terminolo-
gias específicas em sites de empregos. 

Estude os anúncios de emprego dentro da 
sua área de interesse, e a descrição do 
trabalho. Isso pode ajudar você a alcançar 
com mais sucesso os seus objetivos de 
pesquisa.
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EXERCÍCIO

FAÇA O PERFIL DE UM EMPREGO 
VERDE PARA VOCÊ

Este exercício ajudará que você tenha ideia 
de importantes fatores relacionados a um 
trabalho específico: a média de salário 

mensal, as  qualificações necessárias,  onde 
você provavelmente irá trabalhar, a 
descrição de suas responsabilidades,  e as 
oportunidades de carreira.

Dê primeiro uma olhada neste exemplo, e 
depois faça sua própria pesquisa com base 
em um emprego verde de seu interesse:

CARREIRA
OCEANÓGRAFO

SALÁRIO

Salário Inicial: Em torno de R$ 2.800,00

Salário Médio: De R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00
Func ionár io com 10 a 15 anos de 
experiência: Em torno de R$ 15.000,00

PRINCIPAIS  EMPREGADORES

Organizações não governamentais

Órgãos ambientais
Serviços públicos 
Indústrias de petróleo, gás e água
Departamentos Governamentais
Laboratórios

Centros de Pesquisa
Universidades

PERFIL DE TRABALHO 

Oceanógrafos estudam o mar, o fundo do 
mar, a v ida mar inha, correntes 

oceânicas, a composição física e 
química da água e da atmosfera. 

E les a judam a reso lver p rob lemas 
relacionados com a exploração 
mineral, transporte, pesca, construção 
costeira, poluição, previsão do tempo 

e mudanças climáticas. 

O trabalho exige matemática e disciplinas 
de engenharia. Muitas vezes o trabalho 
é r e a l i z a d o e m e q u i p e s 

multidisciplinares.

➡  oceanógrafos físicos estudam as ondas, 
marés, correntes, e a ação que o 
oceano e a atmosfera exercem sobre 
o outro

➡  oceanógrafos químicos estudam as 
reações químicas que ocorrem no   
oceano

➡ oceanógrafos biológicos e biólogos 
marinhos estudam como a vida 
marinha interage com seu ambiente, 
desde bactérias microscópicas até 
grandes mamíferos marinhos

➡ oceanógrafos engenheiros projetam e 
d e s e n v o l v e m m é t o d o s p a r a a 
obtenção de minerais e outros recursos 
do mar

➡ geó logos mar inhos es tudam os 
sedimentos e as características da 
superfície de bacias oceânicas

➡  geofísicos marinhos analisam a forma e 
a composição do fundo do mar, bem 
como as forças que moldam o fundo 
do oceano, como correntes, ondas e 
marés

www.iasea.org.br
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FUNÇÕES E RESPONSABILIDA-
DES

Os empregos irão variar de acordo com as 
necessidades de cada empregador; mas de 
qualquer forma você pode esperar ser 

envolvido em:

➡  Recolher e analisar amostras e dados a 
p a r t i r d o m a r, f u n d o d o m a r, a s 
características da água do interior e 
atmosfera uti l izando equipamentos e 

técnicas especializadas

➡  Analisar amostras de composição natural 
e contaminantes

➡ Simular fenômenos oceânicos usando 
modelos computadorizados ou numéricos

➡ Usar modelos estatísticos e numéricos de 
dados laboratoriais e de campo para 

investigar hipóteses e prever tendências

➡ Participar de palestras, viagens de 
campo, cruzeiros científicos e conferências

➡  Escrever propostas para obtenção de 
financiamento assim como relatórios e 
artigos científicos

QUALIFICAÇÕES     

As disciplinas de ensino relevantes incluem: 

Biologia; Química e Ciência Física; Ciência 
da Computação; Ecologia; Engenharia; 
Ciência Ambiental (biológica); Geologia; 
Geografia (apenas aceitável com base 
física e científica); Geofísica; Geotecnolo-

g ia; C iência Mar inha; Matemát ica; 
Oceanografia.

Como a oceanografia é principalmente 
uma carreira voltada para a pesquisa, 

frequentemente requer um mestrado e, 
muitas vezes, um doutorado. A experiência 
inicial é desejável,  por isso, se possível, tente 
fazer estágio em um laboratório marinho.

Basicamente, o estagiário se ocupará do 
tratamento e da análise de dados em 
laboratório ou no computador.

QUEM RECRUTA ESTAGIÁRIOS

- Marinha do Brasil.
- Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária.
- Empresas de consultoria em meio 
ambiente e oceanografia.

- Empresas de coleta de dados 
oceanográficos.
- Empresas de pesca.    
- Empresas de criação de animais marinhos.

OPORTUNIDADES DE CARREIRA     

A maior parte do tempo dos oceanógrafos 

é gasto no mar. Horas no mar  são 
irregulares,  mas muitos trabalhos fornecem 
algum tipo de  subsídio para compensar 
este trabalho.

As melhores oportunidades estão na 

liderança de equipes e gestão de projetos. 
O crescimento na carreira pode depender 
da publicação de trabalhos de pesquisa e 
de uma ampla gama de experiência em 
campo.

Na indústria privada as perspectivas de 
carreira estão na maioria das vezes ligadas 
ao setor de energia, particularmente o 
petróleo. No trabalho com organizações 
governamentais, é vital se envolver em 

comitês decisórios e grupos de trabalho 
internos a fim de progredir.

Agora escolha um emprego 
verde do seu interesse e 

preencha o formulário abaixo:
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CARREIRA

PRINCIPAIS  EMPREGADORES
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SALÁRIO



PERFIL DE TRABALHO
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FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES



QUALIFICAÇÕES    

QUEM RECRUTA ESTAGIÁRIOS

OPORTUNIDADES DE CARREIRA 
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