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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o grau de sustentabilidade 

socioambiental nas práticas de gerenciamento dos campi da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). A fundamentação teórica discorre, inicialmente, sobre a gestão 

pública e responsabilidade socioambiental, destacando o papel das Instituições de 

Ensino Superior (IES) como centros de estudo, pesquisa e extensão, com ampla 

competência de representação social, cultural e científica; e que, devendo assim, 

apresentar uma postura coerente em busca de um desenvolvimento sustentável. Em 

seguida, apresenta iniciativas de políticas ambientais, e instrumentos de proteção e 

gerenciamento ambiental, os quais mostram importantes diretrizes no que diz 

respeito à difusão e a construção de ações necessárias à inserção de 

responsabilidade socioambiental nas atividades de entidades públicas, tais como: 

Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), conforme Instrução Normativa 

nº10/MPOG/2012, e Agenda da Administração Pública (A3P). Caracteriza-se como 

uma pesquisa do tipo descritiva, com abordagem quantiqualitativa. O estudo 

compreende procedimentos técnicos de pesquisa bibliográfica, estudo de caso, 

documental e de campo. Quanto aos sujeitos participantes da pesquisa optou-se 

preferencialmente pelo diretor do campus e na impossibilidade deste responder – 

ou, ainda, nos campi em que há diversas unidades acadêmicas com vários diretores 

dentro do mesmo campus, como os do Pici e Benfica – decidiu-se por alguém que 

tinha maior conhecimento sobre o setor/área. Quanto aos instrumentos de coleta de 

dados, aplicou-se em principio um formulário, como pré-teste e ambientação em 

relação ao campo de estudo; e, em seguida, um questionário dividido em grupos 

temáticos e subgrupos de critérios, respondido em entrevistas realizadas com os 

gestores, responsáveis pelos setores ligados aos temas escolhidos ideais na 

identificação da sustentabilidade ambiental. Os resultados apontam que a 

Universidade Federal do Ceará é uma instituição que inicia a inserção de critérios 

ambientais nas atividades institucionais, oportunidade promovida pela Instrução 

normativa nº10/MPOG/2012 que estabelece a implantação de um PLS em todas as 

entidades do poder público. Constata-se que as práticas ambientais implantadas de 

forma isolada são válidas, porém a consolidação de mudanças de atitudes na 

instituição em prol da sustentabilidade somente será concretizada com atuação de 

forma integrada entre as unidades responsáveis.  
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ABSTRACT 
 

This study aims to identify the level of social and environmental sustainability in the 

management practices at the campi of the Federal University of Ceará (UFC). At first, 

the theoretical foundation considers the public management and the 

socioenvironmental responsibility, highlighting the role of Higher Education 

Institutions as centers for study, research and extension, which have a large social, 

cultural and scientific representation; and that, therefore, should demonstrate a 

coherent policy in pursuit of sustainable development. Then it presents environmental 

policies, regulatory instruments for environmental management, which have been 

important guidelines on the diffusion and construction of actions required the 

insertion of social and environmental responsibility in the activities of public 

institutions, such as: Plan Sustainable Logistics Management (PLS) provided at the 

Normative Ruling No. 10/2012, of Ministry of Planning, Budget and Management 

(MPOG), and Environmental Agenda in Public Administration (A3P). The research 

can be characterized as a descriptive analysis, and quantitative and qualitative 

approaches. The study comprises technical procedures of literature, case-studies 

and document analysis. As for the target audience in the research was chosen 

preferably by the campi directors and if not possible - or even on campi where there 

are many academic units with several directors within the same campus as Pici and 

Benfica - was chosen the one who had most knowledge on the department. As for 

the means of collecting data, first of all, it was applied a form, as a pilot survey and 

reliable estimate from the subject of study; and then a questionnaire divided into 

thematic groups and subgroups, responded on interviews with managers responsible 

for department related to the questions in order to identify environmental 

sustainability. The study revealed that the Federal University of Ceará is in the 

process of implementing sustainable strategies within its workplace, opportunity 

promoted by Normative Ruling No. 10/2012 that establishing the implementation of a 

PLS in all government entities. Results also revealed that environmental practices 

only implemented in a few departments or campus university are valid; however the 

consolidation of changing attitudes at institution for sustainability will only be effective 

if the integrated set of the responsible units are considered. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A preocupação com a questão ambiental, ao longo dos últimos anos, tem 

sido destaque na sociedade em virtude dos constantes desastres naturais como 

efeito visível de um processo degradante provocado pela ação humana na intensa 

utilização dos recursos naturais, muitas vezes superiores a capacidade com que o 

meio ambiente se regenera. 

As primeiras ações voltadas à sustentabilidade pelo Governo Federal se 

deram com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, em 1973, e, 

posteriormente, com as definições da Política Nacional de Meio Ambiente, através 

da Lei nº 6.938/81. Em 1989, surge o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis – IBAMA e, em 1992, o Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Tem-se como marco dessas discussões sobre sustentabilidade ambiental 

a aprovação do Programa das Nações Unidas para o século XXI, mais conhecido 

como Agenda 21, durante a Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992.  

A Agenda 21 representa um documento abrangente e norteador, pois 

estabelece parâmetros e programas de ações de forma a se obter o 

desenvolvimento sustentável, englobando as dimensões econômicas, ambientais e 

sociais. 

Em consonância com as deliberações da ECO 92, surgem em 1992, as 

normas britânicas BS 7750 – Specifications for Environmental Managment Systems 

(Especificação para sistemas de Gestão Ambiental), que serviriam de base para as 

séries de normas International Organization for Standardization (ISO) 14000, que 

representa uma importante Certificação Ambiental para empresas que adotam 

padrões e patamares de excelência ambiental. 

Nesse contexto, as indústrias, antes vistas como as vilãs do processo de 

degradação ambiental, começam a dar respostas a muitos questionamentos da 

sociedade. Pois, ao incorporar novos objetivos e assumir práticas ambientais, 

através da adoção de Sistemas de Gestão Ambiental, agregam a ideia de 

responsabilidade socioambiental à qualidade e competitividade de seus produtos,  
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Motivada por todo esse movimento social para adoção de práticas 

econômicas com responsabilidade socioambiental e sustentabilidade no contexto 

das empresas privadas, observou-se também na última década uma crescente 

orientação das políticas públicas por ações ambientais nas estruturas da 

Administração Pública, antes apenas aplicadora das normas legais. 

Tem-se, então, em 2009, a criação da Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P) que estabelece a inserção de critérios socioambientais 

em todas as esferas da administração pública, com base nas recomendações da 

Agenda 21, a Declaração do Rio/92 e a Declaração de Johanesburgo. 

A A3P é um programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), por meio da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, 

que evidencia a decisão governamental em atender à demanda da sociedade no 

sentido de implantar ações de responsabilidade ambiental que promovam redução 

ou eliminação do impacto eventualmente produzido pelos entes públicos, garantindo 

sempre melhorias na qualidade de vida para presente e futura gerações. 

De maneira a efetivar medidas ambientais no âmbito da Administração 

Pública, em 2012, o Governo Federal publica o Decreto nª 7.746, que institui a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, 

com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de 

logística sustentável. 

Desse modo, a Secretaria de Logística e Tecnologia da informação – 

SLTI/MPOG em novembro de 2012, publica a Instrução Normativa nº 10/2012, que 

determina a elaboração do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) por 

parte dos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e 

das empresas estatais dependentes, com o objetivo de nortear as ações voltadas à 

sustentabilidade no âmbito de cada instituição (BRASIL, 2012). 

Desde então, a Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P se 

tornou o principal programa da administração pública de gestão socioambiental, 

implementado por diversos órgãos e instituições públicas das três esferas de 

governo, no âmbito dos três poderes e pode ser usado como modelo de gestão 

socioambiental para o cumprimento do estabelecido na IN nº10/MPOG/2012. 
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Essa imposição legal veio estimular a reflexão e discussão sobre a 

responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e operacionais da 

Administração Pública, visando à adoção de técnicas de gerenciamento que 

minimizem os aspectos ambientais negativos, por meio do combate ao desperdício, 

gestão ambiental dos resíduos, a licitação sustentável e a sensibilização dos 

servidores. 

Conforme Vaz (2008), o desenvolvimento de ações ecológicas nos 

diferentes setores e camadas da sociedade mundial acaba por envolver também o 

setor da educação. Nesse sentido, continua o pesquisador, as universidades vêm 

apresentando preocupação com a responsabilidade socioambiental uma vez que 

possuem um importante papel por serem centros de estudos, pesquisas e extensão, 

com ampla competência de representação social, cultural, intelectual e científica. 

A necessidade de se consolidar parâmetros da legislação ambiental em 

práticas estratégicas em Instituições de Ensino Superior (IES) tem sido abordada por 

diversos pesquisadores, seja no contexto nacional, seja no contexto internacional, 

como é descrito no trabalho de Starik (2002), Mercato (2009), Write (2013), dentre 

outros. Envolvendo a inserção da A3P em instituições de ensino, temos os estudos 

de Freitas (2011), Luiz (2013), Carvalho (2013). 

Embora a adoção de planos ou sistemas de gestão ambiental pelas 

universidades seja uma prática crescente, ainda é bem limitado o número de 

instituições que declaram em documentos oficiais sua preocupação com questões 

ambientais locais e globais. 

Tauchen (2006, p.507) menciona em seu estudo algumas universidades 

certificadas com ISO 14001, como é o caso da Universidade da Organização das 

Nações Unidas, em Tókio; e da Universidade de Mälardalen, na Suécia.  

Ainda nessa perspectiva, o autor cita o projeto europeu Ecocampus, que 

visa o estabelecimento de um sistema de gerência ambiental compatível com a ISO 

14001, servindo, assim, para o reconhecimento de práticas de sustentabilidade 

ambiental por faculdades e universidades.  

No Brasil, segundo Tauchen (2006, p. 508) há alguns exemplos 

importantes de universidades que implantaram Sistemas de Gestão Ambiental com 

certificação segundo ISO 14001: a Universidade do Vale do Rio Sinos (UNISINOS), 
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em São Leopoldo/RS, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 

Universidade Regional de Blumenau (FURB).  

Conforme estudo apresentado por Otero (2010), a Universidade de São 

Paulo (USP) também vem se empenhando implantar um SGA, como um exemplo a 

ser seguido pelo compromisso de caráter sistêmico com a promoção de um 

desenvolvimento sustentável. 

As justificativas para tão poucos casos bem-sucedidos nesta temática vão 

desde restrições orçamentárias e de tempo, à falta de comprometimento da 

administração da instituição e da falta de interesse por parte da comunidade 

acadêmica, além de características inerentes a este tipo de instituição como 

tramitações excessivamente burocráticas e visão limitada de futuro (OTERO, 2010). 

Algumas medidas, como recolhimento e separação de resíduos, já podem 

ser observadas em muitas instituições de ensino; porém a adoção de critérios 

socioambientais nas atividades administrativas e operacionais da Administração 

Pública ainda são tênues e insuficientes no sentido de adequar os efeitos ambientais 

das condutas do poder público à política de prevenção dos impactos negativos ao 

meio ambiente. 

Para tanto, é necessário o alinhamento de estratégias de negócio com o 

cumprimento do seu papel social e com a sustentabilidade ambiental. Ou seja, a 

adoção de práticas que preservem o meio ambiente, deve ser uma questão 

estratégica da organização. 

Nesse cenário, norteada pela Instrução normativa nº 10/2012, a 

administração superior da Universidade Federal do Ceará (UFC) contempla, no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do quadriênio de 2013/2017, ações 

estratégicas referentes ao desenvolvimento sustentável ao estabelecer no eixo 

estratégico a consolidação, sistematização e elaboração de uma política de Gestão 

Ambiental.  

O PDI, elaborado para um período de cinco anos, é o documento que 

identifica a Instituição de Ensino Superior, no que diz respeito à sua filosofia de 

trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas 

ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve 

e/ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2006). 
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Em 2013, a UFC divulga a comunidade acadêmica o Plano de Gestão de 

Logística Sustentável, em resposta às exigências do Decreto nº 7.746/2012 e IN nº 

10/MPOG/2012. 

Dessa forma, a universidade torna-se um importante instrumento de 

responsabilidade social ao vincular estratégias de sustentabilidade ambiental às 

diretrizes institucionais que norteiam as ações de gerenciamento para alcance da 

eficácia organizacional. 

Quando campi universitários se renovam pelas boas práticas de 

sustentabilidade, representa um ganho para a sociedade, tendo em vista a riqueza 

desses espaços para intervenções em seu contexto, tornando-se exemplos de boas 

práticas e comportamento ambiental, sob a ótica da denominada Responsabilidade 

Objetiva (Lei 6.938/81), que estabelece ser o gerador responsável pelo resíduo e 

pelos possíveis danos causados quando esses foram descartados no ambiente.  

Desse modo, é relevante analisar as ações de responsabilidade ambiental 

de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) alinhada com a A3P, que se 

tornou uma importante ferramenta de implantação de ações de responsabilidade 

socioambiental a partir da obrigatoriedade de plano de sustentabilidade estabelecido 

pela IN nº 10/MPOG/2012. 

Ressalta-se também o importante papel dessa Instituição de ensino na 

sociedade, como parte de um novo modelo de desenvolvimento sustentável em que 

a gestão pública é feita em parceria com a sociedade, e a necessidade de 

apresentar uma coerência de postura, inclusive na administração e no sistema de 

gestão do meio ambiente. 

A partir deste complexo e inovador contexto universitário, busca-se 

descobrir: qual o grau de sustentabilidade socioambiental nas práticas de 

gerenciamento da Universidade Federal do Ceará? 

No intuito de responder a questão-problema, tem-se como objetivo geral 

mapear e analisar as ações de responsabilidade socioambiental desenvolvidas nos 

campi da UFC. 

Para atender ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:  
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a) identificar normas e determinações ambientais definidas na Instrução 

normativa nº 10/MPOG/2012; 

b) destacar as práticas ambientais exercidas pela administração, bem 

como as ações de servidores e alunos da UFC na rotina de suas 

atividades; 

c) determinar os indicadores de sustentabilidade e de desempenho 

socioambiental; 

d) descobrir desafios e potenciais na implantação de ações de 

sustentabilidade ambiental, apontados pelos gestores. 

  

Partindo do referencial teórico, foram definidos os procedimentos 

metodológicos aplicados neste estudo. Quanto ao objetivo, essa pesquisa classifica-

se como exploratória, utilizando como abordagem técnica o levantamento através de 

um questionário a ser aplicado a pessoas-chaves nos campi da universidade. 

Desse modo, o presente estudo justifica-se por contribuir com essas 

políticas públicas socioambientais à medida que identificará a demanda ambiental 

de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), tentando, assim, sensibilizar 

os gestores públicos para as questões ambientais e estimulando-os a incorporarem 

princípios e critérios ambientais em suas atividades estratégicas.  

Além disso, os resultados da pesquisa poderão fornecer informações 

quanto à efetividade das ações estratégicas da IFES na busca de cumprir seu papel 

institucional, mantendo alinhamento com o cumprimento da responsabilidade 

socioambiental. Com isso será possível identificar se há necessidade de ajustes de 

metas, indicadores e objetivos constantes do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável da organização, com vistas ao efetivo cumprimento da responsabilidade 

socioambiental. O apontamento de possíveis ajustes, caso identificados como 

necessários, servirá de referência para que o órgão promova ações com vistas à 

ampliação dos resultados até o momento obtidos, ajudando a manter-se como 

referência em relação à sustentabilidade ambiental. 

Vale a pena ressaltar que, como instituição a ofertar o curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária, revela-se uma grande oportunidade de 
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preparação dos estudantes e fornecimento de informações e conhecimentos sobre 

gestão ambiental com exemplos práticos incorporados na operação de seus campi. 

A estrutura do trabalho desenvolve-se a partir dessa etapa da introdução, 

apresentando o contexto da pesquisa: justificativa, problemática, objetivos e 

relevância do estudo. 

Na segunda seção, o tema Administração Pública e sustentabilidade 

socioambiental será explorado e discutido, abordando a evolução do que hoje 

denomina Nova Gestão Pública a partir do conceito da eficiência aplicado em 

empresas privadas. Uma breve retrospectiva histórica será traçada até a 

configuração atual das políticas para excelência na Administração Pública. Ainda, 

nesse tópico, faz-se uma descrição sobre organizações públicas, definindo as IFES 

como autarquias federais, conforme legislação específica. 

A terceira seção refere-se às políticas públicas ambientais, procurando 

evidenciar os instrumentos de gerenciamento ambiental e legislações ambientais 

importantes para este estudo, identificando a Agenda Ambiental da Administração 

Pública – A3P como importante ferramenta na adoção de práticas ambientais e os 

Planos de Gestão de Logística Sustentável, exigidos pela Instrução normativa nº 

10/MPOG/2012. 

Finalmente, seguem descritas em seções individuais: a trajetória 

metodológica, a análise dos resultados e, por desfecho, as conclusões. 

 

  



25 

2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 
 

Frente à gravidade do problema ambiental que nos cerca, as 

organizações (empresas, órgãos públicos e não governamentais) passaram a 

entender que práticas de responsabilidade socioambiental, visando à promoção de 

um desenvolvimento sustentável, devem estar presentes no planejamento 

estratégico. Afinal, o papel do administrador público requer demandas e 

responsabilidades que necessitam de adoção de medidas que envolvem controle, 

planejamento, organização e gestão dos recursos. 

De início, para debater e conhecer a atuação de uma gestão pública 

sustentável, é prudente uma abordagem sobre Estado e Administração Pública 

sobre a qual repousa a concepção de organização e funcionamento dos serviços 

públicos a serem prestados aos administrados (MEIRELES, 2010, p.60). 

Moraes (2011, p.3) propõe o conceito de Estado como: 

 
Forma histórica de organização jurídica limitada a um determinado território 
e com população definida e dotado de soberania, que em termos gerais e 
no sentido moderno configura-se em um poder supremo no plano interno e 
com poder independente no plano internacional (MORAES, 2011).  

 
Temos, assim, o entendimento da organização soberana do Estado, com 

a instituição constitucional dos três poderes que compõem o Governo (Executivo, 

Judiciário e Legislativo), com a qual segue a organização da Administração, ou seja, 

a estruturação estabelecida em lei de entidades e órgãos para fim de desempenhar 

as funções, através de agentes públicos (MEIRELES, 2010). 

Meireles (2010, p.68), define Administração Pública, em sentido formal, 

como o “conjunto de órgãos instituídos para consecução dos objetivos do governo”, 

sempre visando o benefício da coletividade. Ainda ressalta o autor que a 

administração não pratica atos de governo, mas tão somente atos de execução. 

Também sobre Administração Pública, Moraes (2011, p 334) conceitua em 

sentido objetivo, como atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob a 

supremacia do interesse público; e, em sentido subjetivo, quando se considera “os 

órgãos e pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função 

administrativa do Estado”.  
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Bastos (2001, p.65) enfatiza que o fundamento legal é indispensável na 

atuação da Administração Pública, razão pela qual o administrar é “tão-somente 

cuidar, zelar pelos interesses do dono ou senhor”.  

Tem-se, então, o conceito de serviço público apresentado por Meireles 

(2010) como sendo “todo serviço prestado pela Administração Pública ou por seus 

delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais 

ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado”.  

Logo, cabe ao gestor público o conhecimento pleno da função legitima de 

agente público atuando como representante do Estado, para atuar no interesse 

coletivo, não lhe sendo permitido criar situações, mas seguir preceitos legais. 

Junquilho (2011), tomando como referência a obra de Michael Reed 

(1997), apresenta uma associação ampla e rica na atuação de gestor público 

quando relaciona o conceito de Administração à ideia de prática social. O autor 

indica, como caminho para uma ação gerencial equilibrada, o entendimento de 

Gestão integrada a questões as quais organizações e membros estão submetidos 

no dia a dia: 

 
Pensarmos a Administração vinculada à prática social ajuda e muito a ação 
gerencial no serviço público, que deve, então, ser construída a partir da 
análise contínua e dinâmica do tripé – técnica, conflitos políticos grupais e 
estruturais (JUNQUILHO, 2011, p.26). 

 

Diante do exposto, podemos entender que cabe ao governo, através de 

atividade política e discricionária, a outorga política para fixar os objetivos do Estado, 

e a Administração Pública tem a responsabilidade profissional e legal de execução 

das metas políticas de governo a partir dos instrumentos dispostos no Estado, 

através das organizações públicas (MEIRELES, 2010). 

 
A distinção entre Administração Pública e o que se denomina de governo 
nos permite perceber a ação de nossos políticos no comando das máquinas 
estatais, bem como a nossa capacidade, como cidadãos, de exercer o 
controle sobre o uso de recursos públicos no que tange à eficiência, eficácia 
e efetividade dos serviços públicos (JUNQUILHO, 2011, p. 36). 

Infere-se, assim, que quando as organizações públicas satisfazem a 

sociedade de uma forma geral e o governo, bem como atingem seus objetivos, elas 

estão sendo eficientes e eficazes em sua administração. 
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Dessa forma, considerando a grande variedade e complexidade das 

atividades, o Estado teve de se organizar de forma a atingir suas finalidades ao criar, 

dentro da estrutura hierárquica, a primeira grande divisão para dotar a Administração 

de instrumentos capazes de desempenhar certas competências.  

Para tanto, o art. 37 da Constituição Federal de 1988 confere à 

Administração Pública o âmbito da organização administrativa, ao mesmo tempo em 

que a classifica de forma Centralizada ou Direta, quando integra órgãos dos Poderes 

a que pertencem, como Ministérios, secretarias; e Indireta, constituída por entidades 

autárquicas, empresas públicas ou fundacionais, bem como por entidades de 

cooperação ou paraestatais, ou seja, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, 

mas que atuam em cooperação com o Estado para realização de interesses 

estatais. 

Há, ainda, as entidades sociais, que embora façam parte do terceiro setor, 

também conhecido como setor público não estatal, prestam serviços sociais de 

interesse público, porém não exclusivos de Estado, em áreas como saúde, 

educação, cultura, meio ambiente e pesquisa científica e tecnológica.  

Destaca-se, assim, no subitem seguinte, o papel fundamental para a 

sociedade das organizações públicas, tanto as que se configuram na Administração 

Direta como as da Administração Indireta, por representarem diretamente a 

intervenção do Estado na vida econômica e social dos cidadãos.  

 
 

 2.1 Organizações Públicas 
 
 

De um modo geral, entende-se pela palavra “organização” como a forma 

como um sistema se estrutura para atingir os resultados pretendidos. Com base 

nisso, pode-se encontrar diferentes organizações que permitem satisfazer a 

diferentes tipos de necessidades dos indivíduos, nomeadas como: organizações 

industriais, organizações de serviços (bancos, hospitais, universidades etc.), 

públicas (repartições). No entanto, em todas as situações, o sentido de organização 

se baseia na forma com as pessoas se inter-relacionam entre si e na distribuição 

dos diversos elementos envolvidos, com vista a alcançarem um objetivo comum. 

(CHIAVENATO, 2006, p.22) 
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Hall (2004) segue o mesmo entendimento quando relata serem as 

organizações componentes predominantes na sociedade contemporânea uma vez 

que atendem aos interesses de indivíduos ou grupos, influenciando, assim, as 

comunidades nas quais estão localizadas: 

 
Se as organizações acarretam impactos importantes para indivíduos e 
comunidades, é obvio que também geram impactos importantes para a 
sociedade, em sentido mais amplo, ou o ambiente do qual fazem parte. E 
preciso reconhecer logo de saída que existe um relacionamento recíproco 
ente as organizações e seus ambientes (HALL, 2004, p.10). 

 

Em sua análise, o autor comenta que essa reciprocidade de valores entre 

organizações e sociedade, permite às organizações um grande potencial de poder 

no desenvolvimento e implementação da política governamental ou pública. 

Após essas considerações, Hall (2004) propõe uma definição de 

organizações como sendo: 

Uma coletividade com uma fronteira relativamente identificável, uma ordem 
normativa (regras), níveis de autoridade (hierarquia), sistemas de 
comunicação e sistemas de coordenação dos membros (procedimentos); 
essa coletividade existe em uma base relativamente contínua, está inserida 
em um ambiente e toma parte de atividades que normalmente se encontram 
relacionadas a um conjunto de metas; as atividades acarretam 
consequências para os membros da organização, para a própria 
organização e para a sociedade (HALL, 2004, p.30). 

A estrutura de uma organização pode ser formal, quando planejada e 

estruturada seguindo um regulamento interno, ou informal, na medida em que as 

relações geradas espontaneamente entre as pessoas, resultado do próprio 

funcionamento da empresa. 

Reportando-se ao tema deste subitem, para a Administração Pública, 

temos as organizações públicas estruturadas por lei com vistas à satisfação de 

necessidades coletivas. Ou seja, para completar e alcançar a missão de satisfazer 

ao interesse da sociedade, o Estado se instrumentaliza de entidades públicas 

prestadoras de serviços públicos. 

Apresentam-se, com isso, os três determinantes da organização que 

convergem para a identidade organizacional: missão, visão e valor.  

No entendimento de Chiavenato (2006), a missão é a razão de ser da 

organização, sua característica peculiar, propósito e alcance, enquanto que a visão 
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organizacional, o que a organização deseja ser no futuro, por isso é fortemente 

inspiradora e explica por que diariamente as pessoas se dedicam para o sucesso. O 

autor segue mencionando que “quanto mais a visão de negócios está alinhada aos 

interesses dos parceiros, tanto mais ela pode atender a seus propósitos”. 

Quanto aos valores, estes representariam os vetores que influenciam e 

determinam o comportamento e a conduta dos funcionários, sendo também 

influenciados por estes (KANAANE, 2010). 

A respeito disto, também merece destaque outra reflexão de Kanaane 

(2010) quando afirma que a organização pública não se justifica apenas por sua 

simples existência legal, ou por sua natureza pública, antes precisa demonstrar o 

valor do seu desempenho, como realmente contribui naquilo que lhe cabe, e como 

seu esforço é direcionado para o alcance do bem comum. 

As organizações de serviço público têm características e exigências 

específicas, em termos de organização e de gestão. Primeiro, elas atendem a 

necessidades complexas e variáveis que têm dimensões em função da classe social 

dos clientes-cidadãos. Depois, há problemas administrativos, relativos aos preceitos 

legais e burocráticos, bem como às prioridades de alocação de recursos limitados. 

Sobre essa especificidade, Dussalt (1992) enfatiza que as organizações 

públicas têm o dever de prestação de serviço público que inexiste nas organizações 

privadas ao acrescentar que: 

Os cidadãos têm o direito de receber serviços, o que significa, em princípio, 
que não existe a possibilidade de selecionar a clientela, os problemas a 
atender, nem os serviços a produzir. Não é possível repelir os casos difíceis 
ou dispendiosos. Evidentemente, esse dever de atendimento está, 
habitualmente, em contradição com a limitação dos recursos. De outro lado, 
as organizações públicas não são submetidas às regras do mercado e 
podem sobreviver mesmo quando não são eficientes (DUSSALT, 1992, p.6). 

Reportando-se às configurações das organizações controladas pelo 

governo, Pires (2006, p.21) salienta traços específicos que as caracterizam, como: 

burocracia estatal, interferência política externa à organização, estruturas rígidas, 

falta de orientação para o atendimento às necessidades dos cidadãos, ou para 

eficiência e eficácia, e descontinuidade da gestão, que leva ao reformismo projetos 

de curto prazo com conflitos de objetivos e gestão nem sempre profissionalizada. 
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Um ponto fundamental ao planejamento e à gestão pública, levantado por 

Dussalt (1992), é o alto grau de interferência política e o controle excessivo dos 

procedimentos. Desse modo, mesmo com o privilégio da autonomia na direção dos 

seus negócios, seus objetivos são fixados por uma autoridade externa: o Governo.  

O autor também pontua a uniformidade das condições e da organização 

do trabalho em organizações públicas: 

Da mesma maneira, as condições e a organização do trabalho tendem a 
uniformizar-se no setor público. A autoridade dos dirigentes é delegada e, 
tipicamente, o âmbito da decisão é mais limitado que no setor privado. 
Nesses casos, como os dirigentes são responsáveis perante uma 
autoridade externa ao sistema, observa-se uma tendência à centralização 
das decisões (DUSSALT, 1992, p.6).  

Com relação às organizações públicas de ensino superior, objeto deste 

estudo, esse problema é ampliado pelo compromisso quanto à preparação 

profissional e à formação do cidadão crítico.  

Nesse sentido, mesmo compreendidas na descrição das organizações 

públicas apresentada, na próxima seção, ressaltam-se algumas especificidades 

presentes em organizações universitárias, de forma a ajudar a desenhá-las de 

maneira eficiente.  

 
 

2.1.1 IFES como Organizações públicas 
 
 

Embora todas fundamentadas nos objetivos de transmitir conhecimentos 

aos indivíduos no sentido de formar para o mercado de trabalho, as Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras podem ser públicas ou privadas.  As instituições 

públicas de ensino são aquelas mantidas pelo Poder Público, na forma Federal, 

Estadual ou Municipal. Enquanto que as IES privadas são administradas por 

pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com ou sem finalidade de lucro 

(Decreto n° 2.207/97 e art. 45 da Lei n°. 9.394/96). 

Quanto à classificação acadêmico-administrativa, o Ministério da 

Educação (2009) publica que as Instituições de Ensino Superior podem receber 

diferentes denominações, conforme se observa na Figura 1 a seguir: 
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Figura 1 – Classificação acadêmico-administrativa das IES 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2009) 

 

O cenário das Instituições Federais de Ensino Superior que ora se 

apresenta, está definido na Carta Magna de 1988, a qual incorporou o principio da 

autonomia das universidades (caput, art. 207, CF, 1988) e o da avaliação pelo poder 

público (caput, art. 209, CF, 1988). 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 
2011). 

Em consonância a esse princípio, o Decreto-Lei nº 200/67 vem determinar 

no âmbito de atuação das autarquias daquele definido para a União Federal, como 

entidade política que reúne a Administração Federal Direta, prevendo: 

 

Art. 4º. A administração federal compreende: 

I – Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na 
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

•Instituição acadêmica pluridisciplinar que conta com 
produção intelectual institucionalizada;

•Autônomia para criar cursos e sedes acadêmicas e 
administrativas, firmar contratos, acordos e convênios, entre 
outras ações, respeitando legislações e norma constitucional 
(LDB, 1996).

UNIVERSIDADE

•Instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais áreas do 
conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de 
estrutura, mas não está definido na Lei de Diretrizes e Bases 
e não apresenta o requisito da pesquisa institucionalizada.

CENTRO

UNIVERSITÁRIO

•Instituição de Ensino Superior sem autonomia para conferir 
títulos e diplomas, os quais devem ser registrados por uma 
Universidade.

FACULDADE

•Unidades voltadas à formação técnica, com capacitação 
profissional em áreas diversas. 

• Oferecem ensino médio integrado ao ensino técnico, cursos 
técnicos, cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e pós-
graduação (Lei 11.892/2008)

INSTITUTOS

FEDERAIS



32 
 

II – Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 

Autarquias. [...] 

Art. 5º. Para os fins desta Lei, considera-se: 

I – Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 
gestão administrativa e financeira descentralizada. 

 

Bastos (2001, p.75) segue o entendimento da lei ao comentar que 

Autarquia é atividade estatal que rompe com os vínculos da hierarquia, já que não 

integra a Administração desconcentrada. Que exerce as prerrogativas 

indispensáveis ao cumprimento dos fins estatais com autonomia financeira, 

administrativa e disciplinar, no entanto, não possui autonomia econômica, uma vez 

que seu orçamento prende-se a uma previsão de fundos por parte do Estado. 

Por fim, o jurista também ressalta este polêmico conceito quando se 

debate atividades de IFES ao citar que, embora as autarquias sejam entes 

administrativos autônomos, não se pode confundir com autonomia legislativa, uma 

vez que não podem legislar para si e devem seguir as leis instituídas pela entidade 

que a criou. 

Para além da constituição normativa das IFES, Favero (1996) revela a 

função formadora e inovadora frente ao desenvolvimento sustentável pelas 

universidades públicas, ao comentar que:  

A finalidade primeira da universidade e de suas unidades é a criação de 
conhecimento novo e disseminação desse conhecimento, através do ensino 
e da extensão Se a universidade é parte de uma realidade concreta, suas 
funções devem ser pensadas e trabalhadas levando-se em conta as 
exigências da sociedade, nascidas de suas próprias transformações, num 
mundo em constantes mudanças e crises (FAVERO, 1996, p. 53). 

É importante salientar que muitos problemas encontrados nos órgãos 

governamentais, como a burocracia e a lentidão do sistema, vêm se apresentando 

como desafios aos dirigentes destas instituições de forma a recuperar a credibilidade 

das universidades ao atender às exigências da sociedade ao tempo em que provoca 

mudança nesses paradigmas de prestação de serviços públicos. 
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Desse modo, algumas reflexões sobre o processo de transformação pelo 

qual passou – e passa – a gestão pública, levam a diversos olhares que serão 

abordados no próximo tópico. 

 
 
2.2. Gestão pública e visão do futuro 
 
 

A dinâmica da gestão pública, ao longo do tempo, modela-se por 

existência de três modelos da Administração Pública: patrimonialista, burocrática e 

nova gestão pública. 

Na Administração Pública patrimonialista não havia a coisa pública, o 

Soberano era o próprio Estado, ou seja, uma administração que nada mais é do que 

uma extensão do poder do soberano. Com a supervalorização de seus auxiliares, 

servidores, que passam a usufruir de um status de nobreza real, proporcionando a 

corrupção e o nepotismo. 

Com a consolidação do Estado Liberal Democrático, surge, então, a 

administração burocrática como forma de combater a corrupção e o nepotismo, 

marcas inerentes ao patrimonialismo. 

Através das idéias sistematizadas por Max e Weber, uma administração 

profissional, com critérios técnicos mais méritos e legalidade, é instituída no Brasil 

com a criação do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP). 

Desde então, a burocracia governamental torna-se o modelo predominante utilizado 

na prestação do serviço público. 

Entretanto, de modo geral, o excesso de procedimentos fez com que a 

administração pública fosse vista como ineficiente e incompetente pela sociedade, o 

que se gerou um desencantamento com o governo. 

Na virada entre as décadas de 1980 e 1990, o movimento New Public 

Management – Nova gestão Pública (NGP), teve seu início por um grupo de 

intelectuais ingleses, cuja essência seria a mudança de estratégia no planejamento 

e na gestão, priorizando desempenho e resultados, sem abrir mão da legalidade sob 

primazia do valor da eficiência (JUNQUILHO, 2011). 
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Motta (2013) comenta que essa nova abordagem gerencial proporciona 

mais flexibilidade e autonomia às organizações públicas, uma vez que possibilitaria 

orçamentos indicativos por resultados centrados em cliente, gestor, resultado e 

desempenho: 

O foco no cliente viria a considerar o cidadão um cliente e incorporar 
singularidades das demandas individuais. O foco no gestor proporcionaria 
maior autonomia e flexibilidade para favorecer ajustes na linha de frente, 
fixar resultados, firmar contratos e controlar o desempenho organizacional; 
o intuito era de, possivelmente, criar uma cultura organizacional com valores 
empresariais. O foco no resultado traria, para a Administração pública, por 
meio do planejamento estratégico do tipo empresarial, as metas e os 
indicadores de desempenho. O foco no desempenho viria a substituir, em 
parte, as tradicionais avaliações por competições de mercado (MOTTA, 
2013, p.84).  

Assim, essa promissora gestão veio com o propósito de assemelhar a 

Administração Pública com a empresa privada, mas sem negar os princípios e 

métodos da versão burocrática, uma vez que mantinha a meritocracia, o não 

nepotismo, a profissionalização, o formalismo e a impessoalidade nos processos 

públicos. 

Com isso, esse modelo gerencial público encontrou rapidamente respaldo 

no sistema de Governo Liberal e suas demandas por maior privatização dos serviços 

governamentais e redução ao desperdício no governo. Afinal, propostas de eficiência 

e desempenho na prestação de serviço público geram popularidade perante os 

cidadãos desencantados pela lentidão desses serviços causada pelo excesso de 

burocracia. 

No entanto, a área pública, sujeita a normas e decretos fixados em lei que 

dependem do consenso político, é distinta da empresa privada em termos de 

dinâmica ou finalidade. Assim, trazer a eficiência empresarial com a possibilidade de 

êxito imediato resultou em ilusão, causada pelo fracasso nos resultados e na 

qualidade do serviço público (MOTTA, 2013). 

Esses insucessos possibilitaram, desde 2004, a um misto de Estado de 

Bem-Estar Social com Neoliberalismo, quando passa a se construir uma 

Administração Pública eficiente com base no controle e aspirações da sociedade. 

A contemporaneidade administrativa reforça a necessidade de flexibilidade 
e da mentalidade da mudança cotidiana, dos resultados e do desempenho 
eficiente e eficaz das organizações públicas. Mas práticas administrativas 
são produto direto da natureza da interligação entre a Administração e a 
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política. Só se pode obter uma Administração mais eficiente e eficaz com 
uma interação com o sistema político, mais ligado às expectativas da 
sociedade, mais congruente com valores e menos para fins preferenciais ou 
tecnocráticos (MOTTA, 2013, p. 87). 

 

Nesse sentido, a Administração Pública, conforme Junquilho (2011), 

passa por uma nova reformulação em sua visão quando a gestão passa a ser 

balizada pela eficiência, eficácia e efetividade.  

Com isso, ainda destaca o autor, busca-se resolver, de modo mais ou 

menos flagrante, problemas na relação organização pública e sociedade pela 

adoção dentro do serviço público desses importantes componentes empresariais e 

propósitos embasados no cliente-cidadão, tendo-se maior participação da sociedade 

civil organizada (publicização); redução da inchada, lenta e ineficaz máquina estatal; 

estabelecimento de metas; criação de agências reguladoras; descentralização dos 

serviços públicos. 

Diante da profunda modernização da Administração Pública, em 1988, a 

Constituição Federal recebe a Ementa Constitucional nª 19 de forma a adequar essa 

nova dinâmica do modelo gerencial nos procedimentos dos órgãos e entidades 

públicas, da administração direta e indireta, estabelecendo novas organizações e 

estruturas, além de incorporar o princípio da eficiência (art 37, caput): 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência (BRASIL, 2011). 

Meireles (2005) reforça que o Princípio da Eficiência surge como um norte 

para que as atividades no serviço público sejam exercidas com presteza, perfeição e 

rendimento funcional, não cabendo, assim, apenas seguir os preceitos legais mais 

resultados satisfatórios às demandas da coletividade e seus membros. 

Kanaane (2010, p.7) enfatiza que, de forma a se obter a necessária 

correção de rumos, as políticas públicas devem ser gerenciadas e devidamente 

avaliadas por três indicadores: de eficiência dos meios e recursos empregados, 

buscando a minimização do custo total ou a maximização do produto para um gasto 

total previamente fixado; de eficácia no cumprimento das metas, e de efetividade 

social, que apontam a medida do impacto ou do grau de alcance dos objetivos.  
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É importante também registrarmos a relevância dos conceitos de 

governabilidade e governança na Administração Pública, apresentados por 

Junquilho (2011): 

Governabilidade é a capacidade de identificar necessidades e anseios 
sociais e transformá-los em políticas públicas que produzam resultados na 
sociedade, dando respostas efetivas aos problemas que pretende enfrentar. 
Enquanto que governança seria certamente a capacidade de ação que o 
Estado possui para implementação das políticas públicas e no atingi mento 
dos objetivos coletivos (JUNQUILHO, 2011). 

 

 Desse modo, conclui o autor, a governabilidade amplia o leque de 

possibilidade e de suporte às ações governamentais em busca de sua eficácia, na 

medida em que “incorpora à articulação do aparelho estatal ao sistema político de 

uma sociedade”. 

Outro olhar sobre a excelência na administração pública leva a observar 

os significativos avanços alcançados, principalmente nos últimos anos, no Brasil, no 

cenário da gestão pública correlacionada às políticas de governo para a 

sustentabilidade e a Responsabilidade Socioambiental Coorporativa (RSC). 

A RSC, para Nascimento (2008), surgiu no mercado como uma forma de 

obter vantagem competitiva por meio de uma atuação organizacional ética. Torna-se, 

então, importante práticas relacionadas à gestão ambiental, marketing verde, 

respeito aos funcionários, indicando uma tendência em direção à “cidadania 

coorporativa” e respeito as demandas sociais e ambientais. 

Nesse entendimento, Kanaane (2010, p.7) enfatiza que o Estado, como 

órgão máximo de governança, deve estabelecer objetivos claros a todos os seus 

órgãos, precisa avaliar os desempenhos, de forma individual e comparativa entre os 

órgãos, promovendo ações constantes de melhoria, estimulando os bons 

desempenhos e corrigindo os insuficientes. 

A crescente escassez que ameaça a vida no planeta serve de alerta para 
não autorizar que órgãos públicos ineficientes continuem a existir sem 
qualquer controle e que pessoas descompromissadas gozem das garantias 
trazidas aos cargos públicos pela ultrapassada burocracia pública, sem 
qualquer estímulo para mudança de cultura (KANAANE, 2010, p.7). 

Muito além do que atende as legislações, a RSC vem sendo amplamente 

discutida em nível mundial, na expectativa de um desenvolvimento sustentável 

respeitado por todas as instituições sociais, públicas ou privadas. 
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De forma a tratarmos da relevância das questões socioambientais no 

setor público, o próximo subitem tem como propósito apresentar considerações 

sobre o tema Desenvolvimento Sustentável na Gestão Pública, bem como políticas 

públicas de responsabilidade socioambiental respaldada pela legislação ambiental. 

 
 

2.3 Sustentabilidade: possibilidades no panorama público 
 
 

O termo sustentabilidade tem sido destaque na mídia, na medida em que 

a sociedade vem despertando para o real problema ambiental da Terra. Por meio da 

conferência internacional de Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992, o 

conceito de sustentabilidade disseminou-se e, conforme Philippi (2005, p.834) é 

“sinônimo de uso racional dos bens naturais (água, ar e solo), aproveitando-os da 

melhor forma possível, sem comprometê-los em quantidade e qualidade para 

gerações futuras”. 

No entanto, antes de lançar as situações e possibilidades sobre a 

sustentabilidade no contexto da gestão pública, é importante trazer à luz quão antiga 

é a preocupação com o meio ambiente e o contexto histórico que formalizou o 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

Ao se voltar na história, percebe-se que os problemas ambientais 

causados pela ação humana começaram a ser alertados à sociedade, a partir da 

década de 1960, com a publicação do livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) pela 

autora Rachel Carson.  

O livro teve grande repercussão ao expor à opinião pública a 

contaminação de substância do pesticida DDT em rios, mares e animais da região, e 

levou o Senado Americano a proibir o uso desse produto nos Estados Unidos. 

Em 1968, numa pequena vila romana, um grupo de cientistas que 

formavam o Clube de Roma, já levantava discussões sobre o esgotamento de 

recursos naturais e seus causadores.  

Quatro anos mais tarde, em conjunto com o Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT, sigla em inglês), o Clube de Roma entraria para a História ao 

lançar o relatório Limits to Growth (Limites do Crescimento), utilizando sistemas de 

informática para simular a interação do homem com o meio ambiente, levando em 

http://web.mit.edu/
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consideração o número de habitantes e o esgotamento de recursos naturais, 

concluindo que, se a população mundial continuasse a consumir como na época, por 

consequência da industrialização, os recursos se esgotariam em menos de 100 

anos.  

Houve grande reação da comunidade internacional, acusando o clube de 

querer limitar o crescimento econômico. Assim, no mesmo ano, os critérios de 

desenvolvimento passam a constar como um conceito discutido na agenda 

internacional da Organização para Nações Unidas (ONU), quando entidades 

governamentais do mundo se reúnem, em Estocolmo, na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

A Conferência de Estocolmo torna-se um marco importante na busca de 

soluções das questões ambientais ao aprovar da Declaração de Princípios sobre o 

Meio Ambiente Humano, berço do Direito Internacional do Meio Ambiente, e ao criar 

o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), cuja sede se 

localiza no Quênia e está encarregado de monitorar o avanço dos problemas 

ambientais no mundo. 

Além desses resultados, a reunião de Estocolmo inovou ao tratar as 

questões ambientais como de responsabilidade mundial e definir linhas de atuações 

futuras rumo à ‘composição de um modelo de desenvolvimento sustentável’ 

(ROMERO, 2004).  

A década de 1970 ficou conhecida como a da regulamentação e do controle 
ambiental, ou seja, a época do “comando-controle”. Após a Conferência de 
Estocolmo, as nações começaram a estruturar seus órgãos ambientais e a 
estabelecer suas legislações. Poluir passou a ser considerado crime em 
diversos países (NASCIMENTO, 2008, p. 58). 

No Brasil, segundo Romero (2004), os reflexos da conferência em 

Estocolmo, estão impressos na Lei nº 6.938/81, instituindo a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. O referido 

instrumento legal tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições de 

desenvolvimento socioeconômico, os interesses da segurança nacional e a proteção 

da dignidade humana. 
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Em 1983, ainda com base na declaração dos princípios e das resoluções 

de Estocolmo, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento para o fim de discutir e propor meios de harmonizar o 

desenvolvimento econômico e a conservação ambiental, cujas estratégias de ação 

para mudanças foram apresentados pela comissão em 1987, com o título Nosso 

Futuro Comum, sob a forma de relatório final também conhecido com o Relatório 

Brundtland, fazendo menção direta a coordenadora da comissão, Gro Harlem 

Brundtlan, primeira-ministra da Noruega. 

Esse documento contribuiu decisivamente para a disseminação mundial 

do conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que “satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

suprir suas próprias necessidades”. É o desenvolvimento que não esgota os 

recursos para o futuro (ROMERO, 2004). 

Vinte anos após a Conferência de Estocolmo, a primeira proposta de 

desenvolvimento sustentável como modelo econômico adequado ao equilíbrio 

ecológico se consolidou na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) – também conhecida como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula 

da Terra, uma vez que reuniu chefes de estados a fim de discutirem o futuro do 

planeta. 

A CNUMAD concentrou-se em identificar as políticas que geram efeitos 

ambientais negativos, enfatizando que “a proteção ambiental constitui parte 

integrante do processo de desenvolvimento, e não pode ser considerada 

isoladamente deste”. Esse encontro gerou importantes documentos, destacando-se 

a Carta da Terra e a Agenda 21. 

A Agenda 21 é a principal declaração da RIO 92, pois veio nortear 

práticas de ações visando à construção do desenvolvimento sustentável, num plano  

com ações concretas, com metas, recursos e responsabilidades definidas, 

envolvendo governos e sociedade civil em todas as áreas em que a ação humana 

exerce impacto sobre o meio ambiente (DIAS, 2009). 

Para Nascimento (2008), na década de 1990 percebe-se uma mudança 

de enfoque em relação à gestão ambiental, com vista a reduzir o impacto ambiental. 

A vigência a partir de 1992 das normas que constituem a série ISO 14000 
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representa um grande avanço em prol de um desenvolvimento em bases 

sustentáveis, conforme relata o autor: 

Para as organizações, a questão ambiental deixava de ser um tema 
problemático para se tornar parte de uma solução maior: a credibilidade da 
organização em relação à sociedade por meio da qualidade e da 
competitividade de seus produtos NASCIMENTO (2008, p.60). 

Na sequência, a Figura 2 apresenta um quadro-resumo com alguns dos 

principais eventos dentro do contexto histórico para a construção do 

desenvolvimento sustentável. 

Figura 2 – Fatos históricos na construção de um Desenvolvimento Sustentável 

ANO LOCAL FATO OBJETIVO 

1962 Estados unidos Publicação do livro Primavera 
Silenciosa (Silent Spring), por Rachel 
Carson. 

Expor os perigos do inseticida DDT 

1968 Roma Criação do Clube de Roma  Avaliar questões de ordem política, 
econômica e social com relação ao 
meio ambiente. 

1972 Estocolmo Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano 

Participaram 113 estados-membros 
da ONU para criação do Programa 
das Nações Unidas sobre o meio 
ambiente (PNUMA) 

1983 Noruega É formada pela ONU a Comissão 
Mundial sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (CMMAD) 

Presidida pela primeira ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, 
tinha como objetivo examinar as 
relações entre o meio ambiente e o 
desenvolvimento e apresentar 
propostas viáveis. 

1987 ONU Comissão apresenta o documento 
Nosso Futuro Comum, mais 
conhecido como Relatório Brundtland  

Importante documento às questões 
ambientais, pois vincula economia e 
ecologia, e trouxe a expressão: 
desenvolvimento sustentável como 
forma como as atuais gerações 
satisfazem as suas necessidades 
sem, no entanto, comprometer a 
capacidade de as gerações futuras 
satisfazerem suas próprias 
necessidades. 

1992 Rio de Janeiro Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, ou  
Cúpula da Terra 

Foro mundial mais importante já 
realizado. Abordou novas 
perspectivas globais e de integração 
da questão ambiental planetária e 
definiu mais concretamente o 
modelo de desenvolvimento 
sustentável. Participaram 170 
Estados, que aprovaram a 
Declaração do Rio e mais quatro 
documentos, entre os quais a 
Agenda 21 

1997 Japão Conferência das Partes da 
Convenção sobre Mudança do Clima 
das Nações Unidas. 

Anunciar o Protocolo de Kyoto, para 
redução da emissão do carbono. 

continua 
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continuação 

ANO LOCAL FATO OBJETIVO 

2002 Johanesburgo Cúpula Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, 
Rio+10 

Avaliar resultados das metas 
estabelecidas pela Rio 92 e serviu 
para que os Estados reiterassem 
seu compromisso com os princípios 
do Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Adaptado de Dias (2009) 

Analisando hoje, 56 anos depois do primeiro alerta ambiental, percebe-se 

que muito pouco mudou e de que os grandes líderes ainda pensam em crescimento, 

produção, consumo, economia; e que ainda é necessário alertar para as mudanças 

climáticas, que já estão ocorrendo, e mudar o paradigma financeiro-industrial. 

Concorda-se que, longe de ser um simples ordenamento de componentes 

das estruturas empresariais, a adoção de critérios sustentáveis nas empresas 

constitui uso de técnicas eficientes de produção em formas eficazes de controle dos 

processos da organização, sobretudo evidenciando aspectos não-utilitaristas da 

relação sociedade-natureza (TORRES, 2010, pg.59).  

No entanto, a lógica de um acelerado desenvolvimento econômico vem 

sendo considerada frente às alterações e degradações ambientais, para, assim, 

encontrarmos um tipo ideal, apontado na grandeza do pensamento Weberiano. 

O tipo ideal de Marx Weber corresponde a um conceito construído 

interpretativamente como instrumento de ordenação da realidade. O conceito, ou 

tipo ideal, é previamente construído e testado, depois aplicado a diferentes situações 

em que dado fenômeno possa ter ocorrido (TORRES, 2010). Nesse sentido, à 

medida que a sociedade se manifesta por uma consciência sustentável nas relações 

de produção, por exemplo, as organizações se identificam e selecionam aspectos 

que gerem uma imagem de empresa com responsabilidade socioambiental. 

Com isso, a partir do conceito de um tipo ideal, contrapondo a realidade e 

toda diversidade de valores, permite analisar a coerência de conjunto de normas e 

regulamentos da legislação ambiental provocados por mudanças sociais que se 

abrem para a construção de uma teoria de produção limpa e eco eficiente, fundada 

nos princípios do desenvolvimento sustentável. E, vale aqui lembrar que o ideal em 

termos de sustentabilidade socioambiental ainda está bem longe de se concretizar. 
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Nesse sentido, frente à crescente conscientização por parte da sociedade 

mundial na importância da gestão ambiental, em grande parte provocada pela 

Agenda 21, passou-se a buscar uma melhor integração entre os objetivos 

estratégicos e a preservação ambiental, através da incorporação de parâmetros 

ambientais no planejamento como parte da responsabilidade social das 

organizações. 

A preocupação ambiental começou a ser debatida nas corporações por 

pressões externas, seja por força de legislações ou resultado de mobilizações da 

população.  

Surge, assim, a necessidade de se controlar as emissões de poluentes ao 

meio ambiente; exigindo-se cada vez mais das empresas gerenciamento de suas 

atividades de forma a reduzir ou minimizar seus impactos ambientais. Sendo que no 

contexto globalizado, o meio ambiente adquire nova dimensão, passando de uma 

conotação local para uma concepção global, em que se reconhece como bem 

econômico sujeito a mecanismos de mercado (BARBIERI, 2007). 

Souza (2002, p.11) afirma que a complexa interação entre o meio 

ambiente e o mundo dos negócios requer boas técnicas administrativas e habilidade 

organizacional e que a sustentabilidade em entidades governamentais – através da 

estruturação de responsabilidades, práticas, procedimentos, projetos para a 

implantação e manutenção de programas de proteção ao meio ambiente – deve 

fazer parte do planejamento estratégico, uma vez que o processo de formação de 

estratégias ambientais consistentes é evolutivo e conduzido pela aprendizagem. 

A composição de conceitos distintos entre ações estratégicas e 

parâmetros socioambientais, utilizados pelas organizações, foi tratada por 

Nascimento (2007) como gestão socioambiental estratégica: 

A gestão social possui um amplo espectro de atuação, mas a sua 
associação ao termo ambiental significa a inclusão da variável social na, até 
então, denominada gestão ambiental. Esta associação se justifica pelo fato 
de que, geralmente, os danos e as ações ambientais, sejam elas 
preventivas ou de remediação, possuem repercussões sociais. 
(NASCIMENTO, 2007, p.11) 

De acordo com Lins (2007, p. 17) a questão de como a sociedade 

percebe as empresas também passou a ser um fator relevante nas decisões 

estratégicas. Assim, o crescente temor do comprometimento da imagem institucional 
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perante a sociedade faz com que cada vez mais as empresas busquem um 

diferencial em relação a sua postura dentro da responsabilidade social e ambiental.  

Responsabilidade socioambiental coorporativa (RSC) dos gestores é a 
obrigação de estabelecer diretrizes, formar decisões e seguir rumos de ação 
que são importantes em termos de valores e objetivos da sociedade. [...] 
Exigindo um comportamento ético baseado em novos valores, os quais 
podem ainda não estar internalizados nas pessoas. Pelo fato de serem 
recentes, muitas das degradações do meio ambiente são derivadas da ação 
do homem, mas não são assumidas como de sua responsabilidade. É 
possível que todos se preocupem com as conseqüências do efeito estufa, 
mas ninguém se sinta responsável pela geração desse fenômeno, 
atribuindo a responsabilidade aos governos, às grandes empresas, aos 
países desenvolvidos, etc (NASCIMENTO, 2008, p. 183). 

Kanaane (2010) apresenta uma proposta de como a RSC se fortalece, 

tanto no setor público, quanto no privado, tendo como foco as dimensões: social, 

ambiental e econômica, conforme Figura 3. 

Figura 3 – Dimensões da RSC 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kanaane (2010, p.178) 

O debate sobre RSC ganha respaldo em diferentes setores da sociedade, 

incluindo quanto a sua aplicação na administração pública. Provavelmente, a ampla 

divulgação e a consciência pública centralizaram a atenção do governo pela 

necessidade de se incorporar valores ambientais nas ações executadas pelos 

órgãos governamentais. 

Nesse contexto, as IFES possuem um importante papel uma vez que 

assumem uma responsabilidade essencial na preparação das novas gerações para 

um futuro viável. O enfoque ambiental desses estabelecimentos não deve se limitar 

a educar ou advertir, ou mesmo somente dar o alarme, mas também conceber 

soluções racionais (KRAEMER, 2005). 
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Isso é perceptível na alínea V do Art. 3º da lei 9.795/99 a qual trata a 

educação ambiental e delega competências às organizações 

Art. 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 
educação ambiental incumbindo: 

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, 
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à 
melhoria, e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como 
sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente (BRASIL, 
2011). 

Além da questão educacional como uma prática fundamental na 

qualificação de profissionais preocupados com a sustentabilidade, Tauchen (2006, p. 

504) destaca como papel das IES rumo ao desenvolvimento sustentável o exemplo 

prático de gestão sustentável para a sociedade. 

Fouto (2002 apud TAUCHEN, 2006, p. 504) ao discutir sobre  

desenvolvimento sustentável no Ensino Superior, apresenta um modelo (Figura 4) 

com quatro níveis de intervenção para as IES. 

Figura 4 – Papel das IES na sociedade, relativo ao desenvolvimento sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: retirado de Tauchen (2006, p.504) 

 

I. educação dos tomadores de decisão para um futuro sustentável; 

II.  investigação de soluções, paradigmas e valores que sirvam uma 

sociedade sustentável; 
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III. operação dos campi universitários como modelos e exemplos 

práticos de sustentabilidade à escala local; e  

IV. coordenação e comunicação entre os níveis anteriores e entre 

estes e a sociedade. 

 

Entretanto, a despeito dessa relevância, as iniciativas no setor ainda se 

apresentam de forma pouco estruturada. Segundo Feres (2007), as iniciativas 

observadas em IES estão basicamente ligadas a práticas de educação ambiental 

específica, como coleta seletiva de resíduos. Para o autor poucas delas apresentam 

um sistema de gestão que inclua os diversos aspectos ambientais relacionados à 

operação dessas instituições. 

A questão que se destaca quando consideramos a implementação de 

ferramentas de gestão socioambiental estratégica em instituições de ensino é qual o 

potencial do setor no tocante à geração de impactos ambientais, e, nesse tema, o 

setor educacional ainda é muito pouco explorado (FERES, 2007). 

Furiam e Gunther (2006) afirmam que os resíduos sólidos gerados em 

ambientes universitários englobam, além daqueles classificados como resíduos 

sólidos urbanos, alguns resíduos classificados como industriais e como resíduos de 

serviços de saúde. Existem ainda, conforme os mesmos autores, as atividades de 

Educação Ambiental que são importantes para orientar a segregação, a coleta, o 

tratamento e a destinação final desses resíduos sólidos gerados nesses ambientes, 

uma vez que requerem um tratamento especial. 

Para tanto, é necessário uma política proativa, através de um 

planejamento prévio em cima dos possíveis efeitos ambientais e uma atuação 

antecipada para evitar ou minimizar esses impactos, reestruturando os processos 

envolvidos (DIAS, 2009, p.90). 

Constata-se a partir das experiências apresentadas que há um longo 

caminho para a elevação da variável ambiental para o nível estratégico das IFES. 

Igualmente desafiante, comenta Nascimento (2007), é conseguir fazer com que as 

preocupações ambientais não sejam vistas como um centro de custo, ou seja, uma 

função que deveria ser exercida para atender a legislação. 
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O debate sobre RSC nas atividades públicas é amplo e depende da 

construção das políticas públicas ambientais para o fortalecimento da cidadania.  

Nesse sentido, o próximo capítulo abordará como o poder público, na 

figura dos órgãos de controle ambiental, vem aperfeiçoando legislações e 

regulamentos que estabelecem políticas de RSC aplicáveis a todas as organizações, 

públicas ou privadas. 
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3  POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E SEUS INSTRUMENTOS DE 
PROTEÇÃO 

 
 

Conforme entendimento de Padilha (2010, p.119), política pública 

representa o “conjunto de normas jurídicas e atos jurídicos, administrativos ou não, 

que objetivam proporcionar uma melhoria nas condições de vida da sociedade, no 

aspecto social, econômico ou político”. 

A construção da legislação ambiental brasileira percorreu um longo 

caminho desde uma “normatividade fragmentada, setorizada e desarticulada referida 

apenas a elementos setoriais do meio ambiente (florestas, águas, fauna, solo)”, 

conforme nos relata Padilha (2010, p. 101), até uma visão holística, promovida pela 

Conferência de Estocolmo, em 1972. 

Como expressão maior da legislação de proteção e prevenção ambiental, 

no Brasil, tem-se a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) com a Lei Federal 

6.938/81, seguida da Constituição Federal de 1988 que, no art. 225 ratifica o 

previsto na PNMA ao estabelecer que: “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Além disso, comenta Philippi (2005, p.799), há neste artigo previsão 

expressa acerca do desenvolvimento sustentável na Constituição brasileira ao impor 

ao poder público a obrigação de salvaguardar, através da defesa e da preservação, 

o meio ambiente para as gerações de hoje e do amanhã. 

Nesse mesmo entendimento segue o desembargador Freitas (2005, 

p.238) ao comentar que: 

Tendo a Carta Magna brasileira colocado a proteção ambiental como um 
dos princípios da evolução econômica (CF, art. 170, VI), orientando e 
condicionando o desenvolvimento econômico à proteção ambiental, 
influindo inclusive nas normas legais como vem se dando recentemente, 
penso que o desenvolvimento sustentável pode ser considerado um 
princípio de direito. Atualmente ele não pode mais ser visto como sinônimo 
de simples meta, objetivo ou política de governo a ser alcançada (FREITAS, 
2005, p. 238). 

A Lei n. 6.938/81 representa um marco histórico na construção normativa 

para a preservação ambiental, pois além de estabelecer a PNMA, seus fins e 
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mecanismos de formulação e aplicação, constituiu o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) e criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

A Lei de PNMA também inova ao estabelecer, em seu art.3º, definição 

para efeito legal de meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, 

poluidor e recursos ambientais, conforme se apresenta: 

 MEIO AMBIENTE é o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas (art. 3º, inciso I); 

 DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL, a alteração adversa 

das características do meio ambiente (art. 3º, inciso II);  

 POLUIÇÃO, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas 

às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a 

biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos (art. 3º, inciso III);  

 POLUIDOR, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental (art. 3º, inciso IV);  

 RECURSOS AMBIENTAIS: a atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o 

subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora (art. 3º, inciso V). 

De acordo com o art. 2ª dessa legislação, a PNMA tem como objetivo a 

preservação e melhoria da qualidade ambiental, atendidos os seguintes princípios: 

a) ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 

considerando o meio ambiente como um bem público; 

b) racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

c) planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

d) proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 

representativas;  
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e) controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras;  

f) incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o 

uso racional e a proteção dos recursos ambientais;  

g) acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

h) recuperação de áreas degradadas;  

i) proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

j) educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 

da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 

defesa do meio ambiente.  

Relevante ainda nessa legislação, que o princípio de educação ambiental 

foi assegurado pela Carta Magna como um dos instrumentos para assegurar a 

efetividade do direito ambiental ecologicamente equilibrado (CF, art. 225, § 1ª, VI). 

Em atenção a esta norma constitucional, foi criada a Política Nacional de 

Educação Ambiental, pela Lei n. 9.795/99, determinando ao Poder Público promover 

a educação ambiental em todos os níveis de ensino. 

Importante, ainda, mencionar a divisão que Philippi (2005) faz entre 

educação ambiental formal, que integra o currículo escolar, desde o ensino básico 

até o superior, e não-formal, voltada à sensibilização da coletividade nas questões 

ambientais e sua participação na defesa do meio ambiente.  

Ressalta-se, enfim, que ainda no caput do art. 225, a constituição 

brasileira eleva o meio ambiente a patrimônio público e aos chamados direitos 

difusos da coletividade, “categoria de interesses que tem por titular todo o grupo 

social, ou uma parcela significativa deste” (PHILIPPI, 2005).  

Considerando que este capítulo não contempla todo o arcabouço da 

legislação ambiental, mas apenas aspectos específicos de forma a contribuir para 

análise do tema, destacam-se na Figura 5 a seguir os mais importantes regimes 

jurídicos referente à tutela do meio ambiente. 

  



50 
 

Figura 5 – Instrumentos legais que norteiam na defesa do meio ambiente 

LEI ABORDAGEM 

LLEEII  NNºº    66..993388//11998811  
Dispôs, pela primeira vez, sobre formulação, aplicação, mecanismos e 
fins da PNMA 

LLEEII  NNºº..  99..443333//11999977  

Política Nacional de Recursos Hídricos. Tendo como objetivo assegurar à 
atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, a utilização 
racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável (art. 3º, incisos I e II). 

LLEEII  NNºº..  99..660055//11999988  
Lei de Crimes Ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. 

LLEEII  NNºº..  99..779955//11999999  

Dispõe sobre educação ambiental, como os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (art. 1º) 

LLEEII  NNºº  1111..444455//22000077  

Lei de Saneamento Básico. Dispõe que a União elabore, sob a 
Coordenação do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de 
Saneamento Básico, abrangendo o abastecimento de água potável, o 
esgotamento sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e 
a drenagem e, o manejo de águas pluviais urbanas, além de outras ações 
de saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade 
ambiental. 

LLEEII  NNºº  1122..330055//22001100  

  

Política Nacional de Resíduos sólidos. Dispõe sobre seus princípios, 
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, 
às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis (art. 1º) 

DDEECCRREETTOO  55..990055//22000066  

Dispõe sobre a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e 
a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis 

DDEECCRREETTOO  9999..665588//11999900  
Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, 
a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. 

DDEECCRREETTOO  77..774466//22001122  

Regulamenta o art. 3º, da Lei nº 8.666/93, para estabelecer critérios, práticas e 
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações realizadas pela Administração Pública Federal, e institui a Comissão 
Interministerial de Sustentabilidade na administração Pública – CISAP. 

IINN  0011//22001100  
Regulamenta a utilização de critérios sustentáveis na aquisição de bens e 
contratação de obras e serviços. 

IINN  1100//22001122  
Estabelece regras para a elaboração dos Planos de Gestão de Logística 
Sustentável, de que trata o art. 16 do Decreto nº 7.746/2012. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Além das leis, decretos e Instruções normativas publicados pelo governo 

no tocante a medidas socioambientais também é importante mencionar que o 

CONAMA, como órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, também emite 

deliberações que tratam sobre questões ambientais.  

No que se refere a este estudo, vale ressaltar a Resolução CONAMA 

257/1999, que orienta sobre destinação adequada para as pilhas e baterias 

descartáveis, e a Resolução CONAMA 275/2001, que estabeleceu as cores padrões 

para descarte dos diferentes tipos de resíduos. 

Mesmo que tardiamente os governos tenham despertado para a 

necessidade de parâmetros de proteção jurídica do meio ambiente, resta 

evidenciado que não faltam imposições para que as instituições adotem medidas de 

correções aos impactos negativos provenientes de suas ações ao meio ambiente. 

Nesse sentido, outro ponto relevante apresentado no art. 9º da Lei de 

PNMA diz respeito aos instrumentos dispostos para auxiliar a implantação dessa 

proteção ao meio ambiente, como zoneamento ambiental, avaliação de impacto 

ambiental, licenciamento ambiental, sistemas de informações sobre o meio 

ambiente, cadastro técnico federal de atividades e relatório de qualidade do meio 

ambiente. 

A respeito disso, a seção seguinte abordará os tipos de instrumentos que 

promovem uma gestão em consonância a sustentabilidade ambiental. 

 
 

3.1 Instrumentos para gerenciamento ambiental  
 

 

Quando se avalia a eficiência institucional brasileira em termos 

ambientais, verifica-se que as práticas de gestão ambiental da administração pública 

têm primado pelo excesso de burocracia. 

A gestão ambiental no setor público, segundo Barbieri (2007, p.71) 

compreende a atuação do poder público, conduzida segundo uma política pública 

ambiental por meio de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação, no sentido de 

obter resultados positivos ao meio ambiente. Assim, pondera o mesmo autor, o 

governo utiliza-se de uma variedade de instrumentos de políticas públicas 

ambientais para minimizar a degradação ambiental. 
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Philippi (2005) argumenta que as políticas públicas de gerenciamento 

ambiental surgem por demandas de uma consciência coletiva e pela pressão 

internacional pela escassez dos recursos naturais. E que se caracteriza por uma 

visão fragmentada do processo ambiental. 

Não existe, por parte dos setores que compõem a administração pública, a 
adoção como valor estratégico da interdependência das suas ações com 
aquelas da gestão ambiental, procurando fazer as compensações 
ambientais e econômicas de seus projetos (PHILIPPI, 2005, p. 802). 

Para Almeida (2009, p.3), há diversos tipos de instrumentos utilizados por 

países, sendo divididos em dois grupos: instrumentos reguladores, baseados no 

princípio de comando e controle (CEC), e instrumentos econômicos ou instrumentos 

de mercado (IM), pelo princípio do poluidor-pagador.   

O grau de intervenção baseado no princípio CEC (reguladores pois 

estabelecem normas, procedimentos e padrões a serem cumpridas) tem mostrado 

grande eficiência no controle da poluição pontual, mas apresenta dificuldades para o 

controle de poluição difusa (PHILIPPI, 2005). 

Para Barbiere (2007, p.72) os instrumentos tipo CEC visam regularizar 

práticas que degradam o meio ambiente, de forma a limitar e condicionar o consumo 

de bens, práticas de atividades e o exercício de liberdades individuais em prol da 

coletividade. Para tanto, os entes estatais utilizam-se da prerrogativa do poder de 

polícia, manifestando-se através de proibições, restrições e obrigações impostas aos 

indivíduos e organizações, legalmente previstas. 

Os principais instrumentos reguladores ou CEC de gestão ambiental 

podem ser agrupados na forma de licenças, nos vários tipos de zoneamentos e 

padrões ambientais, conforme abaixo apresentados na Figura 6 abaixo: 
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Figura 6 – Instrumentos de Aplicação de Políticas Públicas Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Philippi, 2005, p.804. 

 

Em termos de implementação desses instrumentos de execução da 

Política Nacional de Meio Ambiente, Romero (2004, p.693) enumera alguns desafios 

a serem enfrentados: 

Desvios de funções entre organismos e entidades executoras da política 
ambiental; intromissões de índole partidária formando circunstâncias 
desfavoráveis à implementação de qualquer política ambiental; cenários 
políticos em que, a cada mandato, ocorre substituição de executivos de 
órgãos e entidades, levando à interrupção de políticas em implementação; 
falta de políticas públicas setoriais nacionais que forneçam base de apoio 
para cobrança por parte da população (ROMERO, 2004). 

No caso específico das IES, podemos dizer que a eficácia da aplicação 

da política ambiental deve-se principalmente ao papel regulador e policial dos 

governos, o que numa análise bem resumida pode-se associar a do tipo CEC. 

Embora sem acompanhamento do conjunto de penalidades, administrativas, civis e 

penais previstas pela não-observância dessa regulamentação. 

A implantação de normas e padrões de sustentabilidade socioambiental 

no âmbito da Administração Pública, como grande consumidora de bens e serviços, 

passou a ser promovida com a criação da A3P, que consiste em um programa de 

iniciativa do MMA criado em 1999 com o intuito de estabelecer padrões de produção 

e consumo e a adoção de novos referenciais de sustentabilidade ambiental dentro 

do governo de forma a minimizar os impactos de suas práticas administrativas ao 

Visam à qualidade 
ambiental, procurando 

minimizar danos à saúde 
humana e a degradação dos 
ecossistemas como um todo.

Mais eficaz instrumento de 
gestão ambiental por 
controlar os impactos 

ambientais provocados
por atividades e 

empreendimentos que 
utilizam recursos naturais. 
São estabelecidas por um 

conjunto de normas 
jurídicas, técnicas e 

administrativas.

É uma subdivisão da bacia 
hidrográfica em áreas, 
econômicas, sociais e 

ambientais, na fase inicial do 
Plano de Manejo de uma 
Unidade de Conservação.
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meio ambiente, por meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos 

recursos naturais e dos bens públicos, além do manejo adequado dos resíduos. 

De acordo com a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental do MMA, as ações da A3P estão em observância ao princípio da 

Eficiência, estabelecido no caput, do art. 37, da Constituição Brasileira e às 

exigências de bases de atuação para o desenvolvimento sustentável, conforme 

Capitulo IV da Agenda 21, nas seguintes áreas de programas: 

(a) Exame os padrões insustentáveis de produção e consumo;  

(b) Desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a 

mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. 

Através da A3P o governo federal tenta sensibilizar não só os gestores, 

mas todos os colaboradores do serviço público, em todas as suas esferas para o 

engajamento ao programa para a prática de ações de responsabilidade 

socioambiental (RSA) e a construção de atitudes dentro do conceito do novo modelo 

de gestão pública. 

Verifica-se na seção seguinte, que dispõem mais detalhes sobre a A3P, 

que essa inserção vai desde uma mudança nos investimentos, compras e 

contratação de serviços pelo governo até uma gestão adequada dos resíduos 

gerados e dos recursos naturais utilizados, além de promover a melhoria na 

qualidade de vida no ambiente de trabalho.  

 
 
3.1.1 Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) 

 
 

Práticas socioambientais aplicadas ao serviço público representam um 

dos grandes desafios no processo decisório, particularmente no processo de 

institucionalização dessas políticas, de forma a garantir a excelência na 

Administração Pública como um diferencial da NGP, em que os administradores 

passam a ser os principais agentes de mudança. 

Desse modo, a criação da A3P, em 1999, pelo MMA e oficializada pela 

Portaria Nº510/2002, embora como ação voluntária não compulsória a ser adotada 

pelos agentes públicos, vem ao encontro dessa demanda ao estimular a revisão dos 

padrões de sustentabilidade dentro da estrutura administrativa do governo, no 
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processo de construção de conscientização e capacitação dos servidores. Conforme 

estabelecido no texto da A3P: 

A definição de uma estrutura básica e viável para a implantação da RSA no 
âmbito da administração pública demanda o estabelecimento de um ponto 
de coordenação para o processo, assim como a designação das 
responsabilidades dentro do governo. O monitoramento das iniciativas é 
outro componente importante e um desafio a ser enfrentado e requer uma 
definição clara dos critérios obrigatórios a serem adotados e um nível 
elevado de comportamento das instituições públicas, bem como de uma 
estrutura de apoio e especialmente de um sistema independente de 
verificação dos impactos das iniciativas implantadas (MMA, 2009, p.28). 

A A3P se fundamenta nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21, 

que indica aos países o “estabelecimento de programas voltados ao exame dos 

padrões insustentáveis de produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e 

estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de 

consumo”, no Princípio 8 da Declaração do Rio/92, que afirma que “os Estados 

devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e 

promover políticas demográficas adequadas” e, ainda, na Declaração de 

Joanesburgo, que institui a “adoção do consumo sustentável como princípio basilar 

do desenvolvimento sustentável” (MMA, 2009). 

Ainda conforme o MMA (2009, p.33), a A3P está sustentada por cinco 

objetivos, buscando a sensibilização e promoção do uso racional dos recursos e 

bens públicos juntos aos gestores públicos; contribuir na revisão dos padrões de 

produção e consumo na Administração Pública; reduzir o impacto socioambiental 

causado nas entidades públicas; e, finalmente, contribuir na qualidade de vida, 

conforme estabelece a Figura 7: 

Figura 7  –  Objetivos da A3P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MMA (2009, p.33) 
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Assim, de forma a atender aos objetivos, o MMA (2009) estabeleceu o 

desenvolvimento da A3P sob cinco eixos temáticos: Uso Racional dos Recursos, 

Gestão dos Resíduos, Qualidade de vida no Ambiente do Trabalho, Sensibilização e 

Capacitação dos servidores e Licitação Sustentável (Figura 8).  

Figura 8 – Eixos temáticos da A3P 

 
Fonte: MMA (2009, p.36) 

 

Assim como os procedimentos propostos aos da norma ISO 14001, os 

eixos temáticos da A3P estão priorizados com base nos princípios e na política dos 

5Rs (reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar, recusar consumir produtos que gerem 

impactos socioambientais significativos) que trabalham a dinâmica dos resíduos 

sólidos e reciclagem como temas geradores, permitindo ao administrador refletir 

sobre o consumismo (MMA, 2009, p.40). 

A Figura 9 apresenta a dinâmica dos 5Rs, envolvendo palavras-chaves 

como: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. 

 

  

•Implica em usar  energia, água e madeira além de consumo de 
papel, copos plásticos e outros materiais de expediente,  de forma 
econômica e racional evitando o seu desperdício;

USO RACIONAL DOS RECURSOS

•A gestão adequada dos resíduos gerados passa pela adoção da 
política dos 5Rs,  devendo-se primeiramente reduzir o  consumo e 
combater o desperdício para então destinar o resíduo gerado 
corretamente.

GESTÃO DOS RESÍDUOS

• Visa facilitar e satisfazer as necessidades do trablahador ao 
desenvolver suas atividades na organização através de ações para o 
desenvolvimento pessoal e profissional

QUALIDADE DE VIDA NO

AMBIENTE DO TRABALHO

•Criar e consolidar a consciência cidadã da RSA nos servidores e, 
assim, contribuir para o desenvolvimento de competências 
institucionais e individuais, e melhor desempenho de suas 
atividades

SENSIBILIZAÇÃO E

CAPACITAÇÃO DOS

SERVIDORES

•Promover a RSA nas comprasLICITAÇÃO SUSTENTÁVEL
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Figura 9 – Princípios dos 5Rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MMA (2009, p.40). 

 

Segundo dados obtidos do site do Ministério do Meio Ambiente MMA 

(2015), nesse novo arranjo institucional, a A3P foi fortalecida enquanto Agenda de 

Responsabilidade Socioambiental do Governo e passou a ser uma das principais 

ferramentas para “proposição e estabelecimento de um novo compromisso 

governamental ante as atividades da gestão pública, englobando critérios 

ambientais, sociais e econômicos a tais atividades”. Conforme se pode constatar ao 

analisar a evolução das adesões (ver Figura 10) à referida agenda nos três âmbitos 

do governo; bem como o crescimento de projetos inscritos no prêmio A3P, 

observado na Figura 11. 

Figura 10 – Adesão à Rede A3P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontte: MMA(2015, p.2) 
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Figura 11 – Prêmio A3P: projetos inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MMA(2015, p.3) 

 

Atualmente, o principal desafio da A3P é promover a Responsabilidade 

Socioambiental como política governamental, auxiliando na integração da agenda de 

crescimento econômico concomitantemente ao desenvolvimento sustentável (MMA, 

2015). 

Com isso, a A3P pretende estimular a adoção de instrumentos para 

mudança de postura pela Administração Pública para atingir padrões sustentáveis 

de consumo. Proporcionando uma importante mensagem de que o desenvolvimento 

sustentável e uma qualidade de vida melhor somente poderão ser alcançados se 

todos, sociedade civil e poder público, reduzirem consideravelmente ou eliminarem 

padrões insustentáveis de produção e consumo. 

A RSA se inicia com a decisão da instituição de revisar posturas, atitudes e 
práticas internas com a finalidade de consolidar a Agenda Ambiental em sua 
estrutura organizacional. O grande desafio consiste na transformação do 
discurso teórico em ações efetivas e a intenção em compromisso. Os 
princípios da responsabilidade socioambiental requerem, portanto, 
cooperação e empenho em torno de causas significativas e inadiáveis 
(MMA, 2009, p.86). 

Para tanto, é necessário o reconhecimento por parte dos gestores 

públicos quanto ao papel exercido pela Administração Pública enquanto 

consumidora e usuária de recursos naturais. A finalidade de prestação de serviço 

público e satisfação coletiva do poder público enquanto instituição traz a obrigação 
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de seguir o exemplo de setores que já implantam processos de gerenciamento 

ambiental em seus processos de atuação. 

Para a implantação da A3P, o MMA propõe a criação de um grupo 

responsável pela Agenda na empresa, composto por servidores de várias áreas da 

instituição; a realização do diagnóstico da situação, identificando pontos críticos e 

avaliando os impactos ambientais e desperdícios; a elaboração do planejamento 

integrado, envolvendo o maior número de colaboradores e áreas de trabalho; a 

definição de projetos e atividades, priorizando ações de maiores urgências; a 

implementação das atividades programadas, realizando treinamentos e 

disponibilizando recursos físicos e financeiros; a avaliação e o monitoramento do 

desempenho ambiental, identificando avanços e deficiências; a busca de uma 

melhoria progressiva através da avaliação sistemática, do replanejamento, da 

introdução de novas tecnologias e da capacitação de funcionários. 

A despeito da iniciativa do MMA em implementar as metas propostas na 

A3P, através de divulgações e campanhas, poucas instituições públicas  

desenvolveram práticas de sustentabilidade em suas ações estratégicas de forma a 

obter o selo A3P. 

Diante disso, em 2012, é publicado o Decreto nº 7.746/2012 pela Casa 

Civil da Presidência da Republica, que obriga aos órgãos da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais a elaborarem e 

implementarem Planos de Gestão de Logística Sustentável, que será abordado no 

subitem a seguir. 

 
 

3.1.2 Plano de Gestão de Logística Sustentável 
 
 

As entidades da Administração Pública, enquanto prestadoras de serviço 

público, têm a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das questões 

ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais padrões de 

produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes sociais e 

ambientais (MMA, 2015). 

Diante dessa necessidade, o Governo Federal através do Decreto nº 

7.746/2012 veio promover nas instituições públicas programas e projetos que 



60 
 

promovam a discussão sobre sustentabilidade e a adoção de uma política de 

Responsabilidade Socioambiental do setor público,  

Por meio do referido Decreto, de 5 de janeiro de 2012, foi instituída a 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP), 

com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de 

logística sustentável. E determinar a elaboração do Plano de Gestão de Logística 

Sustentável – PLS, por parte dos órgãos da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, com o objetivo de 

nortear as ações voltadas à sustentabilidade no âmbito de cada instituição 

A IN MPOG/SLTI nº 10/2012 é, então, publicada no D.O.U., para 

estabelecer as regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística 

Sustentável referidos no art. 16 do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012 (Decreto 

nº 7.746/2012), abaixo transcrito: 

Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 
empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de 
Gestão de Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria 
deLogística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo: 

I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de 
similares de menor impacto ambiental para substituição; 

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 
serviços; 

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do 
plano; e 

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 

A mencionada Instrução define, em seu art. 3º, PLS como ferramenta de 

planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de 

execução e mecanismos de monitoramento e avaliação que permita ao órgão ou 

entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e 

processos na Administração Pública.  

O PLS deverá ser elaborado por uma comissão Gestora composta por no 

mínimo três servidores, designados pelos respectivos titulares dos órgãos ou 

entidades, além de identificar, no mínimo, os seguintes itens: 
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I - atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e 

identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; 

II - práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 

serviços; 

III - responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do 

plano; e 

IV - ações de divulgação, conscientização e capacitação 

Seguindo a determinação do art. 8º, o Plano abrange os seguintes temas 

que devem estar nas práticas de sustentabilidade e racionalização de materiais: 

I - material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para 

impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; 

II - energia elétrica; 

III - água e esgoto; 

IV - coleta seletiva; 

V - qualidade de vida no ambiente de trabalho;  

VI - compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, 

obras, equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 

processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; e 

VII - deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de 

transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes. 

Cada tema acima referenciado terá um Plano de Ação com os seguintes 

tópicos:  

 Objetivo do Plano; 

 Detalhamento das ações; 

 Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e 

respectivos responsáveis; 

 Metas a serem alcançadas em cada ação; 

 Cronograma de implementação; 
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 Previsão de recursos financeiros, para as ações que envolvam gasto; 

 Previsão de recursos humanos 

Iniciativas como a A3P e a coleta seletiva são citadas como práticas de 

sustentabilidade que poderão ser observadas quando da elaboração dos PLS. 

Dando prosseguimento ao estudo, a seção seguinte apresenta as 

definições metodológicas deste estudo, detalhando método de investigação e 

técnicas utilizadas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Esta seção destina-se a apresentar a dinâmica metodológica e técnicas 

para realização da pesquisa, explicitando as etapas de investigação em relação à 

natureza do objeto estudado. 

 
 

4.1 Definições metodológicas 
 
 
A metodologia da presente dissertação iniciou-se com uma pesquisa 

exploratória, envolvendo levantamento bibliográfico e documental, no sentido de 

identificar conceitos preliminares sobre a temática, conforme aponta Gil (2012):  

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 
problemas mais preciso ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. [...] O produto final deste processo passa a ser um problema 
mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais 
sistematizados (GIL, 2012, p.27). 

A escolha desse tipo de investigação se deu pelo fato do tema 

sustentabilidade nas universidades ainda ser pouco explorado dificultando a 

definição de “hipóteses precisas e operacionalizáveis” (GIL, 2012). 

Assim, realizou-se uma razoável revisão bibliográfica, em artigos, 

revistas, livros e legislações, com o fim de se obter uma visão geral de conceitos e 

potenciais questionamentos e hipóteses sobre desenvolvimento sustentável, gestão 

socioambiental em IES. O estudo exploratório também foi utilizado de forma a 

conhecer e aprofundar as propostas apresentadas na A3P, na IN nº10/2012/MPOG e 

no Plano de Gestão de Logística Sustentável da instituição objeto deste estudo. 

Ainda seguindo a orientação de Gil (2012, p.28) adotou-se um estudo 

descritivo, que identificam “características de determinada população ou fenômeno”  

com utilização de “técnicas padronizadas de coleta de dados”, obtidos através de um 

questionário aplicado aos gestores dos campi, estruturado a partir das orientações 

dos temas abordados na A3P, principal programa de sustentabilidade indicado pela 

IN nº 10/2012 como práticas de um Plano de Gestão de Logística Sustentável. E, por 

fim, uma fase analítica, na qual se busca uma análise dos dados relevantes, 

discussão e conclusão. 
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Considerando que o presente estudo pretende identificar as práticas de 

gestão ambiental na UFC, o procedimento a ser realizado será um estudo de caso 

com abordagem quantiqualitativa, uma vez que se utiliza de recursos matemáticos 

como valores percentuais em tabelas desenvolvidas pelo programa Excel a fim de 

medir os dados registrados ao longo da pesquisa.  

Segundo observa Gil (2012, p.175), ao inverso do levantamento ou 

pesquisas experimentais, nos estudos de casos o investigador desenvolve 

conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, sem 

pré-definição dos procedimentos para orientar o pesquisador.  

Para se analisar corretamente os dados da pesquisa qualitativa, ainda 

conforme o autor, a capacidade e o estilo do pesquisador são fundamentais. Desse 

modo, justifica-se na presente pesquisa por buscar entender, a partir da visão dos 

gestores, a adequação às orientações expressas na Instrução Normativa 

nº10/MPOG/2012 pela IFES. 

 Quanto a sua aplicabilidade, Gil (2012, p.58) afirma que o estudo de caso 

pode ser a estratégia que atenda a pesquisas com diversos propósitos, tais como: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 

b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; e 

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 
muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos. 

A escolha da abordagem estudo de caso que na definição de Gil (2012, 

p.57) caracteriza-se como um “estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado”, atende às 

características acima descritas, uma vez que atenta para o estudo de um fenômeno 

contemporâneo sem definição clara e em situações que não cabem levantamentos 

ou experimentos. 

 
 

4.2 Sujeitos participantes da pesquisa 

 
 

Para se identificar as práticas e mecanismos utilizados para 

enquadramento à legislação ambiental pela instituição, definiu-se a escolha dos 

respondentes na seguinte ordem: preferencialmente o diretor do campus. Na 
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impossibilidade deste responder – ou, ainda, nos campi em que há diversas 

unidades acadêmicas com vários diretores dentro do mesmo campus, como os do 

Pici e Benfica – optou-se pela pessoa que tem maior conhecimento sobre o 

setor/área.  

Nesse sentindo, especificam-se, abaixo, os cargos e funções dos 

entrevistados:  

- Assessores dos Pró-reitores de Planejamento e de Gestão de Pessoas; 

- Diretores gerais, prefeitos e coordenadores de infraestrutura dos campi; 

- Servidores indicados pelos diretores com maior propriedade para 

explicar e detalhar ações e/ou projetos de sustentabilidade 

Os participantes foram, então, convidados a responderem perguntas 

acerca da percepção de sustentabilidade da UFC. 

 
 

4.3 Coleta de dados: métodos e instrumentos 

 
 

Quanto aos instrumentos de coleta, aplicou-se em principio um formulário, 

como pré-teste e ambientação em relação ao campo de estudo, e, em seguida, um 

questionário dividido em grupos temáticos e subgrupos de critérios, respondido em 

entrevistas realizadas com os gestores, responsáveis pelos setores ligados aos 

temas escolhidos ideais na identificação da sustentabilidade ambiental. 

Para tanto, em fevereiro de 2015, foi encaminhado o formulário eletrônico 

criado com a ferramenta disponibilizada pelo Google docs e adaptado do estudo de 

Otero (2010), via correio eletrônico aos diretores dos centros e/ou campi da UFC, 

conforme modelo apresentado no Apêndice A. 

Essa primeira ação teve o intuito de obter informações de ações ou 

projetos ambientais implantados nos campi. E, assim, identificar o cenário a ser 

pesquisado, como uma aplicação prévia de forma a testar a eficácia das propostas 

das questões que seriam apresentadas aos gestores dos campi, de maneira a 

ajustar a estrutura, acrescentando ou excluindo questões. 

Com essa visão apresentada pelos diretores, iniciaram-se a análise das 

informações e seguiram-se com as visitas para identificação de pessoas-chaves 

para a aplicação do questionário com docentes e/ou técnicos administrativos que 

atuam nos projetos ou práticas de sustentabilidade ambiental dos campi. 
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Baseado nesse primeiro momento de análise, identificou-se que os campi 

de Crateús, por ainda não se encontrar em sede própria, e de Russas, por ainda 

estar em construção, seriam excluídos das análises do estudo. 

A construção das perguntas do questionário nessa segunda etapa, 

utilizou-se por base, a lista de Pfitscher (2004, p. 121), as normas da Instrução 

Normativa nº10/MPOG/12, as orientações do Manual da A3P (MMA, 2009) e, por 

fim, os objetivos e metas dispostas no Plano de Gestão Logística da própria IES 

estudada (UFC, 2013). 

De forma a facilitar a identificação das práticas socioambientais, seguiu-

se a metodologia aplicada por Pfitscher (2004) para estruturação do instrumento de 

coleta, elaborando-se 95 perguntas definidas em 5(cinco) grupos temáticos, de 

acordo com os temas definidos na A3P (Uso racional de recursos e bens públicos, 

Gestão de resíduos, Qualidade de vida no ambiente do trabalho, Sensibilização e 

capacitação, Licitações sustentáveis), conforme apresentado no Apêndice B. 

A disposição das perguntas, além da divisão em grupos, foi fragmentada 

ainda em subgrupos estabelecendo critérios distintos que abordam, de acordo com a 

particularidade, a temática ambiental em questão. Como se observa na Figura 12 a 

seguir: 

Figura 12 – Esquema dos grupos temáticos e seus subgrupos de critérios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A intenção do estudo ao identificar o índice global de sustentabilidade nos 

campi da instituição a partir de avaliações qualitativas nos diversos setores 

(definidos no questionário nos grupos temáticos e subgrupos) que compõe a UFC é 
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refletir as contribuições das partes no resultado final. Assim, haverá possibilidade de 

se visualizar áreas e aspectos internos que demandam atenção quanto aos 

aspectos de sustentabilidade e consciência ambiental. 

Após a estruturação dos grupos temáticos e subgrupos de perguntas, a 

aplicação foi realizada entre março a abril de 2015, quando primeiramente era feita 

uma breve apresentação da pesquisa e seus objetivos; e, em seguida, os 

participantes eram convidados a responderem às questões, sendo assegurado total 

sigilo da identidade das respostas individualmente. 

Considerando a especificidade de alguns grupos temáticos e subgrupos, 

cuja resposta apenas um setor teria a competência de fornecer, como, por exemplo, 

no grupo “Licitações Sustentáveis”, optou-se por repetir a pontuação nos 

questionários aplicados a todos os campi da instituição. Pois, embora o campus em 

pesquisa não aplicasse tal procedimento, a ação desenvolvida era replicada na 

entidade como um todo. 

 
 

4.3.1 Escala de respostas no questionário 

 
 

Quanto ao preenchimento das questões pelo entrevistado, foi utilizada a 

escala de dimensionamento citada por Nunes et. al. (2009, pg. 128) em que o 

respondente teria a possibilidade de atribuir uma categoria de pontuação para cada 

pergunta que variava de (0) zero, não satisfaz a (5) cinco, que atende plenamente 

à questão, conforme os critérios abaixo estabelecidos:  

 
 0 (zero): para aquela empresa que não demonstra nenhum 

investimento/controle sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da 
resposta equivale a 0% do total de pontos possíveis no item avaliado; • 
01 (um): para aquela empresa que demonstra algum 
investimento/controle sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da 
resposta equivale a 20% do total de pontos possíveis no item avaliado;  

 

 02 (dois): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um 
pouco maior que o item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o 
percentual da resposta equivale a 40% do total de pontos possíveis no 
item avaliado;  

 

 03 (três): para aquela empresa que demonstra investimento/controle um 
pouco maior que o item anterior, sobre o tema avaliado. Neste caso o 
percentual da resposta equivale a 60% do total de pontos possíveis no 
item avaliado;  
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 04 (quatro): para aquela empresa que demonstra investimento/controle 
quase que total, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da 
resposta equivale a 80% do total de pontos possíveis no item avaliado;  

 

 05 (cinco): para aquela empresa que demonstra investimento/controle 
total, sobre o tema avaliado. Neste caso o percentual da resposta 
equivale a 100% do total de pontos possíveis no item avaliado. (NUNES 
et. al., 2009, pg 128) 

 

Ainda nas categorias de opção de resposta, segundo proposta realizada 

por Nunes (2010, pg 138), atribuiu a possibilidade de haver questionamentos que 

não se enquadrariam a entidade pesquisada, denominada no método original de “NA 

- Não se Aplica”. Pois, na proposta do autor, poderia haver ocorrências que não se 

enquadrassem em virtude de especificidade do objeto de estudo, como 

levantamento da fauna e flora no campus Porangabuçu, por exemplo. Assim, 

“possibilita ao analista descartar tal questionamento, não prejudicando as demais 

análises e cálculo de sustentabilidade” NUNES (2010, pg. 139). 

Observa-se ainda no roteiro do questionário a indicação do setor 

consultado, rubrica do respondente e campo para outras impressões desejadas a 

critério do entrevistado.  

 
 

4.4  Análise dos dados coletados 

 
 
Com posse dos resultados da aplicação do formulário e como auxilio no 

procedimento de análise, criaram-se através de ferramentas disponibilizadas pelo 

programa do Excel, planilhas de registros das evidências da pesquisa e cálculos 

com fórmulas automáticas, facilitando, assim, o tratamento e análise dos dados 

obtidos. 

 
 

4.4.1 Determinação dos escores nos grupos temáticos e subgrupos de 
critérios 

 
 
Após a realização das entrevistas, iniciou-se a alimentação dos dados nas 

planilhas e os cálculos das pontuações declaradas nas questões, de forma a se 

obter os valores de participação dos subgrupos e grupos estabelecidos no 

questionário, para, enfim se obter o resultado de sustentabilidade.  
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No sentido de se obter uma melhor visão da atuação da entidade quanto 

às práticas ambientais, conforme proposto por Nunes (2010, p.138), adotou-se nas 

questões uma faixa de 0 a 100%, uma diferença de 20% em cada possibilidade de 

resposta para o desempenho atingido pela instituição na perspectiva do 

entrevistado. 

Desse modo, se na pergunta número 1, por exemplo, a nota atribuída 

pelo entrevistado for de 3 (três), o escore obtido na questão será de 60%, 

transformado em valor relativo teremos, então, 0,6 de pontos atingidos. 

No que tange aos pontos possíveis, decidiu-se por estabelecer um valor 

único de 1(um) a todas as questões, exceto nas questões indicadas com “Não se 

Aplica” que não pontuavam. Desse modo, não se computou peso às questões 

julgadas de maior relevância em relação a impacto ambiental. 

 
 

4.4.2 Definição do Índice Geral de Sustentabilidade 
 
 
De posse dos valores de pontuação dos grupos temáticos e subgrupos 

registrados na planilha de dados, iniciou-se o processo de determinação do índice 

geral de sustentabilidade a partir dos cálculos descritos a seguir. 

A partir dos escores obtidos de acordo com os pontos possíveis e pontos 

atingidos em cada subgrupo de critérios, determinou-se o percentual de 

desempenho ambiental de cada um dos 5(cinco) grupos temáticos, que compunham 

o questionário, através da fórmula demonstrada na Figura 13.  

Figura 13 – Formação do percentual de desempenho ambiental por grupo temático 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Nunes et. al. (2009, pg. 131) 

 

O somatório desses valores encontrados foi, então, utilizado para 

determinar o Índice Geral de Sustentabilidade alcançado nos campi da UFC.  

Assim, dados dois grupos, a contribuição máxima de cada um deles, 

encontrada a partir da fórmula da Figura 13, depende do número total de questões 

Desempenho 

ambiental do grupo 

(total de pontos atingidos no grupo/total de pontos 

possíveis no questionário) 

100 

= 
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pontuadas. Dessa maneira, dois grupos somente possuirão a mesma contribuição 

máxima no valor do Índice Geral de Sustentabilidade do campus, se o número total 

de pontos possíveis for igual em ambos os grupos. 

 

 Desempenho socioambiental dos campi por grupos temáticos 

 

Esse indicador tem o objetivo de identificar como a organização se 

comportou nos grupos temáticos, ou seja, o resultado de metas propostas nas 

questões que deveriam ser atingidas e as que efetivamente foram atendidas. 

Conforme Nunes (2010, p.142) ainda esclarece que além de se verificar 

pontos que necessitam ser otimizados nas práticas de gestão ambiental da 

instituição, o cálculo busca: 

“uma equalização entre os grupos-chaves ou subgrupos, entendendo que 
fatores existem em cada um deles, deve-se saber o quanto contribuíram ou 
comprometeram para o resultado final. Para isso as fórmulas trabalham de 
forma a igualar o potencial de cada grupo-chave (NUNES, 2010, pg. 142)”. 

 

Para tanto, calculou-se o percentual de desempenho máximo em cada 

grupo temático, utilizando-se o mesmo cálculo da Figura 13, no entanto, supondo 

uma satisfação completa nas questões-chaves, sem considerar as respostas “NA”, 

por resultarem em pontos possíveis nulos. 

Com isso, permitiu-se enfatizar nos resultados do estudo, além do 

desempenho ambiental nos processos da organização, a diferença, ou seja, a 

possibilidade de melhoria pela instituição em cada grupo temático avaliado. Por 

exemplo, caso um dos processos (grupos temáticos) não atinja nenhuma pontuação, 

seu escore será 0%, logo o percentual a ser otimizado para a satisfação das ações 

apresentadas nas perguntas será a contribuição máxima determinada. 

Além de um quadro-resumo apresentando o resultado do Índice Geral de 

Sustentabilidade e do Desempenho ambiental dos grupos temáticos, apresentou-se 

por meio de gráfico a diferença entre o valor atingido no desempenho ambiental do 

grupo temático e o desempenho máximo possível do grupo, entretanto, com 

percentuais de desempenho máximo equalizados a 100% de forma a permitir uma 

melhor visão do grupo deficitário.   
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4.4.3  Classificação quanto à Sustentabilidade ambiental 
 

Finalmente, de posse do resultado do Índice Geral de Sustentabilidade foi 

possível o enquadramento da classificação alcançada pela instituição, conforme 

relacionado na Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1_ Resultado da Sustentabilidade ambiental 
 

TOTAL DE PONTOS 

ATRIBUÍDOS 
RESULTADO SUSTENTABILIDADE 

Inferior a 20% PÉSSIMO Grande impacto ao meio ambiente 

Entre 21 a 40% FRACO 
Pode estar causando danos, mas surgem 

algumas poucas iniciativas 

Entre 41 a 60% REGULAR Atende somente a legislação pertinente 

Entre 61 a 80% BOM 
Além da legislação, surgem alguns projetos e 

atitudes que buscam valorizar o meio ambiente 

Superior a 80% ÓTIMO 
Alta valorização ambiental com produção 

ecológica e e prevenção da poluição 

 
Fonte: adaptado de Nunes (2010, p. 187) 
 

Para Nunes (2010, pg. 186), o enquadramento de uma avaliação de 

sustentabilidade e desempenho, além de comparar realizações entre avaliações de 

entidades do mesmo ramo, também permite verificar os parâmetros abordados pela 

organização estudada, em se tratando de “controle, incentivo e estratégia” para um 

desenvolvimento sustentável. No mesmo sentido, o autor ainda comenta que: 

 
o grau de desempenho pode evidenciar um caso de alerta, em que a 
instituição pode estar causando algum impacto ao meio ambiente, ou 
apenas possui atitudes de atendimento a legislação, como em outros casos, 
evidenciar a valorização ambiental da entidade (NUNES, 2010, pg. 187). 
 

Para uma maior visualização e análise, os pontos possíveis, o resultado 

da pontuação atingida, percentuais de contribuição dos grupos temáticos de 

questões, e indicadores foram tabulados em planilha de dados, conforme modelo 

demonstrado no Quadro 1, abaixo: 
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Quadro 1 _ Esquema de tabulação dos dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fonte: adaptado de Nunes et.al. (2009, pg. 12) 

 

Os dados foram mapeados em grupos de variáveis, criados de acordo 

com os eixos temáticos estabelecidos na A3P como potencialidades no processo de 

implantação de responsabilidade socioambiental no gerenciamento das ações da 

instituição, conforme sequência abaixo: 

 

a) 1º GRUPO TEMÁTICO (URR); terá como objetivo analisar a conduta dos 

campi quanto ao USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS; 

 

b) 2ª GRUPO TEMÁTICO (GRG): analisará a GESTÃO DOS RESÍDUOS 

GERADOS e a correta destinação pelos campi,  

 

c) 3º GRUPO TEMÁTICO (QVT): contemplou as condições ambientais para 

uma adequada QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO  dos 

servidores e funcionários; 

 

d) 4º GRUPO TEMÁTICO (SCS): apresenta a SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

DOS SERVIDORES quanto à questão ambiental; 

 

e) 5º GRUPO TEMÁTICO (LS): verifica a existência de LICITAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS, de forma a adotar critérios de sustentabilidade nos 

processos de contratação de obras e serviços, e de compra de bens 

pelos campi. 
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Após a realização das análises comentadas, foi possível identificar, 

através de gráficos e tabelas, os índices de sustentabilidade dos campi e os grupos 

deficitários, e assim, o nível de maturidade da instituição quanto à implantação do 

Plano de Gestão de Logística Estratégia, exigido pela Instrução Normativa 

nº10/MPOG/2012. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Após descrição das etapas dos métodos desenvolvidos nesta pesquisa, 

identifica-se nesta seção o resultado da avaliação de sustentabilidade em uma 

Instituição Federal de Ensino Superior, cuja escolha para esta pesquisa se justifica 

por ser se tratar de ramo em que a preocupação com o desenvolvimento sustentável 

e ações de gestão ambiental têm se revelado com a obrigatoriedade de implantação 

de um PLS pelas IES do país em cumprimento às exigências de legislação federal. 

No entanto, antes das respectivas análises, propõem-se inicialmente uma 

abordagem do histórico da instituição pesquisada. 

 
 

5.1 Caracterização do ambiente 

 
 

Tendo em vista a forma sistemática e organizada com que atua na 

formação de profissionais, técnicos e intelectuais de nível superior, a Universidade 

Federal do Ceará é referência entre as IES no país. 

Quanto ao enquadramento legal, encontra-se entre as autarquias de 

regime especial e, como tal, ente administrativo autônomo, criado por lei, com 

personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições 

estatais específicas (MEIRELES, 2013) 

Assim, como autarquia vinculada ao Ministério da Educação, a UFC foi 

criada pela Lei Federal nª. 2.373, em 16 de dezembro de 1954, e instalada em 25 de 

junho do ano seguinte, para o fim do pleno desenvolvimento de sua atividade 

específica: formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir 

conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se 

em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará e do Nordeste. 

Sob o lema: “o universal pelo regional”, a identidade da UFC está definida 

através dos princípios norteadores demonstrados na Figura 14, a seguir: 
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Figura 14 – Diretrizes estratégicas da UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: UFC(2014) 

A partir desses parâmetros norteadores, delineados por seu fundador, 

Antônio Martins Filho, a UFC reafirma compromisso histórico com a busca de 

soluções para os problemas locais, com campi localizados em cinco cidades do 

Estado do Ceará: Fortaleza (capital), Crateús, Quixadá, Russas e Sobral; sem 

esquecer o caráter universal de sua produção. 

No ano em que festeja o 60ª aniversário de sua criação, a UFC obtém 

destaque na avaliação do MEC e entra no grupo de excelência do Ensino Superior 

brasileiro, representado pelas instituições que atingem as faixas 4 e 5 do Índice 

Geral de Cursos, atingindo o total de 32.843 alunos matriculados em seus 114 

cursos de Graduação, e 146 programas de Pós-graduação (Especialização, 

Mestrado e Doutorado) UFC (2014). 

Segundo informações disponíveis no site da instituição, a UFC é um 

braço do sistema do Ensino Superior do Ceará e sua atuação tem por base todo o 

território cearense, de forma a atender às diferentes escalas de exigências da 

sociedade, com praticamente todas as áreas do conhecimento representadas em 

seus campi, cujas descrições serão detalhadas nos subitens a seguir. 

 

  

Formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir 

conhecimentos, preservar e divulgar os valores éticos, científicos, 

artísticos e culturais, constituindo-se em instituição estratégica para o 

desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil. 

 

Consolidar-se como instituição de referência no ensino de graduação e 

pós-graduação (stricto e lato sensu), de preservação, geração e produção 

de ciência e tecnologia, e de integração com o meio, como forma de 

contribuir para a superação das desigualdades sociais e econômicas, por 

meio da promoção do desenvolvimento sustentável do Ceará, do 

Nordeste e do Brasil. 
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5.1.1 Campi em Fortaleza 
 
 

Em Fortaleza, além da Casa de José de Alencar e do Instituto de Ciências 

do Mar (Labomar), a UFC ocupa uma área urbana de 233 hectares, dividida em três 

campi: Benfica, Pici e Porangabuçu. 

 
 

5.1.1.1 Campus da UFC no Benfica 
 
 

Situado em um bairro que respira cultura e história da antiga capital, o 

campus do Benfica abriga em seus 13 hectares: a Reitoria, as Pró-Reitorias de 

Planejamento, Administração e Assuntos Estudantis, o Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo (DAU), Centro de Humanidades (CH), a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Educação (FACED) e a Faculdade Economia, Administração, Atuária e 

Contabilidade (FEAAC), conforme áreas demarcadas no mapa da Figura 15. 

Figura 15 – Vista aérea do Campus universitário do Benfica/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google mapas (2015) 

Além da estruturas acadêmicas, o campus é palco de encontro de artistas 

e intelectuais, e manifestações políticas nos ambientes culturais como a Concha 
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Acústica, a Casa Amarela Eusélio Oliveira, a Imprensa Universitária, o Museu de 

Arte, o Teatro Universitário, a Rádio Universitária e a sede do Diretório Central dos 

Estudantes. 

As mangueiras representam grande parte da área verde, que estão 

espalhadas ao longo do bairro, fazendo a alegria dos pássaros, em particular, dos 

periquitos que sob elas fazem ninhos. Como se pode observar ao final das tardes, 

uma revoada de centenas deles na reitoria da UFC. 

 
 

5.1.1.2 Campus do Pici Professor Prisco Bezerra 
 
 

Representando o maior dos campi pertencentes à UFC em termos de 

extensão, com uma área de 2,12 km2, o campus do Pici está localizado na porção 

noroeste do município de Fortaleza e integra importantes áreas de estudo: Centro de 

Ciências, Centro de Ciências Agrárias, Centro de Tecnologia, Pró-reitorias de 

graduação, de pesquisa e de pós-graduação (Figura 16).  

Figura 16 – Vista aérea do campus universitário do Pici/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google mapas(2015) 
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Em 2013, recebeu o nome de Professor Prisco Bezerra, antigo docente e 

diretor da Escola de Agronomia, correspondendo hoje ao Centro de Ciências 

Agrárias. 

Além das estruturas acadêmicas da UFC, o campus abriga várias outras 

instituições que promovem desenvolvimento e pesquisa científica: Instituto UFC 

Virtual, Embrapa, Centro Nordestino de Apoio e Uso da Ressonância Magnética 

Nuclear - CENAUREMN, Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho 

no Nordeste, PADETEC e NUTEC. 

 
5.1.1.3 Campus do Porangabuçu/UFC 

 
 

O campus se localiza no antigo bairro chamado Porangabuçu por conta 

da lagoa, um dos pontos de lazer e encontro da comunidade. No entanto, desde 

1966 recebeu o nome de Rodolfo Teófilo em homenagem ao sanitarista homônimo, 

que empreendeu sem apoio governamental uma campanha de vacinação para 

extinguir uma epidemia de varíola em Fortaleza. 

Integra em seus 8 hectares de extensão importantes centros de saúde: 

Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem; Faculdade de Medicina; 

complexo hospitalar (Hospital Universitário Walter Cantídio, Maternidade-Escola 

Assis Chateaubriand e Farmácia-Escola) e laboratórios e clínicas (Figura 17).  

Figura 17 – Vista aérea do campus universitário do Porangabuçu/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google mapas(2015) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_UFC_Virtual&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_UFC_Virtual&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embrapa_Agroind%C3%BAstria_Tropical
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Nordestino_de_Apoio_e_Uso_da_Resson%C3%A2ncia_Magn%C3%A9tica_Nuclear&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Nordestino_de_Apoio_e_Uso_da_Resson%C3%A2ncia_Magn%C3%A9tica_Nuclear&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Processamento_de_Alto_Desempenho_no_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Nacional_de_Processamento_de_Alto_Desempenho_no_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_de_Desenvolvimento_Tecnol%C3%B3gico_da_Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_N%C3%BAcleo_de_Tecnologia_Industrial_do_Cear%C3%A1
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5.1.2 Campi no Interior 
 
 

Em fomento ao Programa Nacional do Governo Federal de expansão e 

interiorização do ensino superior, antes concentrado nas capitais e metrópoles, a 

UFC vem promovendo o desenvolvimento do Sertão através de seus cursos abertos 

em 4 (quatro) campi: Crateús, Quixadá, Russas e Sobral. 

 
 

5.1.2.1 Campus da UFC em Crateús 
 
 

Com as obras da primeira etapa da construção iniciadas em abril de 2013, 

o Campus da UFC em Crateús, no sul do Estado, iniciou as atividades letivas em 

agosto de 2014 com o curso de Ciência da Computação, ainda em local provisório, 

na Escola Primeiro de Janeiro. A aula inaugural com o tema “Campus da UFC em 

Crateús: a base para o desenvolvimento tecnológico da Região” foi ministrada pelo 

professor Dr. Jesualdo Pereira Farias, então, Reitor da UFC. 

O campus atualmente tem sede própria com extensão de 30 hectares 

(Figura 18) e oferta mais 4(quatro) cursos, sendo 3(três) na área de Engenharia 

(Civil, Ambiental e de Minas) e um na área de Tecnologia da Informação. A 

expectativa, segundo informa o site da instituição, é de conclusão das obras em 

2015 e, dentro de cinco anos, contar com 1.550 alunos.  

Figura 18 – Vista do campus da UFC em Crateús/CE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site UFC(2015) 

 

  

http://g1.globo.com/ce/ceara/cidade/crateus.html


80 
 

5.1.2.2 Campus da UFC em Quixadá  

 
 

Campus com uma extensão de 20 hectares (Figura 19), construído para o 

desenvolvimento da Região do Sertão Central em um dos pontos turísticos mais 

visitados do município de Quixadá: a região do açude do Cedro.  

Em 18 de setembro de 2007, ocorreu a aula inaugural do primeiro curso: 

Sistemas de Informação, porém, por motivos de embargos e pendências nas obras, 

as atividades ocorreram até 2012 no campus do IF Quixadá. Atualmente, além das 

atividades de pesquisa e extensão, o campus oferta os seguintes cursos de nível 

superior na área de TI: Sistemas de Informação, Redes de Computadores, 

Engenharia de Software, Ciência da Computação, Design Digital e Engenharia da 

Computação.  

Figura 19 – Vista do campus da UFC em Quixadá/CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site UFC(2015) 

 
 

5.1.2.3 Campus da UFC em Russas 

 
 

Localizado na Região do Jaguaribe, o Campus da UFC em Russas teve a 

aula inaugural realizada no dia 4 de agosto de 2014 e contou com a participação do 

reitor da UFC, professor Dr. Jesualdo Farias. A primeira graduação ofertada é a de 

engenharia de software. 

Dirigido pelo professor Dr. Lindberg Gonçalves, o campus ainda em 

construção (Figura 20) ocupará uma área de 50 hectares e ofertará outras 4(quatro) 

http://g1.globo.com/ce/ceara/educacao/universidade/ufc.html
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graduações na área tecnológica: engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia 

de produção e ciência da computação.  

Figura 20 – Obras de estrutura do campus da UFC em Russas/CE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 
 

5.1.2.4 Campus da UFC em Sobral 

 
 

O campus de Sobral está situado na região noroeste do Ceará, a 224 Km 

de Fortaleza, e vem experimentando um forte processo de expansão em suas 

estruturas. 

Atualmente, com área total de 20 hectares de extensão, o campus 

Sobral/UFC iniciou suas atividades com o Curso de Medicina em 2001, no Centro de 

Ciências da Saúde, Campus do Derby, da Universidade Estadual Vale do Acaraú – 

UVA. Atualmente conta com sede própria (Figura 21). 

Figura 21 – Vista da Faculdade de medicina da UFC em Sobral/CE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: site UFC(2015) 

Desde 2006, impulsionado pelo processo de expansão do Ministério de 

Educação e Cultura, vem ofertando outros 7(sete) cursos de graduação: Ciências 
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Econômicas, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Finanças, 

Odontologia, Licenciatura em Música e Psicologia; e 3(três) pós-graduações Stricto 

Senso: Mestrado em Biotecnologia, Saúde da família e Ciências da Saúde. 

 
 

5.1.3 Estrutura organizacional  
 
 

O gerenciamento da administração e coordenação das atividades 

universitárias é exercido em dois níveis: Administração Superior e Administração 

Acadêmica. E, por um organograma, cujo topo se encontra a Estrutura Colegiada da 

Administração, representada pelos diversos Órgãos Colegiados e Comissões, 

constituídos por força do Estatuto e Regimento.  

A partir dos Conselhos Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

temos a Reitoria, estando abaixo desta os Órgãos Complementares, de integração e 

Unidades (Anexo A). 

Ainda conforme Anuário Estatístico (UFC, 2014, pg. 16) a divisão 

Acadêmico-administrativa é disposta entre Centros ou Faculdades que coordenam 

os departamentos. Estes constituem a menor fração da estrutura universitária, para 

todos os efeitos de organização administrativa e didático-científica, bem como de 

distribuição de pessoal, conforme demonstrado no Anexo B. 

Vale ressaltar que se encontram como exceções quanto à presença de 

departamentos: as estruturas do interior do estado (cujas unidades acadêmicas são 

os próprios campi, constituídos pelas coordenações dos cursos existentes) e as dos 

Institutos de Ciências do Mar – LABOMAR, Cultura e Arte – ICA, universidade Virtual 

– UFC Virtual e de Educação Física e Esportes – IEFES, nos quais as unidades 

acadêmicas são constituídas pelas coordenações dos cursos. 

A direção da instituição é feita por um reitor auxiliado por um vice-reitor, 

ambos professores nomeados pelo Presidente da República após escolha por listas 

tríplices organizadas pelo Conselho Universitário através de eleições.  

Como órgãos auxiliares à Reitoria da UFC, temos sete pró-reitorias 

responsáveis pela coordenação de atividades específicas, que são as seguintes: 

Pró-Reitoria de Administração (PRADM), Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), Pró-Reitoria de Extensão (PREX), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
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(PROGEP), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPPG) e a Pró-Reitoria de Planejamento (PRPL). Com o papel 

de órgãos de execução, ainda há a Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), 

responsável por supervisionar, coordenar, gerir e controlar as atividades 

relacionadas a projetos, obras, manutenção, recuperação e atividades auxiliares no 

âmbito da Universidade; e a Superintendência de Hospitais Universitários. 

 
 
5.1.4 UFC Sustentável 

 
 

 A universidade ao se encontrar simultaneamente a serviço da sociedade 

e da cultura, exerce importante papel de mudança social com necessária adaptação 

às novas exigências da sociedade (THAUCHEN, 2006). 

Nesse sentido, diante das exigências socioambientais frente à escassez 

dos recursos naturais e desastres naturais causados pelos impactos causados pela 

atividade humana, a UFC estabelece em seu PDI as diretrizes relativas à 

sustentabilidade ambiental.  

Para tanto, a estratégia de consolidação de políticas de gestão 

socioambiental na instituição será desempenhada por ações iniciadas com a criação 

de uma unidade específica para tratar de campanhas de conscientização, gestão de 

resíduos, licitações sustentáveis, enfim, da sustentabilidade nos campi da instituição, 

durante a vigência do PDI, conforme assinala esquematicamente a Figura 22 abaixo: 
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Figura 22 – Responsabilidade socioambiental dispostas no PDI da UFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conformidade com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, em novembro de 2013, a UFC apresenta à comunidade acadêmica 

uma importante iniciativa na área de gestão ambiental: o Plano de Logística 

Sustentável (PLS), no intuito de otimizar recursos da instituição, evitar desperdícios 

e, ao mesmo tempo, contribuir para preservar o meio ambiente. 

Conforme informado no PLS a iniciativa representa uma resposta da 

Administração Superior da UFC à Instrução Normativa nº 10/2012, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que há três anos convocou a 

Instituição a elaborar e desenvolver um plano ambiental com objetivos e 

responsabilidades definidas que permita à Universidade estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública. 

 
A sustentabilidade ambiental consiste na perfeita harmonia entre 
desenvolvimento econômico e preservação do ecossistema. Diante disso e 
através de uma logística sustentável, o PLS - UFC busca de forma ampla e 

As estratégias específicas abrangem ações que, em dado momento, constituem as linhas de ação identificadas 
como as mais adequadas ao alcance dos objetivos da gestão, no horizonte de tempo de vigência do PDI. 

 

ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
PESQUISA EXTENSÃO GESTÃO 

Objetivo 2_ Ampliar a capacidade de 
desenvolvimento e melhoria da instituição 

CONSOLIDAR, SISTEMATIZAR E ELABORAR UMA POLÍTICA  
DE GESTÃO AMBIENTAL. 

1. Criar uma unidade administrativa específica para o 
assunto, agrupando e expandindo as ações existentes 
quanto à: gestão de resíduos, coleta seletiva, 
compras e obras ambientalmente corretas, de acordo 
com as legislações específicas. 

 

3. Adquirir equipamentos para a unidade, tais como: 
equipamentos de corte e varrição, caminhão coletor, 
máquina trituradora, máquina compactadora 
(briquetes), tratores, miniusina de compostagem, 
carro coletor de óleo, tambores coletores, bombas 
manuais, central de armazenamento, miniusina de 
biodiesel, dois caminhões coletores para lixo, 
contêineres armazenadores, coletores apropriados 
para papel, trator e compactadores 

 

2. Implantar um laboratório para o reprocessamento de 
resíduos gerados nas diversas unidades, que são 
passíveis de reaproveitamento por outras unidades, e 
no pré-tratamento de resíduos daqueles laboratórios 
sem condições técnicas de fazê-lo antes do descarte 
final na própria universidade. 

 

4 Promover ações contínuas de conscientização, 
esclarecimento e incentivo à prática da utilização 
responsável dos recursos e coleta seletiva 

 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo 1_ Aumentar a eficiência da 

gestão e dos controles internos. Reduzir o 

tempo de tramitação dos processos 

 

Fonte: PDI (UFC, 2013) 
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clara desenvolver ações de sustentabilidade e racionalização de gastos e 
processos nas atividades diárias da comunidade universitária. De maneira 
geral, também se pode fundamentar a sustentabilidade ambiental como um 
meio de amenizar, a curto e longo prazo, os danos já provocados no 
passado (UFC, 2013, p. 11). 

 

No PLS está previsto a criação da Divisão de Gestão Ambiental, 

subordinada a uma coordenadoria da Pró-reitoria de Planejamento, que vai 

implantar e monitorar as ações previstas no documento, a partir das etapas a serem 

seguidas pela Comissão Gestora, iniciadas com um diagnóstico da instituição, 

seguidas da elaboração, implementação e execução do PLS, conforme 

procedimentos descritos abaixo e esquematizados na Figura 23: 

 
 Etapa 01 – Criação da Comissão Gestora e divisão dos servidores 

em grupos de trabalho para ajudar na elaboração;  
 

 Etapa 02 – Diagnóstico geral da Instituição com o objetivo de 
buscar medidas socioambientais e socioeducativas dentro da UFC, 
além de identificar oportunidades de melhorias; 
 

 Etapa 03 – Mensuração de recursos após suas devidas 
identificações de acordo com anexo 1 da IN nº 10. Nesta etapa, 
também serão identificadas as ações que já são realizadas e como 
serão aprimoradas. A Comissão Gestora, de acordo com as 
orientações dadas pelos grupos, estabeleceu práticas ao Plano, 
nomeou os respectivos responsáveis, prazos para conclusão das 
metas e recursos necessário a estas práticas; 

 
 Etapa 04 – O início da execução se dará após a aprovação do 

Plano pelo Conselho Universitário da UFC; 

 

 Etapa 05 – Execução do Plano; 

 

 Etapa 06 – Sendo o PLS contínuo, a cada 6 meses, contados a 

partir da publicação deste, far-se-á avaliação e o monitoramento da 

execução do PLS e, se for necessário, revisão de metas. 
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Figura 23 – Metas da Comissão Gestora do PLS/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: retirado do PLS – UFC (2013, p. 12) 

 

Com isso, o PLS-UFC visa criar princípios e projetos de acordo com as 

políticas ambientais conforme estabelecido nas exigências legais estabelecidas nas 

normas e resoluções do Ministério do Meio Ambiente, além de formalizar e expandir 

para todos os campi, de forma a atender aos objetivos específicos. São eles: 

 Redução do consumo de energia e de água e esgoto; 

 Redução do consumo de papel A4, copos descartáveis e cartuchos 

de tintas para impressoras; 

 Gerenciamento dos resíduos sólidos, com foco na redução, reuso e 

reciclagem; 

 Programa de capacitação para servidores e terceirizados; 

 Manuais que especificam os requisitos para compra de materiais 

de consumo sustentáveis; 

 Manuais atualizados com vários requisitos para obras e projetos 

sustentáveis; 

 Sensibilização da comunidade acadêmica em relação à 

sustentabilidade. 

A implementação por parte da UFC de ações de responsabilidade 

socioambientais em suas atividades estratégicas proporcionará grandes benefícios 

não apenas para o meio ambiente, mas para a instituição, tanto no que se refere à 
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imagem como para o processo financeiro (economias de insumos e qualidade de 

vida no trabalho).  

Práticas ambientais são vistas, segundo Otero (2010), como parte das 

responsabilidades sociais das universidades, e têm se tornado uma questão de 

estratégica competitiva, relações humanas e eficiência operacional. 

Finalizando a análise, Otero (2010) lembra que as contradições e 

tradições que marcam a universidade contemporânea podem ter várias causas, 

como a adoção da gestão participativa e padrões de qualidade e produtividade.  

Além disso, observam-se outros desafios frente à política de expansão do ensino 

superior pelo Governo Federal: as exigências do desenvolvimento econômico e 

encargos financeiros. 

 
 

5.2  Análise dos indicadores de sustentabilidade nos campi da UFC 

 
 

Embora pertencentes à mesma instituição, o cenário ambiental gerado 

pelos dados obtidos será demonstrado em subitens por campi universitários da UFC, 

por meio dos indicadores de sustentabilidade e de eficiência. 

Vale ressaltar que a aplicação do questionário mostrou-se inviável nos 

campi da UFC de Crateús e Russas por ainda se encontrarem em construção das 

instalações durante a coleta de dados deste estudo.  

 
 
5.2.1 Campus Universitário do Benfica 

 
 

Encontrou-se no campus do Benfica, de acordo com a análise dos dados 

apurados, um Índice Geral de Sustentabilidade de 45%, conforme demonstrado na 

Quadro 2. Desta forma, verificando o enquadramento de avaliação da 

sustentabilidade, constatou-se que a instituição neste campus apresenta um 

resultado considerado “Regular”. 

Verifica-se, por esse percentual, que a existência de ações 

socioambientais ocorre apenas no que diz respeito ao atendimento da legislação, 
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sem projetos e atitudes de valorização ambiental de forma a reduzir os impactos 

ambientais causados pelas atividades desenvolvidas pela instituição no campus. 

Algo que é identificado no decorrer da exposição das análises do estudo, 

quando se descreve práticas socioambientais isoladas desenvolvidas apenas em 

certos departamentos, mas não considerados pela alta administração no sentido de 

serem implantadas em todos os campi. 

Quadro 2 – Síntese dos resultados obtidos na UFC/Benfica 

GRUPOS TEMÁTICOS SUBGRUPOS 
PONTOS 

POSSÍVEIS 
PONTOS 

ATINGIDOS 
PERCENTUAL 

OBTIDO 
SUSTENTABILIDADE 

1. USO RACIONAL DE 

RECURSOS E BENS 

PÚBLICOS 

Energia 7 3 42% REGULAR 

Água 5 2,8 56% REGULAR 

Transporte 4 1 25% FRACO 

Biodiversidade 2 1 33% FRACO 

Manutenção 3 2 66% BOM 

Materiais de consumo 6 3,6 60% REGULAR 

Almoxarifado 4 3 75% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 18,85% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 36,78% 

2. GESTÃO DE RESÍDUOS 

Implementação e 
Operação 

12 6 50% REGULAR 

Treinamento, consciência 
e competência 

8 3,2 40% FRACO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 10,57% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 22,99% 

3. QUALIDADE DE VIDA 

NO AMBIENTE DO 

TRABALHO 
Gestão de Pessoas 6 0,4 6% PÉSSIMO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 0,46% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 6,90% 

4. SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 
Recursos Humanos 10 1 10% PÉSSIMO 
Alta Administração 9 6,6 73% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 8,74% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 21,84% 

5. LICITAÇÃO 

SUSTENTÁVEL 
Aquisições e Contratos 10 5,8 58% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 6,67% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 11,49% 

ÍNDICE GERAL DE SUSTENTABILIDADE DO CAMPUS 87 39,4 45,29% REGULAR 

Fonte: dados da pesquisa 

 GRUPO TEMÁTICO 1 – Uso Racional de Recursos e Bens Públicos, 

aparece com uma sustentabilidade de 18,85%, sendo classificado como “Regular” 

na maioria dos processos, o que significa que a instituição atende somente a 

legislação. 
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Receberam avaliações péssimas as questões relacionadas à existência 

de sistemas de medição de energia e água individualizados por bloco acadêmico, 

campanhas de uso racional dos recursos e projetos de paisagismo das áreas com 

base em espécies nativas.  

Pontos positivos desse grupo observaram-se em relação à existência de 

poços artesianos ativos no campus, reposição de árvores cortadas para atender as 

construções/ampliações de edificações, transporte institucional e manutenção 

preventiva de móveis, imóveis, veículos e equipamentos. 

Quanto a analise da biodiversidade, ressalta-se o espaço de convivência 

no prédio da Reitoria (Figura 24) que busca valorizar a harmonia entre as 

mangueiras existentes no local. 

Figura 24 – Espaço de convivência na Reitoria/UFC/Benfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

 GRUPO TEMÁTICO 2 – Gestão de Resíduos Gerados, obteve um índice 

de sustentabilidade 10, 57%, de uma contribuição máxima de 22,99%, refletindo um 

desempenho de 46% no atendimento as questões propostas. 

Ponto crítico identificado neste grupo foi quanto ao descarte de lâmpadas 

fluorescente no lixo comum. Embora pareçam simples e inofensivas, após utilização 

ou queima, o descarte inadequado desse material no meio ambiente representa 

perigo de contaminação por mercúrio, metal altamente tóxico e bioacumulativo nos 

organismos vivos. 
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Durante a ação de ambientação nos campi, realizada através do 

formulário eletrônico, identificamos o Projeto de Extensão Vida no Campus, 

vinculado ao Laboratório de Psicologia Ambiental (LOCUS) do Departamento de 

Psicologia da UFC, coordenado pela profa. Zulmira Áurea.  

A aspiração do programa é trabalhar a co-responsabilidade 

socioambiental junto à comunidade de usuários acerca dos problemas estruturais, 

como acessibilidade, e de degradação ambiental de modo a promover a qualidade 

no campus universitário.  

A coleta seletiva de resíduos sólidos foi uma das políticas trabalhadas 

pelo grupo com o tema “Lixo: e eu com isso!”. Com ações de aquisições e 

disposição de conjuntos de lixeiras identificadas por cada tipo de resíduo (Figura 

25), que, embora não exista um trabalho de logística de armazenamento e 

destinação sustentável aos resíduos coletados, o projeto visa construir uma 

mudança de percepção dos usuários do local com comportamentos pró-ambientais. 

Figura 25 – Coletores de resíduos padronizados, conforme CONAMA nº 275/2001, 

Centro de Humanidades/UFC 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

 GRUPO TEMÁTICO 3 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho,  

apresentou o pior percentual, com desempenho ambiental “Péssimo”, gerado pela 

falta de campanhas de prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, ausência 

de comissões internas de prevenção de acidentes e pesquisa periódica de 

satisfação junto aos servidores. 
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 GRUPO TEMÁTICO 4 – Sensibilização e Capacitação dos Servidores, fato 

interessante foi identificado nesse grupo ao atingir um “Péssimo” resultado pela 

pontuação do subgrupo “Recursos Humanos”, porém uma classificação “Bom” no 

subgrupo  “Alta Administração”.  

Percebe-se, assim, que na visão da instituição há um atendimento 

completo quanto aos processos (Plano de Gestão Ambiental implantado, diagnóstico 

socioambiental dos campi da instituição, política de comunicação interna sobre suas 

estratégias de gestão socioambiental, campanhas de uso consciente dos recursos e 

bens públicos, por meio de cartazes, folhetos, etc.), porém sem resultados 

concretos, pois obteve uma pontuação “zero” em questões no subgrupo Recursos 

humanos (práticas de sustentabilidade definidas pela administração são de 

conhecimento dos servidores, diretrizes ambientais definidas para promover uso 

racional de bens públicos estão disseminadas entre todos os servidores, a instituição 

assegura-se que as ações de sustentabilidade sejam entendidas e aplicadas por 

todos os servidores, a instituição assegura que as estratégias formuladas são 

coerentes com as especificidades dos setores). 

 

 GRUPO TEMÁTICO 5 – Licitação Sustentável, atingiu-se aqui um dos 

melhores índices, com percentual de 58%, classificado como “Regular”, e melhor 

eficiência sob o aspecto da sustentabilidade ambiental na instituição, não apenas do 

campus, pois são comuns a todos os campi. Um dos pontos deficitários se deve ao 

fato de ser considerada fraca a preocupação com a exigência de selos ambientais 

nas aquisições, o que reforça a necessidade de manuais que especifiquem os 

requisitos para compras sustentáveis, meta estabelecida no Plano de Logística 

Sustentável da UFC. 

Quanto ao desempenho ambiental alcançado no campus de acordo com 

os grupos temáticos, mostrados no quadro-síntese com os dados apurados no 

Benfica, apresenta-se no Gráfico 1 a dimensão em percentual da diferença entre o 

atingido no grupo temático e o máximo possível, com valores equalizados em 100%.  
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Gráfico 1 – Percentual equalizado do déficit de Desempenho Ambiental por grupo 

temático – UFC/Benfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Verifica-se pelo Gráfico acima que o Grupo Temático QVT apresentou o 

pior desempenho ambiental com déficit de 93% no atendimento às propostas 

apresentadas quanto à Sustentabilidade no Campus do Benfica.  Seguido desse 

Grupo Temático, têm-se o critério de Sensibilização e Capacitação dos Servidores 

(SCS) e Gestão dos Resíduos Gerados (GRG), apresentando déficit de 60% e 54%, 

respectivamente. 

 
 

5.2.2 Campus Universitário do Pici Prof. Prisco Bezerra 

 
 

Através dos dados levantados no Campus do Pici, identificou-se um 

Índice de Sustentabilidade Ambiental no campus do Pici de 49,89%, com 

classificação “Regular” (Quadro 3). Demonstra-se com esse resultado, que a 

instituição no campus do Pici atende somente a legislação quanto a práticas de 

sustentabilidade em suas atividades. 
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Quadro 3 – Síntese dos resultados obtidos na UFC/Pici 

GRUPOS TEMÁTICOS SUBGRUPOS 
PONTOS 

POSSÍVEIS 
PONTOS 

ATINGIDOS 
PERCENTUAL 

OBTIDO 
SUSTENTABILIDADE 

USO RACIONAL DE 

RECURSOS E BENS 

PÚBLICOS 

Energia 6 3 50% REGULAR 
Água 5 2,8 56% REGULAR 

Transporte 4 1 25% FRACO 

Biodiversidade 3 1 33% FRACO 

Manutenção 3 2 66% BOM 

Materiais de consumo 6 3,6 60% REGULAR 

Almoxarifado 4 3 75% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO  18,43% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 33,70% 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

Implementação e 
Operação 

16 11 68% BOM 

Treinamento, 
consciência e 
competência 

8 3,2 40% FRACO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 15,96% 
% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 26,97% 

QUALIDADE DE VIDA 

NO AMBIENTE DO 

TRABALHO 
Gestão de Pessoas 6 0,4 6% PÉSSIMO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 0,45% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 6,74% 

SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 
Recursos Humanos 10 1 10% PÉSSIMO 

Alta Administração 9 6,6 73% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 8,54% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 21,35% 

LICITAÇÃO 

SUSTENTÁVEL 
Aquisições e Contratos 10 5,8 58% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 6,52% 
% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 11,24% 

ÍNDICE GERAL DE SUSTENTABILIDADE DO CAMPUS 90 44,4 49,89% REGULAR 

Fonte: dados da pesquisa 

Os grupos temáticos URR, QVT, SCS e LS obtiveram, respectivamente, 

índices de sustentabilidade nos grupos de 18,43%, 0,45%, 8,54% e 6,52%. 

Percentuais semelhantes aos indicadores encontrados para o campus Benfica, pois 

as informações obtidas foram de respostas dadas por gestores com atuação em 

ambos os campi. 

 GRUPO TEMÁTICO 1, Uso Racional de Recursos e Bens Públicos,  o fato 

de a instituição possuir sistema informatizado para gerenciar o estoque de materiais 

e equipamentos, com logística de gestão FIFO (First in, first out), existência de 

levantamento e acompanhamento do consumo de papel usado nas impressões e 

cópias, contribuíram na pontuação no Grupo Temático 1. Porém, obteve baixa 
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satisfação no item relacionado ao adequado sistema de estocagem, como pallets e 

prateleiras.  

A estrutura do almoxarifado, construída em 1990, e sem investimentos 

significativos para a melhoria física, desde então, encontra-se em situação precária, 

deteriorada, com mezanino enferrujado, goteiras no teto, umidade e iluminação 

inadequada. Não há áreas distintas para recebimento, separação e expedição dos 

materiais, por falta de espaço os servidores tentam executar esses procedimentos 

num mesmo espaço (Figura 26). 

Figura 26 – Galpão de estocagem de bens e materiais, Almoxarifado Central/UFC 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

O atendimento de fornecimento de materiais pelo Almoxarifado Central é 

feito para todos os campi, Fortaleza e interior, com crescimento de demanda em 

10% a cada ano. 

Quanto à meta do PLS de substituição de copos e xícaras descartáveis 

por material permanente, como vidro e porcelana, apenas os seguintes setores da 

universidade aderiram oficialmente junto ao almoxarifado: Cerimonial da UFC, 

Coord. Assuntos Internacionais, Vice-reitoria, Memorial da UFC, Pró-reitoria de 

Planejamento, e direção da Pró-reitoria de Extensão. 

Quanto ao subgrupo do critério Biodiversidade, houve deficiência no item 

que questiona a existência de ação de levantamento e registro da água da fauna e 

flora nativas, que obteve valor zero, por haver a possibilidade para tal ação (Figura 

27), porém sem atuação quanto a isso no espaço universitário.  
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Figura 27 – Visão do açude Santo Anastácio, campus do Pici/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Quanto a esse tema, relevante o estudo de Oliveira (2013, pg, 114) pelo 

alerta à necessidade de controle da eutrofização (concentração de matéria orgânica, 

como dejetos domésticos e efluentes industriais) e do assoreamento (acúmulo de 

sedimentos) no Açude Santo Anastácio (ASA), sob pena do desaparecimento de 

toda fauna e flora local.  

 
Quanto ao seu estado de eutrofização, foi determinado como hipereutrófico 
na maior parte das coletas, o pior índice da tabela de classificação. Isso 
pode acarretar inúmeras consequências negativas, como o envelhecimento 
precoce desse ecossistema aquático, com total esgotamento do oxigênio 
dissolvido no meio.  Isso pode acarretar a morte de seres aquáticos que 
vivem nesse corpo hídrico, como também a  proliferação de cianobactérias 
que podem contaminar os peixes, fazendo com eles não apresentem 
condições sanitárias pela bioacumulação de poluentes e eventuais 
cianotoxinas OLIVEIRA (2013,,pg 117). 
 

Sistematicamente a universidade realiza a limpeza do ASA, porém esse 

trabalho consiste apenas  em um paliativo, uma vez que não há ações de 

preservação ambiental desse corpo hídrico junto a comunidade do entorno. Ainda 

segundo dados da pesquisa, existe uma perda anual de 0,124 m3 por assoreamento 

e, se nenhuma medida for tomada, um total assoreamento desse açude 

provavelmente em 2024 ou 2025. 

Ainda quanto à biodiversidade, houve pontuação máxima na questão que 

se aborda a reposição de árvores cortadas para atender as construções/ampliações 

de edificações, no entanto com péssima pontuação no item que questiona sobre 

projetos de paisagismo com base em espécies nativas da região (Figura 28).  
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Figura 28 – Espécies nativas utilizadas em jardins, campus do Pici/UFC. 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Dentre as ações do Plano de Logística Sustentável (PLS) existe a 

proposta de harmonizar a interação da comunidade acadêmica com o meio 

ambiente, garantir a seguridade das árvores presentes nos campi da UFC e 

recompor as extensões geográficas afetadas. 

No entanto, identificou-se em visitas realizadas ao campus, diversas 

áreas sem cobertura vegetal, como na entrada do campus que, pela ausência de 

proteção nos limites e avisos educativos, sofre com o pisoteio de quem utiliza o 

espaço para “cortar caminho” (Figura 29). Ou, ainda sendo utilizadas como 

estacionamento (Figuras 30 e 31), ocasionando severa degradação, perda de 

componentes por erosão e assoreamento do  ASA. 

Figura 29 – Bosques e jardins, campus do Pici/UFC 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 
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Figura 30 – Bosque AEAC (Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará), Pici 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

 
Figura 31 – Área verde próxima a guarita de entrada, campus do Pici/UFC 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

 GRUPO TEMÁTICO 2 – Gestão de Resíduos Gerados, esse grupo foi o 

responsável pela maior variação sofrida entre os índices do Benfica e Pici, resultado 

de uma pontuação mais significativa no critério Implementação e Operação quanto 

às questões envolvendo existência de Estação de tratamento de Efluentes, coleta e 

destinação sustentável de óleo inservível, ação realizada no departamento de Eng. 

Ambiental/UFC. 

Ainda com relação à reutilização de óleo descartado por este projeto, 

como o preparo dos alimentos servidos nos restaurantes universitários da UFC, bem 

como o descarte sustentável dos restos de comida, é de responsabilidade da 

contratada, não há que se considerar o óleo produzido para as refeições servidas no 

RU do Pici.  
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Fato esse considerado pela atuação da instituição através da divisão de 

Gestão Ambiental, PRPL/UFC, presidido pela professora. Simone da Silveira e 

direção de Geovany Torres, que atua em diversas práticas de responsabilidade 

socioambiental. Podem-se citar os projetos: "Adote um livro", no qual, para cada 

capa doada aos livros da UFC, o aluno recebe em troca uma squeeze ou uma 

ecobag; e o Programa de Gerenciamento de Resíduos da Universidade Federal do 

Ceará(PROGERE UFC). 

O PROGERE desenvolve atividades que incluem: educação ambiental, 

através de fixação de cartazes, distribuições de squeeze (Figura 32) e campanhas 

itinerantes envolvendo dinâmicas ambientais junto a comunidade acadêmica e 

banners, coleta seletiva solidária (Decreto nº 5.940/2006); a assessoria nos 

gerenciamentos de resíduos laboratoriais(Decreto nº 5.940/2006) e banco de 

reagentes. 

Figura 32 – Instrumentos para a campanha de conscientização quanto ao uso 
racional de recursos e bens públicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cedido por Geovany Torres (2015) 

 

Além disso, outros projetos sustentáveis de iniciativas dos centros e 

departamentos abrigados no Pici acrescentaram valor à sustentabilidade, como 

compostagem e produção de mudas, realizadas pelo Departamento de 

Fitotecnia/Centro de Ciências Agrárias; e coleta de pilhas descartadas, sob 

orientação do Centro de Tecnologia, Departamento de Eng. ambiental (Figura 33) 
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Figura 33 – Coletores dispostos na Biblioteca Central/Pici para armazenamento de 
pilhas, voluntariamente depositadas 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Identificou-se que os resíduos orgânicos colhidos da limpeza do campus, 

quando não encaminhados a aterros municipais, alimentam a composteira, cujo 

produto é utilizado na produção das mudas, que atende aos projetos de pesquisa, 

cursos de cultivo de plantas em vasos abertos à comunidade externa, e para os 

espaços físicos do campus com objetivos paisagísticos. 

Como ponto deficitário no grupo temático, observou-se na destinação 

sustentável de reciclados como vidros, metais e plásticos, encaminhados ao lixo 

comum.  Segundo informações obtidas com o coordenador do PROGERE, a opção 

por trabalhar apenas resíduos mais fáceis de gerenciar (papéis, papelão e jornais) 

se deu pela falta de estrutura compatível ao estabelecido nas legislações ambientais 

para coleta, armazenamento e destinação final. 

Para esses resíduos de celulose, a PROGERE disponibiliza caixas 

coletoras (Figura 34) aos setores dos campi, que são coletadas pelo caminhão da 

DIURB, com horário/dia estabelecidos, e encaminhados para armazenamento no 

galpão de estoque, para recolhimento por associação cadastrada. 

Figura 34 – Ângulos de caixas coletoras de papel, distribuídas pela Divisão de 
Gestão Ambiental/UFC 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cedidas por Geovany Torres (2015) 
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Com relação a lâmpadas fluorescentes descartadas no campus, 

observou-se haver orientação realizada pelo PROGERA com o pessoal da 

manutenção para coleta e separação dessas lâmpadas em depósito, para futuro 

programa de destinação sustentável, com descontaminação dos gases presentes e 

reciclagem do vidro. 

 GRUPO TEMÁTICO 3 – Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho, 

obteve o pior desempenho ambiental dos grupos: 0,45%, em cima de um percentual 

máximo de 6,74%. 

 GRUPO TEMÁTICO 4 – Sensibilização e Capacitação de Servidores, 

assim como o ocorrido com os dados apresentados no Benfica, com bom 

desempenho quanto ao critério Alta Administração, porém com péssima 

classificação em Recursos Humanos.  

 GRUPO TEMÁTICO 5 – Licitação Sustentável, apresentou percentual de 

contribuição(desempenho ambiental) no Índice de Sustentabilidade de 6,52%, 

considerando-se um percentual máximo de 11,24%. 

Finalmente, apresenta-se no Gráfico 2 que o Grupo Temático QVT obteve 

o pior índice de sustentabilidade, com déficit de 93% de desempenho ambiental; 

enquanto os melhores percentuais foram identificados nos Grupos Temáticos Gestão 

de Resíduos Gerados e Licitação Sustentável com déficit de 41% e de 42%, 

respectivamente. 

Gráfico 2 – Percentual equalizado do déficit de Desempenho Ambiental por grupo 
temático – UFC/Pici 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Ainda se verifica no Gráfico 2 que os déficits de desempenho 

apresentados no Benfica se mantiveram nos do Pici com relação aos grupos QVT, 

SCS e LS, porém houve queda no déficit, logo, melhora no desempenho ambiental, 

nos Grupos Temáticos URR e GRG. 

 
 
5.2.3 Campus Universitário do Porangabuçu 

 
 

A sustentabilidade global do campus Porangabuçu encontrada foi 

considerada como “Regular”, aparecendo com um índice de 42, 92% (Quadro 4). De 

uma maneira geral este resultado reflete que a instituição ainda tem aspectos a 

serem aperfeiçoados com relação ao meio ambiente. 

Quadro 4 – Síntese dos resultados obtidos na UFC/Porangabuçu 

GRUPOS TEMÁTICOS SUBGRUPOS 
PONTOS 

POSSÍVEIS 
PONTOS 

ATINGIDOS 
PERCENTUAL 

OBTIDO 
SUSTENTABILIDADE 

USO RACIONAL DE 

RECURSOS E BENS 

PÚBLICOS 

Energia 7 2,4 34% FRACO 

Água 5 3 60% REGULAR 

Transporte 4 1 25% FRACO 

Biodiversidade 2 1,6 80% BOM 

Manutenção 2 1 50% REGULAR 

Materiais de consumo 6 1,6 26% FRACO 

Almoxarifado 3 2,6 86% ÓTIMO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 14,83% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 31,82% 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
Implementação e Operação 17 8,8 51% REGULAR 

Treinamento, consciência e 
competência 

8 0 0% PÉSSIMO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 9,89% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 28,41% 

QUALIDADE DE VIDA 

NO AMBIENTE DO 

TRABALHO 
Gestão de Pessoas 6 2,8 46% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 3,15% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 6,82% 

SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 
Recursos Humanos 10 1 10% PÉSSIMO 

Alta Administração 9 6,6 73% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 8,54% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 21,59% 

LICITAÇÃO 

SUSTENTÁVEL 
Aquisições e Contratos 10 5,8 58% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 6,52% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 11,36% 

ÍNDICE GERAL DE SUSTENTABILIDADE DO CAMPUS 89 38,2 42,92% REGULAR 

Fonte: dados da pesquisa 
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 GRUPO TEMÁTICO 1, Uso Racional de Recurso e Bens Públicos, 

contribuiu com um percentual de 14, 83% no índice geral de sustentabilidade, 

apresentando uma eficiência de 47 % na execução dos processos envolvidos. 

Embora não existam campanhas de uso racional de água nem 

hidrômetros individualizados por blocos, podendo assim a gerenciar consumo, 

descobrir tendências de vazamento e ações que levam à economia, constatou-se no 

campus a existência de sistema de captação de água através de poço e reuso, com 

80% de satisfação quanto ao atendimento da pergunta.  

Além disso, atitudes valiosas foram realizadas para reduzir o consumo de 

água pelo prefeito do campus, o Engº José Herculano Soares, como: substituição e 

monitoramento das subestações de água (Anexo D), instalações de plugs de 

fechamento em 80% das torneiras nos ambientes externos, evitando uso excessivo 

nos jardins e por lavadores de carros; e reuso da água descartada pelos 

condicionadores de ar para irrigação de plantas (Figura 35). 

Figura 35 – Ações de redução do consumo de água, UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Com relação ao desafio de redução do consumo de energia, fator que 

mais contribui para emissão de gases com efeito estufa, observaram-se diversas 

atividades de gerenciamento energético, não observados nos outros campi, como 

instalação em toda iluminação externa de sensores externos de modo a ligar e 

desligar a iluminação apenas quando esta é necessária e adaptá-la de acordo com a 

ocupação e luminosidade exterior, foto-células (Figura 36), redução de consumo 

com aproveitamento de iluminação natural (Figura 39). 
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Figura 36 – Foto-células e sensores de presença instalados – UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

Figura 37 – Eficiência energética com troca das brises de circulações das clinicas 
odontológicas, UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

 

Fonte: cedidas por Herculano Soares (2014) 

  

Desligar a iluminação para poupar energia, foi o primeiro passo 

complementado com renovação de quadro mais eficientes (Figura 38). 

Figura 38 – Renovação de quadros, Fisiologia e Farmacologia, Porangabuçu/UFC 

. 

 

 

 

 

Fonte: cedidas por Herculano Soares (2014) 

ANTES DEPOIS 

ANTES DEPOIS 
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No subgrupo Biodiversidade a avaliação de desempenho atingiu uma 

classificação boa, com 80% de satisfação nos quesitos. Práticas ambientais na 

intenção de favorecer relação comunidade-meio ambiente foram identificadas 

durante as visitas aos vários ambientais dos cursos que compõem o campus (Figura 

39), incluindo áreas de conveniência (Figura 40) reformadas de forma a, como 

relatou o prefeito do campus, “tornar o campus mais humano”. 

Figura 39 – Jardins mantidos nos ambientes interno/externo, UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Figura 40 – Área de convivência, Faculdade de Medicina/UFC 

 

 

 

 

 

 

Fonte: cedidas por Herculano Soares (2014) 

 

Ainda sobre o Grupo Temático URR, foi relevante nos resultados o fato de 

o almoxarifado possui um adequado sistema de estocagem dos materiais de 

consumo, separação entre produtos mais frágeis e os que exigem condições 

especiais de condicionamento nos laboratórios químicos e fármacos, recebendo 

uma pontuação 4(quatro), pois as condições não são ideais.  

DEPOIS ANTES 
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Quanto ao consumo de material, não existe controle de material de 

expediente, mas em entrevista foi mostrado uma planilha de controle de saída e 

entrada no Almoxarifado de todo material utilizado na manutenção do campus.  

No subgrupo Manutenção, conforme demonstrado na Figura 41, Item 

considerado precário, nulo em escore, foi quanto ao processo definido para coleta e 

armazenamento em locais próprios, dos equipamentos/móveis (computador, 

armários, mesas, cadeiras, etc.) considerados inservíveis pelo campus.  

Figura 41 – Bens públicos estocados em locais inapropriados, UFC/Porangabuçu. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

 GRUPO TEMÁTICO 3 – Gerenciamento de resíduos gerados, apontou 

uma classificação “Regular” no subgrupo Implementação e Operação, porém, escore 

0(zero) no subgrupo Treinamento, Consciência e Controle.   

Pontos positivos no gerenciamento de resíduos observaram-se nos itens 

relacionados à existência de coleta no local de origem (Figura 42), destinação 

sustentável dos resíduos gerados (Figura 43) e inventário dos resíduos produzidos 

no campus, embora ainda sem levantamento do volume produzido. 
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Figura 42 – Coleta de resíduos perigosos no local de origem, UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Identificou-se, ainda, durante as visitas aos setores do campus, a 

existência de campanhas nos departamentos do Centro de Saúde, desenvolvidas 

pelo Projeto de extensão SUS Biosegurança (Figura 43).  

Figura 43 - Cartazes de conscientização de práticas ambientais, UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Atenção em ações nesse sentido também foi relatada em entrevista 

informando que estavam aguardando orientação do PROGERE quanto a 

procedimento de descarte de pararaios radioativos, (proibido no país por causa da 

radioatividade que emitem) substituídos recentemente por de Franklin.  

Quanto ao descarte sustentável de resíduos, a UFC possui contrato com 

empresas terceirizadas, uma delas a Transágua Coleta de Lixo, para coleta e 

destinação adequada dos resíduos biológicos (fluidos corporais, tecido animal, 
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cobaias), artigos perfurocortantes e materiais médico-hospitalares descartados. Para 

tanto, os funcionários possuem orientação quanto a coleta e separação em locais 

apropriados para o devido recolhimento da contratada (Figura 44). 

Figura 44 – Depósito de resíduos infectantes, UFC/Porangabuçu 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Pontos negativos foram identificados nos itens quanto a práticas de coleta 

e destinação de pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, cartuchos e materiais 

eletroeletrônicos gerados no campus. Estes, segundo o prefeito do campus, não são 

encaminhados junto com o lixo comum, porém ficam armazenados em depósito 

ainda sem destinação estabelecida. 

 GRUPO TEMÁTICO 3 – Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho, 

identificou-se que este foi o grupo estruturado, com índice de sustentabilidade no 

grupo de 3,15%, com máximo de 6,82%, e que responde de forma mais positiva a 

eficiência, 46%. Pontos de completa satisfação foram atingidos nas questões 

referentes ao atendimento às exigências quanto aos equipamentos de proteção em 

atividades perigosas, espaços físicos internos do campus com adequação acústica, 

ações quanto à manutenção e substituição de aparelhos que provocam ruídos no 

ambiente de trabalho. 

Relato envolvendo redução de resíduos e impactos ambientais, com 

melhoria nas condições de qualidade de vida, visto que nos laboratórios não há 

insalubridade, foi em relação a retirada do formol e substituição por glicerina na 

conservação dos cadáveres, com considerável diminuição dos riscos à saúde e ao 

meio ambiente. 

 GRUPO TEMÁTICO 4 – Sensibilização e Capacitação dos Servidores, 

atingiu um baixo percentual de Desempenho Ambiental, atingindo apenas 8,54% de 

uma contribuição máxima de 21,59%. 
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Pontos negativos observados foram em relação a existência de 

campanhas internas de conscientização, a interação com todas as partes 

interessadas pela Alta direção em relação ao comprometimento e oportunidade para 

a instituição, abrangência entre todos os servidores das diretrizes ambientais 

definidas pela instituição, monitoramento para que as ações de sustentabilidade 

sejam entendidas e aplicadas por todos os servidores e estratégias formuladas pela 

instituição coerentes com as especificidades dos setores. 

 GRUPO TEMÁTICO 5 – Licitações Sustentáveis, por ser um setor 

comum a todos os campi, repetiu-se neste Grupo Temático as respostas obtidas pela 

entrevista ao setor responsável pelas licitações. 

Desse modo, manteve-se a situação quanto ao Desempenho ambiental 

de 6,52% no grupo, com uma diferença entre o percentual máximo possível de 

apenas 4,84%.  

Em relação ao comportamento do Desempenho Ambiental nos Grupos 

Temáticos, podemos verificar pelos dados registrados no quadro-síntese (Quadro 4) 

e no Gráfico 3, que o melhor resultado, após Licitações Sustentáveis(LS), foi 

demonstrado no grupo URR e o pior no GRG, este último ocasionado pelo 

percentual de sustentabilidade de 0% atingido pelo subgrupo de critério 

Treinamento, Consciência e Competência. 

Gráfico 3 – Percentual equalizado do déficit de Desempenho Ambiental por grupo 
temático –  UFC/Porangabuçu 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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O melhor resultado apresentado no Grupo Temático Uso Racional de 

Recursos e Bens Públicos quanto ao Desempenho Ambiental não descarta, 

entretanto, uma necessidade de otimização dos processos para uma satisfação 

razoável desse critério, como aponta o Gráfico 3 um percentual de 53% de déficit no 

atendimento dos itens propostos nas questões. Com relação ao Grupo Temático 

GRG o déficit é pior quando se constata um percentual de 68%, gerando, assim, 

preocupação uma vez que grande parte de resíduos gerados no campus 

Porangabuçu são considerados perigosos. 

 
 

5.2.4 Campus da UFC em Quixadá 

 
 

Conforme definido pelo quadro-síntese na Figura 48, o campus da UFC 

em Quixadá, com pleno funcionamento há apenas 3(três) anos, apresentou 

desempenho ambiental com classificação regular, atingido o melhor índice Geral de 

Sustentabilidade entre os campi avaliados: 50,48%.  

Quadro 5 – Síntese dos resultados obtidos na UFC/Quixadá 

GRUPOS TEMÁTICOS SUBGRUPOS 
PONTOS 

POSSÍVEIS 
PONTOS 

ATINGIDOS 
PERCENTUAL 

OBTIDO 
SUSTENTABILIDADE 

USO RACIONAL DE 

RECURSOS E BENS 

PÚBLICOS 

Energia 7 0,6 8,5% PÉSSIMO 

Água 5 1,6 32% FRACO 

Transporte 3 1,8 30% FRACO 
Biodiversidade 2 2 100% ÓTIMO 

Manutenção 2 1,8 90% ÓTIMO 

Materiais de consumo 5 3 60% REGULAR 

Almoxarifado 4 3 75% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 16,43% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 33,33% 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
Implementação e Operação 13 7,4 68% REGULAR 

Treinamento, consciência e 
competência 

8 2 40% FRACO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 11,19% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 25% 

QUALIDADE DE VIDA NO 

AMBIENTE DO TRABALHO 
Gestão de Pessoas 6 2,6 43% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 3,10% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 7,15% 

SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 
Recursos Humanos 10 4,2 42% REGULAR 
Alta Administração 9 6,6 73% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 12,86% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 22,62% 

Continua 
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Continuação 

GRUPOS TEMÁTICOS SUBGRUPOS 
PONTOS 

POSSÍVEIS 
PONTOS 

ATINGIDOS 
PERCENTUAL 

OBTIDO 
SUSTENTABILIDADE 

LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL Aquisições e Contratos 10 5,8 58% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 6,90% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 11,90% 

ÍNDICE GERAL DE SUSTENTABILIDADE DO CAMPUS 84 42,4 50,48% REGULAR 

Fonte: dados da pesquisa 

 Grupo Temático 1 – Uso Racional de Recursos e Bens Públicos, 

apresentou péssimo resultado na sustentabilidade no subgrupo Energia e obteve 

fraco nos quesitos de uso racional de água.  

Vale ressaltar que, embora construído já na vigência da IN nº 

10/MPOG/2012, com o Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFC 

desenvolvido em 2013, não se constatou a adequação das estruturas em termos 

sustentáveis, como sistema de medição de energia individualizado por bloco 

acadêmico ou sistema de iluminação com sensores de presença em locais de 

trânsito de pessoas. 

Ponto positivo quanto ao uso racional da água, com atendimento de 80%, 

identificou-se quanto à existência de poços artesianos ativos no campus. Conforme 

relatado em entrevista pelo prefeito do campus, Jones Bezerra, houve aqui uma 

necessidade dada às circunstâncias de implantação do campus. Na época, não 

havia abastecimento de água pela CAGECE na área, assim, a medida adotada foi a 

construção de 2(dois) poços profundos, de 100 e 60 metros que, desde então, 

abastece o campus.  

No entanto, análises físico-químicas realizadas pelo NUTEC e laboratório 

de Engenharia de alimentos, detectaram condições perfeitas quanto à microbiologia, 

porém com altas concentrações de cloretos, inadequadas ao consumo humano. 

Nesse sentido, a UFC, utilizando-se de tecnologia disponível, instalou nos  

bebedouros, distribuídos no campus, equipamento de osmose reversa (Figura 45). 

O sistema de osmose reversa funciona como dessalinização da água do 

mar, aplica-se uma pressão sobre a água dura maior que sua pressão osmótica e, 

com isso, a água passa por uma membrana semipermeável em direção a outro 

recipiente contendo água potável. A denominação de reversa se dá porque o 
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solvente (água) passa da solução mais concentrada para a mais diluída, contrário ao 

processo natural de osmose. 

Figura 45 – Um dos equipamentos instalados em bebedouro para tratamento de 
água por osmose reversa, UFC/Quixadá 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 A água para irrigação das áreas verdes do campus é proveniente de um 

cacimbão (Figura 46) com água do próprio lençol freático, de dimensão 7x7m e 

coluna d’água de 2 a 2,5 metros, em períodos de escassez.  Ressalta-se, entretanto, 

que a utilização de água dura, água que contém elevada quantidade de sais, 

apresenta na maioria das vezes limitação não apenas para consumo humano, mas 

existem fortes restrições para uso na irrigação. 

Figura 46 – Vista do cacimbão, fonte de água para irrigação, UFC/Quixadá 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

A principal fonte de dureza nas águas é quando ocorre a passagem pelo 

solo e acontece a dissolução da rocha calcária, predominância do embasamento 

cristalino no Sertão Central, pelo gás carbônico da água.  Desse modo, a água com 
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elevada concentração de sais pode causar desde simples distúrbios intestinais a 

incidências de calculo renal quando utilizada para consumo.  

No entanto, dentre os principais problemas causados pela utilização de 

água dura para fins de irrigação, destaca-se a corrosão das tubulações, salinização 

dos solos e dificuldade no crescimento das culturas. Em épocas de estiagem, sob 

efeito da evaporação excessiva e velocidade de infiltração, representa um perigo 

freqüente de formação de sais na superfície e impermeabilidade do solo. 

Desde 2014 a CAGECE fornece água à região, porém a instituição não 

utiliza dessa fonte, nem para contingências. 

No critério Materiais de Consumo identificou-se excelente pontuação no 

quesito uso de copos e xícaras feitos de material permanente pelos servidores e 

pela preferência ao uso de documentos digitalizados e mensagens eletrônicas (e-

mail) na comunicação e atos de expediente, bem natural na área de Tecnologia de 

Informação, cursos atuantes no campus. Porém, com pontos negativos pelo fato de 

as impressoras não serem programadas para imprimir frente e verso, 

automaticamente.   

Ainda sobre o Grupo Temático URR, agora no critério de Biodiversidade, 

os resultados das análises identificou uma ótima classificação no desempenho 

ambiental, atendendo 100% de satisfação quanto a eficiência desse quesito. 

Dado que não foi estranho tendo em vista a formação acadêmica do 

prefeito do campus ser em Biologia. Em entrevista, Jones Bezerra, relatou fato 

ocorrido durante as obras do bloco administrativo, cuja localização no projeto inicial 

sofreu alteração para preservar um Jambolão (também conhecido com azeitona-

preta) que existia no terreno. 

Com orgulho, o prefeito do campus mostrou a diversidade de plantas 

nativas existentes nos jardins externos, como Flamboyant, Pau-Brasil, Catingueira, 

Ipês e Oitizeiro. Com alteração do projeto inicial de paisagismo, sob indicação para o 

Nim Indiano, o plantio dessas 50 mudas de espécies nativas foi realizado durante 

projeto de urbanização do campus, contou com uma palestra introdutória sobre 

Sustentabilidade Ambiental e a participação de toda a comunidade acadêmica, 

discentes, docentes e técnicos administrativos (Figuras 47) 
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Figura 47 – Dois momentos das atividades de plantio das primeiras mudas no 
campus durante ação de extensão de Educação ambiental, UFC/Quixadá 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Cedidas por Jones Bezerra (2013) 

 

 GRUPO TEMÁTICO 2 – Gestão de Resíduos Sólidos, obteve 

classificação regular quanto ao subgrupo Implementação e Operação, com ações 

como reaproveitamento de resíduos orgânicos (com folhagens sendo utilizada para 

produção de adubo) e restos de comida provenientes do RU, com ação de 

separação no momento do descarte pelos alunos (Figura 48), para alimentação 

suína, coleta de esgoto produzido nos blocos administrativos e acadêmico e por o 

campus possui Estação de Tratamento dos Efluentes líquidos, ETE (Figura 49). 

Figura 48 – Coletores de resíduos disposto no RU, cor preta para orgânicos e cor 
branca para copos descartados, UFC/Quixadá 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 
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Figura 49 – Fases da construção de uma das ETEs, UFC/Quixadá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Cedidas por Jones Bezerra (2012) 

Porém, o grupo recebeu um desempenho ambiental fraco no quesito 

Treinamento, Consciência e Competência, refletindo a insatisfação quanto aos itens 

relacionados à: participação, divulgação e mobilização acadêmica de adesão a 

coleta seletiva desenvolvido pela instituição, através do PROGERA, assim como 

consulta de satisfação e adesão ao programa de coleta de resíduos. 

Os resíduos gerados nos laboratórios, como monitores, mouses e 

teclados, são encaminhados como bens inservíveis ao setor de patrimônio, campus 

do Pici. No entanto, os resultados revelaram que não existe a atenção quanto a 

separação de lâmpadas fluorescentes descartadas do lixo comum. 

 GRUPO TEMÁTICO 3 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, o 

resultado da sustentabilidade nesse grupo foi de 43%, com classificação Regular. 

Pontos positivos apontados na entrevista foram quanto às exigências dos 

equipamentos de proteção em atividades perigosas,campanhas de prevenção de 

acidentes de trabalho, excelente adequação acústica. 

Pontos negativos foram identificados em relação aos itens relacionados a 

existência de comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) e pesquisa de 

satisfação periódica junto aos servidores.  

 GRUPO TEMÁTICO 4 – Sensibilização e Capacitação, o melhor 

resultado quanto ao comportamento do grupo foi observado aqui. A diferença entre 

os escores atingidos e o valor máximo de contribuição foi em torno de 9%, contra em 

média 12%, nos outros campi, e um desempenho do grupo de 12,86%, sendo de 

8%, nos outros espaços universitários estudados.  
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Observou-se como ponto satisfatório nas respostas a interação da alta 

direção com as partes interessadas para desenvolver a qualidade de vida no 

ambiente do trabalho.  

Os dados encontrados quanto ao déficit do Desempenho Ambiental 

apresentado pelo campus em estudo nos grupos temáticos foram tabulados no 

Gráfico 4, com valores equalizados em 100%. 

  
Gráfico 4 – Percentual equalizado do déficit de Desempenho Ambiental por grupo 

temático – UFC/Quixadá 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Identificam-se nesse campus universitário ações de responsabilidade 

socioambiental, no entanto, ainda se faz necessário empenho quanto a redução dos 

impactos negativos causados ao meio ambiente, no que diz respeito a um melhor 

desempenho nos processos de Uso Racional de Recursos e Bens Públicos (URR), 

Gestão de Resíduos Gerados (GRG) e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) por 

não atingirem 50% de atendimento das questões. 

Os Grupos Temáticos: Sensibilização e Capacitação dos Servidores 

(SCS) e Licitações Sustentáveis (LS), apresentaram uma necessidade de otimização 

dos processos, respectivamente, em 43 e 42%, conforme Gráfico 4, acima exposto. 
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5.2.5 Campus da UFC em Sobral 

 

Através dos dados apurados, identificou-se no campus de Sobral o pior 

Índice de Sustentabilidade ambiental da instituição, de 28,33% (Quadro 6), com 

classificação “Fraca” obtida de acordo com a Tabela de Desempenho ambiental. 

Verifica-se assim, que a instituição em Sobral pode causar danos ambientais à 

região, porém existem algumas iniciativas envolvendo a responsabilidade 

socioambiental. 

Quadro 6 – Sínteses dos resultados obtidos na UFC/Sobral 

GRUPOS TEMÁTICOS SUBGRUPOS 
PONTOS 

POSSÍVEIS 
PONTOS 

ATINGIDOS 
PERCENTUAL 

OBTIDO 
SUSTENTABILIDADE 

USO RACIONAL DE 

RECURSOS E BENS 

PÚBLICOS 

Energia 6 0,4 7% PÉSSIMO 

Água 4 0 0% PÉSSIMO 

Transporte 3 0,2 7% PÉSSIMO 

Biodiversidade 2 0,8 40% FRACO 

Manutenção 1 0 O% PÉSSIMO 

Materiais de consumo 6 0 0% PÉSSIMO 

Almoxarifado 3 1,4 46% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO  3,33% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 29,76% 

GESTÃO DE RESÍDUOS 
Implementação e Operação 17 5,6 32% FRACO 

Treinamento, consciência e 
competência 

7 1 14% PÉSSIMO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 7,86% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 28,58% 

QUALIDADE DE VIDA NO 

AMBIENTE DO TRABALHO 
Gestão de Pessoas 6 1,2 20% PÉSSIMO 

% DESEMPENHO DO GRUPO 1,43% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 7,14% 

SENSIBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO 
Recursos Humanos 10 0,8 10% PÉSSIMO 

Alta Administração 9 6,6 73% BOM 

% DESEMPENHO DO GRUPO 8,81% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 22,62% 

LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL Aquisições e Contratos 10 5,8 58% REGULAR 

% DESEMPENHO DO GRUPO 6,90% 

% DESEMPENHO MÁXIMO DO GRUPO 11,90% 

ÍNDICE GERAL DE SUSTENTABILIDADE DO CAMPUS 84 23,8 28,33% FRACO 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ainda com relação ao Quadro 6, verifica-se que os Índices de 

sustentabilidade atingidos no grupo URR e GRS foram de apenas 3,33% e 7,86%, 

respectivamente. Com diferença em relação ao percentual de contribuição máximo 
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possível no grupo, de 26,43% e 20,72%, enquanto em todos os outros campi obteve 

um valor médio de 16% e 15%, respectivamente nos grupos URR e GRS. 

Os outros grupos temáticos, QVT, SCS e LS se mantiveram semelhantes 

ao resultado encontrado nas outras unidades acadêmicas já abordadas neste 

estudo. 

No Gráfico 5, observa-se de forma mais clara o déficit quanto ao 

Desempenho ambiental do campus com relação ao Uso Racional de Recursos e 

Bens Públicos (URR),  atingindo satisfação de apenas 11%, e no grupo Gestão de 

Resíduos Gerados (GRG), de 27%. 

Gráfico 5 – Percentual equalizado do déficit de Desempenho Ambiental por grupo 
temático – UFC/Sobral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 GRUPO TEMÁTICO 1 – Uso Racional de Recursos e Bens Públicos, 

recebeu as piores pontuações nos subgrupos com resultado péssimo, grande 

impacto ao meio ambiente, exceto em Biodiversidade, 40% de índice de 

sustentabilidade, e Almoxarifado, com 46%. Resultados críticos identificaram-se nos 

subgrupos: Água, Energia e Materiais de Consumo, com pontos apenas nos itens 

quanto a programa de eficiência energética realizada e monitoramento dos recursos.  

Importante ressaltar que há 3(três) poços profundo nos espaços do 

campus, porém, não estão ativos devido ao alto teor de sais na água.  

Em entrevista, foi relatado que o controle do consumo de energia e água 

das unidades do campus é realizado pelo Departamento de Atividades Gerais 

0

20

40

60

80

100

URR GRG QVT SCS LS

Série1 89 73 80 61 42% 



118 
 

(DAG), no entanto, não havia retorno ou ações de orientação quanto à redução no 

uso desses recursos que demonstrem um monitoramento efetivo nesse sentido. 

Mesmo com a experiência da chamada “a crise do apagão”, observou-se 

nos dados a inexistência de sensores de presença ou desligamento programado nas 

unidades acadêmicas, torneiras automáticas instaladas nos banheiros e campanhas 

que promovam consumo consciente de energia e água.  

Como forma de evitar maiores desperdícios desses recursos, o pessoal 

de apoio do campus fica encarregado de apagar luzes, desligar equipamentos por 

ventura deixados ligados, e verificar torneiras abertas. Porém, frise-se que, como o 

desligamento acontece somente no final do expediente, essa foi uma medida 

encontrada pelos gestores para minimizar os desperdícios, já que o gasto 

desnecessário do recurso ocorreu até o momento que o funcionário passar. 

A educação ambiental seria fundamental nesses casos, pois somente 

quando realizada de forma constante e gradativa, pode resultar em costume 

permanente. Desse modo, criar avisos para serem fixados em monitores, 

interruptores de energia (luz), condicionadores de ar, com frases que alertem o 

colaborador sobre a importância de atos individuais na redução de impactos 

negativos ao meio ambiente. 

Pontos nulos foram apontados em todos os itens do critério Materiais de 

consumo: preferência ao uso de documentos digitalizados e mensagens eletrônicas 

(e-mail) na comunicação e atos de expediente, levantamento e acompanhamento do 

consumo de papel usado nas impressões e cópias, monitoramento do consumo de 

copos descartáveis, campanhas de sensibilização de uso racional de materiais de 

consumo, disponibilização de copos e xícaras feitos de material permanente a todos 

os servidores.  

Com relação à impressão em frente e verso de forma a redução do 

consumo de papel, mencionou-se durante aplicação do questionário a existência de 

orientação nesse sentido por parte da Reitoria, porém, a atitude para tanto seria do 

servidor uma vez que os computadores não estariam configurados para impressões 

em frente e verso automaticamente. E, apenas quando necessário, haveria o ajuste 

pelo usuário para impressão em apenas uma folha. 
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Com relação ao subgrupo Transporte, no quesito oferta de transporte 

institucional coletivo no campus, os entrevistados enfatizaram que a aquisição do 

ônibus foi devidamente realizada e as rotas já estão estabelecidas, com pendência 

apenas na contratação de motorista. 

De todos os critérios desse grupo temático (URR) o do Almoxarifado 

obteve o melhor resultado, mesmo situado em pequena área e com grande volume 

de materiais solicitados ao Almoxarifado central da instituição de forma a evitar 

excessivos deslocamentos pelo caminhão de transporte. 

Observou-se pelas respostas que o campus atende em 80% a adequação 

do sistema de estocagem dos materiais de consumo que se encontram dispostos 

em prateleiras, pallets e armários. Evitando assim, perdas de materiais por umidade, 

prazos de validade vencidos, quedas ou outros choques físicos (Figuras 50). Além 

disso, existe atenção quanto à separação entre produtos mais frágeis e os que 

exigem condições especiais de condicionamentos (Figura 51). 

Figura 50 – Estocagem de materiais natureza diversa, UFC/Sobral 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

Figura 51 – Separação entre produtos mais frágeis e os que exigem condições 
especiais de condicionamento, UFC/Sobral 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 
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 GRUPO TEMÁTICO 2 – Gestão de Resíduos Gerados, apresentou 

pontos com média satisfação nos itens do subgrupo de critérios Implementação e 

Operação referente à: coleta seletiva solidária com a doação de resíduos gerados de 

papéis, jornais e papelões à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

bem como separação e destinação sustentável de artigos médicos descartados e de 

resíduos perfurocortantes, biológicos e infectantes (Figura 52). 

Figura 52 – Coletores identificados por tipo de resíduo, UFC/Sobral 

 

 

 

 

 

Fonte: VASCONCELOS (2015) 

Embora com processo licitatório em andamento, o fato de a UFC em 

Sobral não possuir contrato próprio com empresa para destinação sustentável de 

resíduos perigosos gerados no campus levou a um escore de 40% nesses itens. 

Inclusive, com setores tendo que armazenar seus resíduos até definição quanto ao 

descarte adequado destes. 

A existência levantamento de volume de resíduos gerados foi responsável 

pela maior pontuação dentre os itens do grupo 3, enfatizou-se, no entanto, que essa 

ação foi gerada por exigência no contrato de empresa para coleta e destinação de 

resíduos.  

Não há no campus Sobral processo definido de coleta e descarte 

adequado de materiais eletroeletrônicos, como baterias e pilhas, nem de lâmpadas 

fluorescentes, que seguem para os aterros sanitários da prefeitura.  

Assim como ocorre nos outros campi da UFC, existe no Restaurante 

universitário do campus Sobral a orientação quanto a correta separação dos 

resíduos gerados, copos descartados e sobras de comida (Figura 53). Porém, a 

destinação final é o lixo comum. Vale relatar, entretanto, o sucesso obtido quanto à 

redução do desperdício de alimentos através de campanha realizada pela 

nutricionista, Laiana Severo, junto aos usuários do restaurante. 
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Figura 53 – Ação de separação de resíduos gerados e cartaz para conscientização 
para o desperdício de alimentos, UFC/Sobral 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: VASCONCELOS (2015) 

 

Ainda com relação ao Grupo Temático GRG, o subgrupo Treinamento, 

Consciência e Competência apresentou péssimo desempenho, com 0(zero) em 

todos os itens, exceto nas questões referentes a definição de processo para 

acondicionamento dos materiais descartados e a treinamento básico ao pessoal da 

limpeza para o correto manuseio dos resíduos, embora relatado que era de 

competência da empresa terceirizada, Criart. 

 GRUPO TEMÁTICO 3 – Qualidade de Vida no Ambiente do Trabalho, 

recebeu pontos positivos nos quesitos de exigência de equipamentos de proteção 

em atividades perigosas, citando-se recente envio de jalecos e luvas para utilização 

nos laboratórios, e campanhas de prevenção de acidentes no ambiente do trabalho, 

realizadas pela PROGEP via lista de e-mails. 

Pontos negativos foram detectados quanto à adequação acústica dos 

espaços físicos internos, existência de comissão interna de prevenção de acidentes 

(CIPA), e ausência de pesquisa de satisfação periódica junto aos servidores. 

Registrou-se em entrevista que a partir de treinamento realizado com servidores, foi 

formada uma comissão local para a brigada de incêndio. 

 GRUPO TEMÁTICO 4 – Sensibilização e Capacitação de Servidores, 

apresentou desempenho ambiental do grupo de apenas 8,81%, de um valor máximo 

de 22,62%, ou seja, atingindo uma eficiência de 39%. 

Esse péssimo desempenho foi ocasionado pelo subgrupo Recursos 

Humanos, que apresentou escores abaixo de 20% em praticamente todos os itens, a 

exceção ficou no quesito quanto a promoção de campanhas internas de 
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conscientização sobre uso racional dos recursos, pela instituição, que obteve 

satisfação de 60% nesse campus. 

 GRUPO TEMÁTICO 5 – Licitações Sustentáveis, obteve percentual 

regular de desempenho ambiental, com satisfação de 58% no atendimento aos 

quesitos do questionário. 
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5.3 Discussão geral dos resultados 

 

Por pertencerem a uma mesma universidade e, desse modo, sujeito às 

mesmas normatizações institucionais, os estudos de caso nos campi revelaram 

atuações semelhantes quanto à responsabilidade socioambiental. 

Quanto ao grau de sustentabilidade geral, encontrou-se um índice entre 

45 a 48% de desempenho nos campi: Benfica, Pici, Porangabuçu e Quixadá, 

conforme demonstrado no Quadro 7. Desta forma, verificando o enquadramento de 

avaliação da sustentabilidade e desempenho ambiental, constatou-se que a 

instituição nestes campi obteve um resultado considerado “Regular”. 

Posto isso, verifica-se que a existência de ações socioambientais ocorre 

apenas no que diz respeito ao atendimento da legislação, sem projetos e atitudes de 

valorização ambiental de forma a reduzir os impactos ambientais causados em suas 

atividades visando um desenvolvimento sustentável.   

Quadro 7 _ Quadro-síntese do resultado da Sustentabilidade na UFC 

RESULTADO DA SUSTENTABILIDADE 

CAMPUS URR GRG QVT SCS LS ÍNDICE GERAL RESULTADO 

BENFICA 18,85% 9,20% 0,46% 8,74% 6,67% 45,29% REGULAR 

PICI 18,02% 15,6% 0,44% 8,35% 6,37% 48,79% REGULAR 

PORANGABUÇU 15% 10% 3,18% 8,64% 6,59% 43,41% REGULAR 

QUIXADÁ 15,51% 10,56% 2,92% 12,13% 6,52% 47,64% REGULAR 

SOBRAL 3,29% 7,76% 1,41% 8,71% 6,82% 28% FRACO 

Fonte: Dados pesquisados 

O campus de Sobral, apresentou um índice geral de sustentabilidade de 

28%, considerado “Fraco” pela avaliação de desempenho ambiental considerado 

neste estudo. Assim, embora constatado iniciativas a respeito da sustentabilidade 

ambiental, as atividades exercidas pela instituição em Sobral podem está causando 

impactos ambientais na região. 

Ressalta-se que os dados obtidos no campus do Benfica e do Pici, foram 

resultados de respostas de gestores responsáveis por ambos os campi, motivo pelo 

qual se constata a semelhança nas ações existentes.  

Porém, percebe-se uma diferença quanto à pontuação no subgrupo do 

critério da Biodiversidade, ao compararmos com o resultado apresentado nos dados 
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do Benfica, ocasionado pelo item que questiona a existência de ação de 

levantamento e registro da água da fauna e flora nativas.  

No Benfica foi considerado “Não se aplica”, com a anulação, assim, do 

ponto possível para o item, enquanto que no Pici obteve valor zero, por haver a 

possibilidade para tal ação, porém sem atuação quanto a isso no espaço 

universitário. 

Outra variação apresentada entre os dados do Benfica e Pici foi 

constatada no escore do grupo de Gestão de Resíduos Gerados devido à atuação 

mais intensa do Programa de Gestão de Resíduos da UFC (PROGERA) desde 2005 

no Campus do Pici. 

O estudo comparativo ainda revelou que, embora semelhante em termos 

de resultado com os indicadores dos outros campi em Fortaleza (Benfica e 

Porangabuçu), o Pici se mostrou protagonista de ações ambientais isoladas bem 

diversas, talvez pela extensão, que possibilita uma maior diversidade de unidades 

de ensino e pesquisa, e órgãos administrativos.  

Com exceção do campus de Sobral, cujo processo de aquisição de 

coletores padronizados em cores estava em andamento, verificou-se que os campi 

promovem a separação dos resíduos reciclados descartados na universidade no 

local de origem, observada a Resolução do CONAMA nº275/2001, porém, reciclados 

como vidro, plástico e metal descartados seguem para o lixo comum sem destinação 

a associações ou cooperativas de recicladores, conforme Decreto nº 5.940/2006.  

Percebe-se na UFC uma espécie de “Maquiagem verde” (termo utilizado 

em contraposição ao Marketing verde), que é uma estratégia adotada pelas 

empresas que desejam passar uma imagem ecologicamente correta e consciente 

perante consumidores atentos às ações das empresas para minimizar os efeitos 

nocivos ao meio ambiente, mas que na verdade sem cumprirem efetivamente 

políticas estabelecidas para redução da degradação ambiental.  

De modo geral, os resultados demonstraram ausência de campanhas no 

sentido de trabalhar a conscientização para consumo racional dos recursos como 

energia, água e material de consumo. 

Nesse sentido, a produção de papel é uma das principais causas de 

impacto ambiental ao meio ambiente, uma vez que se utiliza no processo de 
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madeira, água e energia, além de grande quantidade de produtos químicos. Diante 

disso, tornam-se imprescindíveis medidas institucionais, já apontadas no PLS como 

possíveis soluções para o problema, no sentido de promoção do uso racional de 

papéis, como: configuração de impressões em frente e verso nos setores de todos 

os campi, criação de manuais com orientações para aquisições de marcas que 

atendam a modelo sustentável de produção, estocagem adequada de materiais pelo 

almoxarifado evitando perdas por umidade. 

Além disso, nas avaliações realizadas nos campi do Porangabuçu, Sobral 

e Quixadá observou-se péssima satisfação pelos entrevistados quanto à atuação do 

programa de coleta seletiva de papéis da UFC, mesmo que a reciclagem seja o 

procedimento mais eficaz para a preservação do meio ambiente, na produção e 

consumo de papel, pois além de evitar derrubada de árvores, reduz o volume de lixo 

gerado e promoção social pela geração de renda a recicladores. 

Ponto crítico foi demonstrado no volume de consumo e descarte de copos 

descartados nos restaurantes universitários. Se considerarmos o consumo de um 

campus pequeno como Sobral, com duas refeições diárias para em média 550 

alunos, serão 1.100 copos descartados diariamente e 23.100, mensalmente.  

Medidas como redução do consumo de copos descartáveis com 

disponibilização de copos e xícaras permanentes aos servidores, substituição de por 

canecas nos restaurantes universitários são pequenos gestos que podem fazer a 

diferença na UFC, sendo ainda implantadas em todos os campi, capital e interior, a 

economia financeira e, principalmente, a contribuição para o meio ambiente serão 

significativas. 

Além da identificação dos índices de sustentabilidade e do 

comportamento quanto à eficiência dos campi nos grupos temáticos propostos no 

questionário, identificou-se nas análises dos dados que dentre as alternativas 

propostas por Otero (2010), a adequação às exigências da legislação ambiental, a 

proteção dos interesses da instituição e o senso de responsabilidade socioambiental 

foram considerados os maiores motivadores para a implantação de práticas 

ambientais na UFC (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Motivações à implantação de práticas ambientais, visão dos gestores 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Com relação aos desafios, observa-se no Gráfico 7, que a 

Descentralização/fragmentação institucional e a Burocracia excessiva constituem 

entraves na implantação de ações de sustentabilidade socioambiental na 

universidade. Outros pontos levantados pelos entrevistados foram a consciência 

ambiental da comunidade externa e a “renovação” dos usuários discentes a cada 

4(quatro) anos, exigindo, assim um trabalho de conscientização permanente nas 

dependências dos campi.  

Gráfico 7 – Desafios à implantação de práticas ambientais, na visão dos gestores 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Constata-se, com isso, que a existência de ações e projetos ambientais 

restritos aos departamentos possam ser reflexos dos 2(dois) fatores apontados 

como as maiores dificuldades: excesso de demandas administrativas, por vezes 

burocráticas com requisições externas (que são priorizados em detrimento das 

questões ambientais) e inexistência de um órgão ou estrutura que realize a gestão 

das questões ambientais na universidade.  

Enfim, é importante ressaltar que todos os entrevistados nesse estudo 

demonstraram expectativas e vontade em cooperar com programas ambientais da 

universidade para uma atuação mais sólida. 

Escassez de recursos financeiros 

Ausência de suporte da Alta Administração 

Descentralização/fragmentação 

institucional 

Burocracia excessiva 

Tensões entre os diferentes grupos 

(docentes, téc. administrativos e discentes) 

Resultados a longo prazo 

Dificuldades de persuasão à participação 

de todos 

Adequação a exigências legais  

Proteção aos interesses da instituição 

Senso de responsabilidade 

socioambiental  

Redução de custos 

Função socioambiental da Universidade 



127 

6 CONCLUSÃO 

 

Em busca da sustentabilidade socioambiental no âmbito da UFC, este 

estudo realizado de novembro de 2014 a maio de 2015 revelou uma instituição que 

inicia a inserção de critérios ambientais nas atividades institucionais, oportunidade 

promovida pela Instrução normativa nº10/MPOG/2012 que estabelece a implantação 

de um Plano de Gestão de Logística Sustentável em todas as entidades do poder 

público. 

No sentido de atender ao objetivo geral proposto, procedeu-se o 

mapeamento, através de entrevistas estruturadas e visitas aos campi, bem como  a 

análise de ações de responsabilidade socioambiental a partir de questionário com 

quesitos abordando temas socioambientais (Uso de recursos e bens públicos, 

Gestão de Resíduos, Qualidade de vida no Trabalho, Sensibilização e Capacitação 

em práticas ambientais e Licitações Sustentáveis). 

Quanto ao alcance dos objetivos específicos, este trabalho atendeu todos 

os pontos, uma vez que:  

a) identificou as normas e determinações ambientais definidas nas 

legislações e regulamentos, dentre eles a Instrução normativa nº 

10/MPOG/2012, cuja exigência levou a UFC a implantar o Plano de 

Logística Sustentável (ver seções 3.1 e 5.1.1); 

b) destacou nos resultados da pesquisa as práticas ambientais 

exercidas pela administração, bem como as ações de servidores e 

alunos da UFC na rotina de suas atividades acadêmicas (ver seção  

5.2); 

c) determinou, através das análises dos escores obtidos com as 

respostas dos questionários, os indicadores de sustentabilidade e  

desempenho socioambiental nos campi da UFC (ver seção  5.2); 

d) destacou, por meio de gráficos,  desafios e potenciais na implantação 

de ações de sustentabilidade ambiental, identificados a partir de 

questões-chaves respondidas pelos gestores da instituição (ver seção  

5.3). 
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Percebeu-se nos relatos das entrevistas, que esse estudo foi importante e 

positivo por despertar nos gestores dos campi iniciativas em práticas simples, como 

aquisição de equipamento para descontaminação de lâmpadas fluorescentes, porém 

com grande contribuição para a redução dos impactos ambientais gerados. 

As práticas de gestão ambiental identificadas na UFC, especialmente nos 

campi da capital, são, de maneira geral, atuações isoladas de departamentos, no 

entanto, desarticuladas do resto da instituição. Verifica-se, com isso, ausência de um 

órgão articulador responsável por promover a integração através de diálogos com 

todos os grupos de interesse da universidade. 

Constata-se que práticas ambientais, mesmo que isoladas, sejam são 

válidas; porém a consolidação de mudanças de atitudes na instituição em prol da 

sustentabilidade somente será concretizada com atuação de forma integrada entre 

as unidades responsáveis.  

Para tanto, é necessário mudança que vão desde aplicação dos 

investimentos, compras e contratações de serviços pela universidade até uma 

gestão voltada para o monitoramento e controle em três vertentes: administrativa, 

com o gerenciamento do processo; tecnológica, que diz respeito implantação de 

projetos e equipamentos eco eficientes; e comportamental visando à redução do 

consumo nas dependências da universidade. 

Quanto à capacidade técnica, a UFC já conta com um quadro de 

docentes e técnicos com experiências especializadas que, integradas, podem gerar 

o conhecimento necessário à promoção da sustentabilidade institucional.  

Ressalta--se ainda, que além da promoção de diálogos abertos com a 

comunidade, a criação de um órgão ambiental inserido no organograma institucional 

e, consequentemente, com orçamento próprio, propiciará a efetiva distribuição de 

recursos financeiros a programas e projetos. 

Um importante passo nesse sentido foi realizado com a criação da 

Divisão de Gestão Ambiental, proposta no Plano de Gestão Logística da UFC, em 

que também prever, para 2016, avaliação da estrutura e transformação em uma 

Coordenadoria de Gestão Ambiental, embora ainda vinculada à Pró-reitoria de 

Planejamento. 
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Identifica-se com isso que a promoção da sustentabilidade em uma 

Universidade da extensão da UFC é repleta de desafios, porém, necessários diante 

da degradação ambiental que já se apresenta. 

E foi essa grande extensão e fragmentação a primeira grande dificuldade 

ao desenvolvimento desse trabalho. A aplicação do questionário eletrônico 

apresentou-se fundamental na definição do caminho a ser seguido, mesmo com 

certa resistência por parte dos diretores em nos enviar as respostas. 

Mesmo após visita ao local, seguida de diversos contatos por telefone ou 

correio eletrônico encaminhado à servidora Millena, não conseguimos nenhum 

contato com o diretor do campus de Russas. Porém, como o campus se encontrava 

em construção optou-se em não incluir na coleta de dados. 

No campus da UFC em Crateús, mesmo em situação idêntica ao campus 

de Russas, a diretora, Profa. Dra. Maria Elias, foi bastante atenciosa quanto à 

prestação de informações sobre as atividades do campus.  

Constatou-se durante as visitas e entrevistas realizadas que em todos os 

campi as informações sobre gestão ambiental na instituição eram escassas, apesar 

de existirem preocupações por parte dos servidores em relação ao meio ambiente. 

Muitos dos entrevistados, mesmo ocupando cargos de coordenação executiva no 

órgão, desconheciam ações socioambientais já implantadas na instituição, incluindo 

o Plano de Gestão de Logística Sustentável da própria instituição, constituído desde 

2013.  

Assim, o grande desafio foi identificar quem poderia fornecer de forma 

precisa as informações requisitadas nos questionários. No entanto, deveras 

promotora de aprendizagem e descobertas de personagens tão fascinantemente 

apaixonados pela UFC, com os quais muito me identifiquei. 

Nesse sentido, de forma a consolidar práticas ambientais na agenda 

organizacional da UFC apresenta-se sugestões de trabalhos futuros nessa área. 

São elas: 

 Avaliação da estrutura proposta pelo Plano de Gestão Logística de 

Sustentabilidade da UFC em relação a metas propostas e 

cumpridas; 
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 Identificação dos impactos negativos causados ao meio ambiente 

pelas atividades exercidas nos campi da UFC;  

 Proposta de Gestão ambiental no âmbito do espaço extenso e 

complexo nos campi da UFC; 

 Quanto à possibilidade de expansão da conscientização do 

servidor público a obrigações que vão além daquelas apresentadas 

pelas suas funções. 

Não temos a pretensão de esgotar a discussão sobre qualquer assunto 

ou de nos aprofundarmos nas origens de alguns institutos legais mencionados neste 

estudo, mantendo-os numa abordagem suficiente para encontrarmos o caminho que 

leve à efetividade da lei ambiental. Interessa a esta pesquisa, apenas investigar a 

eficiência dos instrumentos existentes dentro da própria Administração Pública, 

como a A3P e o PLS, sugerindo formas de atuação com responsabilidade 

socioambiental que possam produzir resultados positivos para a sociedade e para a 

defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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ANEXO A – Estrutura Organizacional da Administração Superior da UFC 

  

 

Fonte: Anuário Estatístico UFC (UFC, 2014, p.15) 
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ANEXO B – Estrutura Organizacional da Administração Acadêmica da UFC 

 

 
  

Fonte: Anuário Estatístico UFC (UFC, 2014, p.16) 
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ANEXO C – Relação de unidades acadêmicas da UFC por campus 

CCAAMMPPUUSS  DDOO  BBEENNFFIICCAA  

Reitoria 

Pró-reitorias de Administração, Assuntos Estudantis, Extensão, 
Gestão de Pessoas e de Planejamento 

Editora UFC 

Memorial  

Auditoria interna 

Procuradoria 

Ouvidoria 

Museu de Arte (MAUC) 

Rádio universitária 

Imprensa Universitária 

Casa Amarela Eusélio Oliveira 

Clinica Psicologia 

Casas de Cultura Estrangeira 

Centro de Humanidades (CH) 

Faculdade de Educação (Faced) 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade 
(FEAAC) 

Faculdade de Direito 

Refeitório Universitário 

Divisão Médico-odontológica 

Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

Secretaria de Acessibilidade –UFC inclui 

Secretaria de Cultura Artística – Secult–Arte 

Coordenadoria de Assuntos Internacionais 

Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional 

CCAAMMPPUUSS  DDOO  PPIICCII 

Pró-Reitorias de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação 

Centro de Ciências 

Centro de Tecnologia 

Centro de Ciências Agrárias 

Instituto de Cultura e Arte (ICA) 

Instituto de Educação Física e Esportes (Iefes) 

Instituto Universidade Virtual (UFC Virtual) 

Biotério Central 

Horto de plantas Medicinais 

Secretaria de Tecnologia da Informação – STI 

Seara de Ciência 

Orquidário 
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Restaurante universitário 

Superintendência de Infraestrutura – UFC Infra 

CCAAMMPPUUSS  PPOORRAANNGGAABBUUÇÇUU  

Faculdade de Medicina 

Faculdade de Odontologia, Farmácia e Enfermagem (FFOE) 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) 

Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) 

Refeitório Universitário 

Banco de Leite 

Farmácia-Escola 

Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas 

Cliníca Odontológica 

CCAAMMPPUUSS  CCRRAATTEEÚÚSS  
Unidade Administrativa 

Unidade  Acadêmica 

CCAAMMPPUUSS  QQUUIIXXAADDÁÁ  
Unidade Administrativa 

Unidade  Acadêmica 

CCAAMMPPUUSS  RRUUSSSSAASS  
Unidade Administrativa 

Unidade  Acadêmica 

CCAAMMPPUUSS  SSOOBBRRAALL  
Unidade Administrativa 

Prédio-sede do Curso de Medicina 
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ANEXO D – MONITORAMENTO DAS SUBESTAÇÕES, UFC/PORANGABUÇU 
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ANEXO E – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº10/MPOG/2012 
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APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO ANEXA AOS QUESTIONÁRIOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS  

PÚBLICAS E GESTÃO SUPERIOR, ÁREA DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Conforme contato anterior, vimos apresentar nossa pesquisa de mestrado POLEDUC/UFC e 

convidá-lo(a) a participar respondendo às perguntas que seguem em anexo. 

Vale ressaltar que as respostas – de (0) zero NÃO SATISFAZ a (5) cinco, que ATENDE 

PLENAMENTE A QUESTÃO – são de caráter sigiloso, ou seja, apenas o conjunto de dados 

serão divulgados, mas não às sugestões dos autores individualmente. 

Certos de que sua participação contribuirá de forma significativa para a obtenção do objetivo 

de identificar se a UFC atende às demandas da Instrução Normativa nº10/MPOG com 

práticas de gestão ambiental, agradecemos desde já a atenção dispensada e colocamo-nos 

à disposição para dúvidas e/ou considerações. 

Atenciosamente, 

Gislane Sampaio Profa. Dra. Sueli Cavalcante 
Mestranda Orientadora 

 

 
 
 
Contato: 
Telefone: (85) 3878.6325;  
E-mail: gislane@ifce.edu.br  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO ENCAMINHADO AOS DIRETORES DAS UNIDADES 
ACADÊMICAS DOS CAMPI DA UFC 
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APÊNDICE B _ QUESTIONÁRIO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS  
 

GRUPO TEMÁTICO 1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha 
 instituição é: 

CRITÉRIO 1 _ ENERGIA 0 1 2 3 4 5 NA 

1 Há alguma ação de monitoramento do consumo de energia?        

2 A instituição desenvolve programa de eficiência energética?         

3 Existe sistema de medição de energia individualizado por bloco acadêmico?         

4 
A instituição desenvolve campanhas de uso racional de energia elétrica, como 
avisos para desligar luzes ao sair do ambiente, fechar portas e janelas quando 
ligar o ar condicionado? 

      
 

5 Há no campus fontes alternativas de energia?        

6 
Há nos setores do campus/centro sistema de iluminação com sensores de 
presença em locais de trânsito de pessoas? 

      
 

7 
A instituição define metas de eficiência energética e monitora o desempenho 
dessas metas? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO  1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITERIO 2 _ ÁGUA 0 1 2 3 4 5 NA 

8 Há alguma ação de monitoramento do consumo de água?        

9 Existe instalação de hidrômetro individualizado por unidade acadêmica do 
campus?  

      
 

10 A instituição desenvolve campanhas de uso racional da água?        

11 O campus desenvolve algum sistema de captação de água pluvial ou reuso?        

12 Há poços artesianos ativos no campus?        

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 3_ TRANSPORTE 0 1 2 3 4 5 NA 

13 Há oferta de transporte institucional coletivo no campus?        

14 A instituição utiliza combustíveis alternativos na frota de veículos?        

15 
Há critérios de sustentabilidade na escolha das empresas de manutenção 
da frota de veículos? 

      
 

16 
A instituição faz a coleta e destinação adequada dos pneus utilizados pela 
frota de veículos? 

      
 

17 A instituição incentiva a carona solidária?        

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 4_BIODIVERSIDADE 0 1 2 3 4 5 NA 

18 
O campus desenvolve em sua área alguma ação de levantamento e registro 
da água da fauna e flora nativas? 

      
 

19 
Os projetos de paisagismo em sua área são com base em espécies nativas 
da região? 

      
 

20 
Existe reposição de árvores cortadas para atender as 
construções/ampliações de edificações? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
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GRUPO 1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 5_MANUTENÇÃO 0 1 2 3 4 5 NA 

21 
Há critérios por produtos biodegradáveis na manutenção dos imóveis (água 
sanitária, detergentes, papel toalha, etc.)? 

      
 

22 
A instituição desenvolve programa de manutenção preventiva de móveis, 
imóveis, veículos e equipamentos? 

      
 

23 
Existe processo definido para coleta e armazenamento em locais próprios, 
dos equipamentos/móveis descartados (computador, armários, mesas, 
cadeiras, etc.)? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 6_MATERIAIS DE CONSUMO 0 1 2 3 4 5 NA 

24 
Existe preferência ao uso de documentos digitalizados e mensagens 
eletrônicas (e-mail) na comunicação e atos de expediente? 

      
 

25 
Há levantamento e acompanhamento do consumo de papel usado nas 
impressões e cópias? 

      
 

26 
As impressoras dos setores do campus estão programadas para imprimir 
frente e verso? 

      
 

27 A instituição monitora o consumo de copos descartáveis?        

28 
A instituição realiza campanhas de sensibilização de uso racional de 
materiais de consumo? 

      
 

29 
A instituição disponibiliza copos e xícaras feitos de material permanente, 
como vidro e porcelana, para todos os servidores? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 1 _ USO RACIONAL DE RECURSOS E BENS PÚBLICOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 7_ ALMOXARIFADO 0 1 2 3 4 5 NA 
30 Existe na instituição um sistema informatizado para gerenciar o estoque de 

materiais e equipamentos? 
      

 

31 A instituição possui um adequado sistema de estocagem dos materiais de 
consumo (prateleiras, pallets)? 

      
 

32 Existe separação entre produtos mais frágeis e os que exigem condições 
especiais de condicionamento? 

      
 

33 O sistema de logística e gestão de estoque adotado é o PEPS (1º que entra, 
1º que sai)? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 2 _ GESTÃO DE RESÍDUOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 1 _ IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO 0 1 2 3 4 5 NA 

34 Existe levantamento do volume de resíduos gerados no campus?        

35 Existe inventário dos resíduos gerados nos laboratório do campus?        

36 
A coleta de resíduos não contaminados (papel, não reciclados, etc.) são 
destinados a aterros sanitários da prefeitura? 

      
 

37 
O campus desenvolve a coleta seletiva de materiais no local de origem, 
observada a Resolução do CONAMA nº275/2001 (cores padronizadas)? 

      
 

38 O campus possui depósito para armazenagem dos diferentes tipos de        

https://www.tsestoque.com.br/
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resíduos coletados enquanto aguardam a destinação final? 

39 
O campus desenvolve a prática de reciclagem dos resíduos gerados nos 
processos? 

      
 

40 
O campus executa a coleta seletiva solidária (Decreto nº 5.940/2006) com a 
doação de materiais recicláveis para cooperativas de lixo? 

      
 

41 
O campus promove a coleta seletiva e destinação sustentável de materiais 
eletroeletrônicos (pilhas, baterias, cartuchos de impressão) descartados? 

      
 

42 
Existe coleta e destinação sustentável de óleo inservível, utilizado no 
campus? 

      
 

43 
O campus faz a destinação sustentável de artigos e materiais médico-
hospitalares descartados (termômetros, radioativos)? 

      
 

44 
Há gerenciamento e destinação adequada dos resíduos biológicos (fluidos 
corporais, órgãos, tecido animal, sangue, etc)? 

      
 

45 
Existe no campus sistema reaproveitamento de resíduos orgânicos 
(compostagem, biogás, etc)? 

      
 

46 
A instituição faz a separação e destinação sustentável das lâmpadas 
fluorescentes inservíveis? 

      
 

47 
A instituição promove a descontaminação das lâmpadas fluorescentes 
inservíveis? 

      
 

48 
Há destinação apropriada de resíduos perigosos, como perfurocortantes, 
medicamentos vencidos, produtos radioativos? 

      
 

49 
O campus possui sistema de coleta de esgoto produzido nos blocos 
administrativos e acadêmicos? 

      
 

50 
Existe processo definido, com horários e dias, de coleta dos resíduos junto 
aos setores? 

      
 

51 O campus possui sistema de tratamento dos efluentes líquidos?        

52 
Existe processo de separação e tratamento de efluentes químicos ou 
tóxicos? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 2 _ GESTÃO DE RESÍDUOS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 2 _ TREINAMENTO, CONSCIÊNCIA E COMPETÊNCIA 0 1 2 3 4 5 NA 

53 
A instituição promove, periodicamente, campanhas com a comunidade 
discentes de incentivo e orientação à prática de separação do lixo?  

      
 

54 
A instituição promove campanhas junto a comunidade interna pela 
substituição do uso de copos descartáveis por de material permanente, 
como vidro ou porcelana? 

      
 

55 
Existe divulgação contínua junto aos servidores do programa de resíduos da 
instituição, o PROGERE? 

      
 

56 
Existe no centro/campus comissão local para divulgação e mobilização 
acadêmica de adesão à coleta seletiva de resíduos? 

      
 

57 
Há participação efetiva dos servidores do campus à coleta seletiva de 
resíduos? 

      
 

58 
O campus promove treinamento básico ao pessoal da limpeza para o 
correto manuseio dos resíduos? 

      
 

59 
Existe processo definido com os funcionários da limpeza para manuseio e 
acondicionamento adequados dos materiais descartados nos setores? 

      
 

60 
A instituição realiza  consulta de satisfação e adesão ao programa de 
resíduos, PROGERE? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 3 _ QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DO TRABALHO 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 
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CRITÉRIO 1 _ GESTÃO DE PESSOAS 0 1 2 3 4 5 NA 

61 
A instituição atende às exigências quanto aos equipamentos de proteção 
em atividades perigosas? 

      
 

62 
A instituição desenvolve campanhas de prevenção de acidentes no 
ambiente de trabalho? 

      
 

63 Os espaços físicos internos do campus possuem adequação acústica?        

64 
A instituição desenvolve ações quanto à manutenção e substituição de 
aparelhos que provocam ruídos no ambiente de trabalho? 

      
 

65 A instituição possui comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA?        

66 
A instituição promove pesquisa de satisfação periódica junto aos 
servidores? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 
OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 4_SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 1_ RECURSOS HUMANOS 0 1 2 3 4 5 NA 

67 
A instituição desenvolve campanhas internas de conscientização sobre o 
uso racional dos recursos, como energia, água, papel? 

      
 

68 
A instituição promove capacitação com os servidores na área de 
preservação dos recursos naturais? 

      
 

69 
Os servidores da instituição são incentivados a participar de palestras, 
oficinas ou encontros promovidos anualmente na Semana do Meio 
Ambiente?  

      
 

70 
Existem processos sistematizados de capacitação na área de saúde 
operacional, segurança e ergonomia? 

      
 

71 
As práticas de sustentabilidade definidas pela administração são de 
conhecimento dos servidores? 

      
 

72 
A alta direção interage com todas as partes interessadas, demonstrando 
comprometimento e buscando oportunidades para a instituição? 

      
 

73 
As diretrizes ambientais definidas para promover uso racional de bens 
públicos (água, energia e materiais de consumo) estão disseminadas entre 
todos os servidores? 

      
 

74 
A instituição assegura-se que as ações de sustentabilidade sejam 
entendidas e aplicadas por todos os servidores? 

      
 

75 
A instituição assegura que as estratégias formuladas são coerentes com as 
especificidades dos setores? 

      
 

76 
A instituição possui sistema de divulgação junto aos servidores das práticas 
ambientais desenvolvidas? 

      
 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 4_SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 2_ ALTA ADMINISTRAÇÃO 0 1 2 3 4 5 NA 

77 A instituição possui Plano de Gestão Ambiental implantado?        

78 Existe diagnóstico das demandas socioambientais dos campi da instituição?        

79 
Existe comissão ativa de Plano de Gestão de Logística Sustentável, 
conforme IN nº10/2012/MPOG? 

       

80 
Há monitoramento do desempenho ambiental proposto no plano de gestão 
sustentável, através de inspeções e auditorias periódicas? 
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81 
A instituição promove levantamento/monitoramento das ações 
socioambientais desenvolvidas nos campi? 

       

82 
A instituição apóia, com premiações, projetos socioambientais 
desenvolvidos nos campi? 

       

83 
A instituição tem uma política de comunicação sobre sua responsabilidade 
socioambiental? 

       

84 
A instituição promove nos campi campanhas de uso consciente dos 
recursos  e bens públicos, por meio de cartazes, folhetos, etc.? 

       

85 
A instituição já recebeu algum prêmio/reconhecimento por programa de 
sustentabilidade? 

       

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
 

GRUPO TEMÁTICO 5_ LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
De 0 a 5 minha  
instituição é: 

CRITÉRIO 1_ AQUISIÇÕES E CONTRATOS 0 1 2 3 4 5 NA 

86 A instituição utiliza preferencialmente o método de pregão eletrônico?        

87 
As aquisições de equipamentos são feitas com especificação do selo 
PROCEL e “classificação A”? 

      
 

88 A instituição adota o sistema de compra compartilhada?        

89 
A instituição possui um processo definido de licitação sustentável, como 
manuais ou guias com critérios de sustentabilidade a ser observados nos 
processos licitatórios? 

      
 

90 
Há preferência na aquisição de papéis provenientes de fontes sustentáveis, 
isentos de cloro elementar ou branqueados a base de oxigênio, peróxido de 
hidrogênio e ozônio? 

      
 

91 
Nas licitações adota-se o critério de sustentabilidade na aquisição de bens 
(material atóxico, biodegradável, certificado pelo INMETRO)? 

      
 

92 

Adotam-se critérios e práticas de sustentabilidade nas contratações 
realizadas pela administração pública federal, conforme Decreto nº 
7.746/12 (menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, 
solo e água, maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e 
energia e maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra)? 
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Em aquisições ou locações de produtos cuja fabricação ou industrialização 
envolva atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 
ambientais, é exigida, aos licitantes, a apresentação do Certificado de 
Regularidade, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938/81, e da 
Instrução Normativa IBAMA n° 31/09? 

      

 

94 
Nas aquisições de equipamentos, há exigência do Selo Ruído, indicativo do 
respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução CONAMA n° 
20/94? 

      
 

95 

Há utilização do portal comprasnet, conforme MPOG, que disponibiliza 
espaço específico para realizar a divulgação das listas dos bens, serviços e 
obras que tenham requisitos de sustentabilidade ambiental, bem como 
banco com editais de aquisições sustentáveis já realizadas pelo governo? 

      

 

SETOR CONSULTADO: RUBRICA: 

OBSERVAÇÕES: 
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Assinale os três maiores MOTIVADORES da implantação de ações de responsabilidade socioambiental 
 

(   ) Adequação às exigências da legislação ambiental 

(   ) Proteção dos interesses da instituição (intuito de melhorar a imagem da instituição) 

(   ) Senso de responsabilidade socioambiental; 

(   ) Monitoramento da performance ambiental 

(   ) Vantagens regulatórias ao reduzir a ocorrência de acidentes ambientais 

(   ) Redução de custos 

(   ) Pressão da opinião pública e/ou alta administração 

(   ) Caráter socioambiental inerente à Universidade 

(   ) Outros – especificar _________________________________ 

 

 
Assinale as três maiores DIFICULDADES encontradas à elaboração e implantação de ações de 

sustentabilidade na instituição 

(   ) Escassez de recursos financeiros 

(   ) Ausência de suporte da Alta Administração 

(   ) Descentralização/fragmentação institucional 

(   ) Burocracia excessiva 

(   ) Tensões entre os diferentes grupos de interesse (docentes, técnicos administrativos e 

discentes) 

(   ) Resultados a longo prazo 

(   ) Dificuldades de persuasão à participação de todos 

(   ) Outros – especificar ____________________________ 

 


