Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula

Diretrizes para implantação de Sistema de Gestão Ambiental em
unidade de ensino infantil, fundamental e médio da rede privada.

São Paulo
2012

Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula

Diretrizes para implantação de Sistema de Gestão Ambiental em unidade de ensino
infantil, fundamental e médio da rede privada.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT,
como parte dos requisitos para a obtenção do título de
Mestre em Tecnologia Ambiental.

Data da aprovação _____/_____/____
Profa Dra. Giulliana Mondelli (Orientadora)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Profa Dra. Giulliana Mondelli (Orientadora)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr. Angelo José Consoni (Membro)
Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA
Prof. Dr. Nestor Kenji Yoshikawa (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula

Diretrizes para implantação de Sistema de Gestão Ambiental em
unidade de ensino infantil, fundamental e médio da rede privada.

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Tecnologia Ambiental.
Área de Concentração: Gestão Ambiental
Orientador: Profa Dra. Giulliana Mondelli

São Paulo
Outubro/2012

Dedicatória

Dedico este trabalho a Deus e a minha amada família, razões da minha existência...

Agradecimentos
Agradeço primeiramente a Deus, razão da minha existência e amigo
confidente das horas de angústia, aflições, necessidades e, em especial, alegrias;
A meu pai Rubens, que aí de cima está olhando e zelando por mim;
A minha mãe Olga, sempre carinhosa, zelosa, meu exemplo de força e amor;
A meu querido a amado esposo e companheiro de todas as horas, Ricardo,
que me incentivou, encorajou e em minha ausência mostrou-se um pai dedicado
paciente e amoroso;
Aos meus amados filhos, Vinicius, Fernanda e Camila, que são luz e razão da
minha vida, que souberam compreender as horas em que estive ausente buscando
através deste curso, um futuro melhor para eles;
A meu querido irmão Rubinho, que me ajudou a superar as horas de
dificuldades com atenção e carinho.
A meu sobrinho Bruno por toda ajuda prestada;
Aos funcionários do IPT que sempre se mostraram atenciosos e dedicados,
sem jamais deixar de atender a qualquer pedido feito;
A todos do Colégio Padrão Ambiental pela imensa colaboração;
Aos amigos do mestrado Paula e Alain, que não pouparam esforços para
orientar-me e ajudar-me;
Aos professores do mestrado e em especial a professora Kátia Canil e ao
professor Eduardo que deram a força necessária para que não desistisse no meio
do caminho;
Aos professores Ângelo e Nestor que orientaram e nortearam esta pesquisa,
dando-me o suporte necessário para que pudesse chegar até aqui;
E por fim, a minha querida orientadora Giulliana Mondelli, que desde o
primeiro momento se dispôs a ajudar-me sem demora, com atenção e serenidade
atendendo-me em todos os momentos, mostrando que a minha escolha pela sua
orientação não poderia ter sido melhor.

RESUMO

A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em uma instituição de
ensino demonstra a preocupação desta organização com o meio ambiente onde
está inserida, sinalizando, assim, uma mudança de conceitos, além da
disponibilidade em enfrentar novos desafios. Assim, a instituição passa a agir de
forma pró-ativa e adquire uma visão estratégica de seus negócios, com benefícios
ambientais que podem ser percebidos através da diminuição de insumos, em
especial aqueles originários de recursos naturais, como água e energia elétrica,
obtendo lucros com o decorrer do tempo, à medida que possíveis desperdícios são
reduzidos. A presente pesquisa teve como finalidade propor diretrizes sobre as
orientações gerais que norteiam a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental
em uma unidade de ensino localizada em São Paulo, pertencente a uma rede de
ensino presente em vários estados brasileiros. Para o desenvolvimento desta
pesquisa foram levantadas e estudadas as normas gerais que regem a implantação
do SGA como a ISO 14001: 2004 e a Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P). Os métodos incluíram uma análise da atual condição ambiental da unidade
escolar, levantamento das vantagens que poderiam ser adquiridas com a
implantação deste sistema de gestão, bem como a disponibilidade dos funcionários,
colaboradores e equipe gestora frente às mudanças propostas. O levantamento de
dados foi realizado por meio de questionários, entrevistas pessoais, pesquisas em
campo e atualização bibliográfica. A partir da análise dos dados coletados, foi
possível perceber a importância e a necessidade da inserção de novos conceitos na
unidade escolar, de treinamento específico aos funcionários e da mudança de
hábitos. Durante o decorrer desta pesquisa pôde-se evidenciar uma interface entre a
ISO 14001 e a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A A3P foi
pensada e elaborada para ser aplicada no setor público, porém, aplica-se
perfeitamente às instituições privadas uma vez que esta teve seu embasamento
teórico nesta norma. Em função dos custos previstos com documentação, auditorias
internas e externas entre outros, além dos requisitos exigidos pela ISO 14001:2004,
envolvidos na implantação do SGA, verifica-se que a implantação do sistema tornarse-á viável seguindo as orientações da A3P.

Palavras- chave: ISO 14001, Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P),
Impactos ambientais, Educação Ambiental, Responsabilidade Ambiental,
Sustentabilidade.

ABSTRACT
Guidelines for implementation of Environmental Management System in unit
kindergarten, elementary and secondary private school.

The implementation of an Environmental Management System (EMS) in an
educational institution demonstrates the concern of this organization with the
environment where it operates, signaling, thus a change of concepts, and the
committement to of new challenges. So, the institution becomes proactive and
acquires a strategic vision of its business, with environmental benefits that can be
perceived through the reduction of inputs, especially those originated from natural
resources such as water and electricity, generating profits over the time while wastes
are reduced. This study aimed to propose guidelines for the implementation of an
Environmental Management System in a teaching unit in the São Paulo City, which
belongs to a school system present in other Brazilian states. For this research it have
been raised and studied the general rules governing the implementation of the EMS
as ISO 14001: 2004 and the Environmental Agenda in Public Administration (A3P).
The methods included an analysis of the current environmental condition of the
school unit, and the identification of the benefits that could be obtained with the
implementation of the management system, as well as the availability of officials,
employees and management team before the changes proposed. Data collection
was carried out using developed questionnaires, personal interviews, field research
and literature update. From the analysis of the collected data, it was possible to
realize the importance and necessity of inclusion of the environmental concepts at
the school, specific training to employees and change the habits. This research
demonstrates an interface between ISO 14001 and Environmental Agenda in Public
Administration (A3P). The A3P was conceived and designed to be applied in the
public sector, however, it applies perfectly to private institutions since it had its
theoretical basis in the ISO standard. Depending on the anticipated cost of
documentation, internal and external audits etc., in addition to the requirements of
the ISO 14001:2004, it was concluded that the implementation of the EMS, will
become feasible following the directions on A3P.

Keywords: ISO 14001, Environmental Agenda in Public Administration (A3P),
Environmental Impacts, Environmental Education, Environmental Responsibility,
Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente falar em meio ambiente ou nos impactos causados a ele tornouse assunto quase obrigatório nas instituições de ensino e nas empresas de uma
forma geral.
Até meados de 1960, a abordagem feita em relação ao meio ambiente levava
em consideração aspectos físicos locais e pouca importância era dada aos impactos
causados a este. Com o desenvolvimento industrial e o aumento da geração de
resíduos sólidos e líquidos, descartados de maneira inadequada, o enfoque mudou,
tornando-se preocupação atual, o tipo de resíduo e sua destinação final
ambientalmente adequada1, a fim de minimizar os impactos negativos ao meio
ambiente.
As organizações ou empresas de diferentes tipos, portes e nacionalidades
têm desde 1996 disponível uma ferramenta, válida e reconhecida em mais de cem
países, para auxiliá-las a reduzir os impactos ambientais causados por elas, além de
proporcionar conformidade com a legislação ambiental. Trata-se de uma norma
internacional, a ISO 14001, que determina as diretrizes e requisitos para se
estabelecer o chamado Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Uma vez seguida a
norma e estabelecido o SGA, a organização consegue perseguir e alcançar vários
objetivos, como a melhoria contínua de seu desempenho ambiental e da sua
produtividade (FIESP, 2007).
A partir destes dados as empresas passaram a atuar de forma
ecologicamente correta, inicialmente para adequar-se à legislação ambiental vigente,
que passou a atuar de forma presente, tentando isentar-se de possíveis sanções
legais. Porém, com o decorrer do tempo, essa postura mudou, dando espaço a
empresas ambientalmente e socialmente responsáveis, que demonstraram ter uma
consciência e uma postura proativa em defesa do meio ambiente. Organizações de
todos os tipos estão cada vez mais preocupadas em atingir e demonstrar seu

1

Destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final,
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei 12.305). (BRASIL, 2010).
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desempenho ambiental, com uma conduta ambiental correta. Isto tem sido feito com
a prevenção, redução, verificação e controle dos impactos ambientais de suas
atividades, produtos e serviços. Com isso, tais organizações ganharam destaque em
relação a seus consumidores, com seus concorrentes diretos e com os órgãos
ambientais competentes.
Segundo Frazão (2004), “as empresas sobreviventes no ambiente atual
tendem a serem, antes de tudo, aquelas organizações cujos executivos e gestores
reconheçam e compreendam as verdadeiras essências das mudanças causadas
pelos atuais desequilíbrios ambientais, sociais e econômicos e, nesse contexto,
considerem e integrem, de forma equilibrada, tais essências como parte de seus
princípios, valores, visão, missão, estratégias, estruturas, práticas e hábitos,
desempenhando as responsabilidades ambiental e social, incluindo a ocupacional,
como condições imprescindíveis para a conquista e a manutenção de mercados e
clientes, para o aumento da rentabilidade e para a consolidação, junto aos cidadãos
do mundo, de imagem ética e cidadã”.
Em meio a esse contexto surgem as instituições de ensino, que até então,
participavam nesse cenário apenas pela inserção da Educação Ambiental2 dentro
dos conteúdos abordados em suas matrizes curriculares. Com o decorrer dos anos
as instituições de ensino passaram de simples transmissoras de conhecimentos a
agentes fundamentais de transformação e mudança de concepção, com a
implantação de programas de melhorias ambientais em suas unidades -, como
programas de coleta seletiva interna de resíduos, a reutilização de materiais, o
plantio de árvores e o reuso de água, podendo assim constituir uma mudança de
hábitos e conceitos.
As instituições de ensino fazem parte da gestão educacional nacional que
é baseada na organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal.
Cada sistema tem um papel a desempenhar no contexto educacional do País.
Os Estados, os municípios e o Distrito Federal devem oferecer a educação
básica, enquanto, o ensino médio é um dever dos Estados e do Distrito Federal. A

2

Entende-se por educação ambiental 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 (BRASIL, 1999).
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educação infantil fica a encargo dos Municípios. O Quadro 1 apresenta a divisão de
competências de cada poder.

AS INSTITUIÇÕES DE

AOS ESTADOS E DISTRITOS

AOS MUNICÍPIOS

ENSINO CUJA

FEDERAIS COMPETEM ÀS:

COMPETEM:

UNIÃO É RESPONSÁVEL
SÃO:
 As escolas

 Instituições de ensino
mantidas por eles;

 Às instituições de
educação infantil

particulares e;

 As de nível superior

 Os órgãos federais.

mantidas pelos

fundamental e

Municípios;

médio mantidas

 As escolas particulares de
ensino fundamental e
médio;
 Os órgãos estaduais de
educação e;
 As instituições municipais

e de ensino

pelos municípios;
 As instituições
particulares de
educação infantil
e;
 Os órgãos

de ensino particulares de

municipais de

educação infantil.

educação.

Quadro 1: Divisão de competências da União, Estados, Distritos Federais e
Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

Municípios.

Cada poder possui suas atribuições próprias.
A gestão escolar trata das atribuições que os estabelecimentos de ensino
possuem, respeitando as normas comuns dos sistemas de ensino, como a
elaboração, planejamento e execução de propostas pedagógicas pertinentes à
unidade, região ou ao contexto social em que estão inseridas. Além disso, é
atribuição de cada unidade escolar gerir os recursos pessoais, financeiros e
materiais, além de cuidar do ensino do educando de forma integrada com a
comunidade, família e sociedade. As unidades escolares possuem autonomia
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394 para
atender a especificidades locais e regionais.
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Alguns problemas ambientais associados às instituições de ensino devem ser
considerados devido ao fato de que alguns recursos naturais não renováveis são
usados em grande escala nas unidades escolares. Além dos recursos esgotáveis,
surge a problemática do lixo, que se agrava ainda mais nas unidades de ensino
privado, onde o poder de compra sendo maior gera uma produção maior de
resíduos, como a diversidade de embalagens descartadas diariamente que
representa um impacto ambiental relevante.
O trabalho educacional merece destaque dentro desse contexto, pois através
de medidas educativas, hábitos e condutas podem ser mudados, diminuindo o
consumo exagerado e inadequado, tornando-se um meio para reverter essa
situação, pois atualmente, grande parte dos desequilíbrios está relacionada à
conduta da população e pode-se verificar que o ensino do meio ambiente ou para o
meio ambiente apresenta uma linha tênue associada à cultura. Por isso é
fundamental que os educadores envolvidos nesse processo falem uma linguagem
que seja percebida por todos.
Em meio a esse contexto algumas organizações optam pela adoção de um
Sistema de Gestão Ambiental, motivadas por vários fatores, como:
a. a busca pelo aumento da competitividade;
b. redução de gastos;
c. obtenção de lucros;
d. aumento da credibilidade;
e. melhoria na relação com os funcionários e destes com o meio ambiente;
f.

melhorias nas condições de trabalho;

g. segurança;
h. comprometimento com o meio ambiente;
i.

diminuição no número de acidentes de trabalho;

j.

melhoria na imagem e;

k.

parcerias firmadas com a comunidade, entre outros.

A pesquisa realizada por Tauchem e Brandli (2006) em 42 Instituições de
Ensino Superior (IES) em todo o mundo, aponta que 41% das iniciativas estudadas
estavam relacionadas especificamente à gestão de resíduos, consumo e reuso de
água e sensibilização de alunos. Apenas cinco das 42 instituições avaliadas, ou
seja, 11,09% incorporaram soluções baseadas na norma ISO 14.001.
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Pode-se verificar ainda que a introdução de um SGA nas unidades de ensino
é modesta, principalmente se forem levadas em consideração as instituições de
ensino fundamental e ensino médio no Brasil. As referências bibliográficas
encontradas relacionadas à Gestão Ambiental são escassas nesse assunto.
Percebe-se ainda hoje um número pequeno, porém crescente de instituições
educativas que buscam através de projetos, programas e até mesmo da implantação
de um Sistema de Gestão Ambiental adquirir condutas internas que reflitam nas
ações bem sucedidas de seus alunos, professores e comunidade. Este número
pequeno, porém crescente deve-se também ao fato do custo da certificação ser
elevado para micro e pequenas empresas, o que se torna fator determinante na
decisão da implantação do SGA.
É fundamental ressaltar que com a inserção do SGA nas unidades escolares,
estas passam a administrar os recursos naturais gastos, como água e energia
elétrica, promovendo ações que diminuam o consumo e conscientizem os
colaboradores e a comunidade envolvida, diminua a quantidade de insumos
adquiridos, os processos decorrentes de sua atuação e a geração de resíduos com
um olhar diferenciado das demais, procurando em suas ações medidas sustentáveis.
Esses benefícios podem ser alcançados através da Educação Ambiental.
Um educador ambiental precisa ter clara compreensão da realidade onde a
instituição se insere, associando as ferramentas de que dispõe à cultura local e aos
interesses em comum.
Assim, pode-se perceber a relevância da implantação de um Sistema de
Gestão Ambiental nas unidades de ensino, através das quais é possível formar
multiplicadores de medidas e ações que beneficiem o meio ambiente onde estão
inseridas.
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2 OBJETIVOS

Dentro do escopo previsto para esta pesquisa, foram estabelecidos os
seguintes objetivos.

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é fornecer diretrizes para a implantação de um Sistema de
Gestão Ambiental em uma instituição privada de ensino infantil, fundamental e
médio, localizada em São Paulo-SP.

2.2 Objetivos Específicos

Para que o objetivo geral desta pesquisa fosse alcançado, foram
estabelecidos os seguintes objetivos específicos, como:

a) Caracterização das instituições de ensino infantil, fundamental e médio,
de maneira geral;
b) Avaliação dos requisitos da legislação ambiental que regem a
implantação do SGA;
c) Análise da situação atual da gestão ambiental da instituição em estudo;
d) Levantamento das vantagens econômicas, ambientais e sociais da
instituição com a implantação do SGA e;
e) Proposição de diretrizes para implantação do SGA, na instituição privada
de ensino infantil, fundamental e médio estudada, baseadas na NBR ISO
14001 e na A3P.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Sistema de Gestão Ambiental

Um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma estrutura desenvolvida para
que uma organização possa controlar seus impactos significativos sobre o meio
ambiente e possa, assim, melhorar continuamente as operações e negócios,
especificado pela Norma ISO 14001:2004.
A Gestão Ambiental surgiu da necessidade de o ser humano organizar melhor
suas diversas formas de se relacionar com o meio ambiente (MORALES, 2006).
Para Lindner (2000), o SGA é um conjunto para gerir ou administrar uma
empresa de forma a obter o melhor relacionamento possível com o meio ambiente.
Nas últimas décadas, as empresas e instituições que desenvolveram a
“consciência” ambiental, passaram a preocupar-se com a qualidade do produto
fabricado, bem como com a qualidade ambiental em que essas empresas e produtos
estão inseridos.
Segundo Tachizawa (2010, p.5):
Um dos maiores desafios que o mundo enfrenta neste novo milênio é
fazer com que as forças de mercado protejam e melhorem a
qualidade do ambiente, com a ajuda de padrões baseados no
desempenho e uso criterioso de instrumentos econômicos em
harmonia com a regulamentação estabelecida.

Tachizawa (2010) ainda indaga se “a questão ecológica e ambiental não seria
apenas um surto de preocupações passageiras que demandariam ônus pesados
para as empresas”.
A pesquisa “CNI/IBOPE – meio ambiente”, realizada pela Confederação
Nacional da Indústria (1998 apud GHENO, 2006, p.14), entrevistou duas mil pessoas
em 1998, em todas as regiões do Brasil e revelou que 68% dos consumidores
brasileiros estariam dispostos a pagar mais por um produto que não agredisse o
meio ambiente, ou seja, um produto que apresentasse a qualidade requerida pelo
consumidor sem causar, portanto, impacto ambiental.
As práticas de Gestão Ambiental estão sendo inseridas cada vez mais das
grandes, médias e pequenas empresas.
A pesquisa intitulada “Gestão Ambiental na Indústria Brasileira” realizada pelo
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em conjunto com
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE 1998 apud GHENO, 2006, p.14), realizada
com 1451 empresas, revelou que metade das empresas que participaram da
pesquisa realizou investimentos ambientais nos últimos anos. Os dados da pesquisa
mostram que os investimentos variavam entre 90% nas grandes empresas e 35%
naquelas consideradas microempresas. A pesquisa não apresentou dados
relacionados às médias empresas.
Essa mesma pesquisa revelou que a adoção de práticas ambientais não
decorreu apenas de questões vinculadas a legislação, mas especialmente por
aquelas associadas à gestão ambiental, ou seja, é uma resposta das empresas aos
novos consumidores, cada vez mais conscientes. As empresas de forma geral
passam a partilhar o desenvolvimento econômico em conjunto a proteção ambiental.
Tachizawa (2010, p.8) cita que “a consciência ambiental e ecológica por parte
das empresas resultou, também, na mitificação do conceito de qualidade do produto,
que agora precisa ser ecologicamente viável”.
A definição do termo qualidade depende do contexto em que está inserido,
seja dentro de empresas diferentes, dentro de uma mesma empresa e até mesmo
dentro de um determinado grupo de pessoas, de acordo com o entendimento de
cada um, pois as pessoas partem de diferentes premissas, ou seja, o seu
entendimento para o significado da palavra qualidade.
Para Paladini (1996 apud BOGO, 1998), essas abordagens demonstram
aspectos básicos do termo qualidade e, por isso, devem ser consideradas como um
conjunto de elementos básicos, porém, vai muito além de estratégias adotadas, mas
é antes de tudo uma questão de posicionamento e política de funcionamento da
instituição. Entender o que significa qualidade é de extrema importância, pois assim,
a instituição não perderá seu foco e se posicionará mediante o objetivo que pretende
alcançar, satisfazendo assim plenamente seus clientes.
O conceito de satisfação do cliente surgiu na década de 1970 e tem como
escopo a satisfação do cliente como objetivo maior da qualidade.
Segundo Garvin (1992 apud BOGO, 1998), há duas linhas de ação: a
americana, que preza pela satisfação e desejos do cliente e a européia que busca
através das relações entre fornecedores e clientes a qualidade, sendo esta prevista
em especificações técnicas, surgindo a partir de então o conjunto das NORMAS ISO
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9000, capaz de dar o suporte necessário quanto para o atendimento dessas
especificações.
Nesta época um termo bastante difundido foi o da “Qualidade Total”, mas que
só faz referência aos processos e produtos, e não ao meio ambiente. A atenção para
as questões ambientais surge da necessidade de organizações que passaram a
sofrer com processos, indenizações e exigências por parte dos governos. (BOGO,
1998).
Alguns fatores podem incentivar ou até mesmo dificultar a implantação do
SGA, como comenta Shrivastava e Hart (1998 apud BRAUNS, 2007):


As leis nacionais cada vez mais rigorosas e novos tratados internacionais
criam um imperativo político;



A sustentabilidade tornando-se requisito para competição entre as
empresas;



A ideia de que a natureza tem direito à existência própria tornando-se uma
questão ética e



A resolução de problemas ambientais está diretamente relacionada às
questões de desenvolvimento econômico, tornando-se um imperativo
global.

Ao se realizar um levantamento dos custos e benefícios busca-se comparar
as vantagens esperadas na implantação do SGA com os custos necessários para
essa implantação. Trata-se de decidir quais serão as formas mais adequadas e
aceitáveis dentro das condições da instituição, para poder dar continuidade ao
processo.
Moura (2003 apud CAMPBELL, 2007, p.25-26) define o termo benefício
como: [...] “todos os bens adquiridos pela instituição e comunidade a partir da
implantação do SGA, como redução dos gastos mensais com água e energia,
diminuição do número de funcionários afastados do trabalho, caso ocorra em
decorrência de sua função, venda de materiais recicláveis e até mesmo a doação
destes para cooperativas de catadores de lixo, perpetuando o caráter filantrópico da
instituição”.
Levantando-se o histórico das certificações observa-se que o Brasil teve o
mérito de ser o primeiro país da América Latina a alcançar a marca das 100
certificações em conformidade com a Norma ISO 14001 e a partir daí o número vem
crescendo continuamente. Dados da Revista Meio Ambiente Industrial (RMAI),
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apresentam a evolução desta conquista: no ano 2000, o Brasil possuía 200
certificações; em 2001 o número de certificados atingiu a marca dos 350 certificados
emitidos; em 2002 já somavam 600 certificados; em 2003, 1.000 certificações; em
2004 houve a revisão da norma e o número de certificados emitidos continuou
subindo com 1.500 certificações; em 2005 alcançou 2.000 certificações; em 2006,
2.300 certificações ISO 14001; em 2007, 2.800 empresas certificadas; em 2008,
3200 certificações, em 2009, 3.800 certificações; em 2010, 4.000 em 2011 atingiu a
marca de 5000 certificados emitidos passando a ocupar a posição de país com o
maior número de certificados emitidos na América Latina (MEIO AMBIENTE
INDUSTRIAL, 2011).
Dados extraídos da Revista Meio Ambiente Industrial, destacam que até o
ano de 2005, das 2000 certificações conquistadas pelas empresas, a grande maioria
refere-se às de médio ou grande porte. Isso indica uma dificuldade das pequenas
empresas em obterem o certificado de sistema de gestão ambiental, provavelmente
devido aos custos inerentes à sua implantação (MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL, 2005).
A Figura 1 apresenta a porcentagem do volume de certificação ISO 14001 no
Brasil por setor.
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Figura 1 – Porcentagem do volume de certificação ISO 14001 no Brasil por setor (2010).
Fonte: Revista Meio Ambiente Industrial (2011).

Algumas organizações buscam as melhorias ambientais demonstrando uma
postura pró-ativa frente a essas questões. Outras, entretanto, visam o lucro que essa
postura pode lhes oferecer. De qualquer forma, quem ganha é o meio ambiente e
todos que participam direta ou indiretamente desse processo. Surge nesse contexto
o conceito de gestão ecoeficiente, onde as instituições buscam desenvolver suas
atividades minimizando o consumo de matérias-primas, reduzem os impactos
gerados ao meio ambiente, melhoram a capacidade de estocagem, reduzem o
número de acidentes de trabalho e melhoram a imagem da instituição perante a
comunidade, entre outros fatores não menos relevantes.
Em pesquisa realizada pela International Organization for Standardization
(2005a apud BRAUNS, 2007), em empresas de pequeno e médio porte, visando
obter informações acerca do uso de SGA nestas instituições, pode-se destacar que:
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As empresas não percebem que seus impactos ambientais oferecem
dificuldades;



Não conhecem os benefícios oferecidos pela ISO 14001;



Acreditam que o SGA aplica-se apenas às grandes empresas;



Têm a impressão que as normas ISO são mandatárias pelo Governo;



Não têm evidências do interesse de mercado ou do suporte do Governo na
adoção do SGA.
Nesta mesma pesquisa, as empresas foram solicitadas a responder a respeito

dos benefícios que a implantação de um SGA traria. Foram 423 empresas
participantes deste levantamento e os resultados da pesquisa são observados no
Quadro 2.

Número de
Empresas

Benefícios da implantação do SGA

151

Melhorar as conformidades ambientais

141

Requisitos do cliente

130

Aumentar o comprometimento dos empregados

97

Melhorar o gerenciamento de um requisito ambiental específico

79

Atender às necessidades regulatórias

69

Economizar nos custos

55

Aumentar o comprometimento no gerenciamento

53

Facilitar acordo comercial

53

Atender ao mercado doméstico

44

Melhorar o relacionamento com autoridades e agências governamentais

44

Aumentar as vendas

33

Avaliações gerenciais mais efetivas

32

Melhorar o resultado com a comunidade ou vizinhança

29

Aumentar a produtividade

14

Oportunidade de exportar para mercados internacionais

Quadro 2 - Benefícios da implantação do SGA.
Fonte: International Organization for Standardization (2005a apud, Brauns 2007).
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Pode-se perceber pelos resultados da pesquisa que o principal benefício
apontado por 151 empresas tem relação direta com o meio ambiente, em segundo
lugar, 141 empresas responderam que a preocupação com os requisitos solicitados
pelos clientes é importante e em terceiro lugar, 130 fazem referência aos
empregados, que na visão das empresas, a adoção do SGA aumentaria o
comprometimento destes. Um segundo questionamento feito às empresas,
direcionado exclusivamente a quem assiste as pequenas empresas visava levantar
as razões que as levavam a não implantarem o SGA em suas unidades. A pesquisa
obteve 666 respostas e os resultados são apresentados no Quadro 3.
Razões para não implantar o SGA
Custo da certificação

50,00%

Falta de recursos financeiros

49,00%

Falta de recursos humanos

48,00%

Não é requisito do cliente

45,00%

Falta de tempo

43,00%

Custo da implementação

43,00%

Não há suporte do marketing

39,00%

Falta de suporte da alta administração

38,00%

ISO 14001 é muito burocrática para o tamanho da nossa empresa

32,00%

Falta de conhecimento da ISO 14001 na organização

29,00%

Grau de documentação/formalidade requerido

29,00%

Falta de funcionários treinados

23,00%

Atitude da gerência contrária a implantação da ISO 14001

23,00%

Implantação muito difícil

20,00%

Falta de suporte do governo

18,00%

Falta da disponibilidade de um guia prático

15,00%

ISO 14001 não traz melhorias

12,00%

Atitude dos funcionários contrária a implantação da ISO 14001

11,00%

Falta de compatibilidade do sistema de gestão existente

10,00%

Outras

9,00%

Quadro 3 - Razões para não implantar o SGA.
Fonte: International Organization for Standardization (2005a apud, Brauns 2007).
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Através dos resultados pode se evidenciar que o principal fator impeditivo da
implantação do SGA pelas empresas é o alto custo das certificações seguido da falta
de recursos financeiros por parte destas. Além disso, muitas empresas carregam
intrinsecamente paradigmas que dificultam ou até mesmo impedem a implantação
do SGA, como se verifica no Quadro 4.

VELHOS PARADIGMAS

NOVOS PARADIGMAS

A responsabilidade ambiental corrói a
competitividade.

A ecoestratégia3 gera novas oportunidades
de negócios.

Gestão ambiental é coisa para grandes
empresas.

A pequena empresa é mais flexível para
implantação de programas ambientais.

O movimento ambientalista age
completamente
fora da realidade.

As ONGs consolidam-se tecnicamente e
participam da
maioria das comissões ambientais.

A função ambiental da empresa é
exclusivamente do setor de produção.

A função ambiental está em diversos
setores do
planejamento estratégico da empresa.

Quadro 4- Paradigmas com relação à implantação de um SGA na empresa.
Fonte: Material da disciplina ADM 01004 (Escola de Administração da UFRGS), 2003, apud
Tocchetto (2005).

Como o Quadro 2 demonstra que o principal benefício apontado pelas
empresas é a melhoria das conformidades ambientais, cabe fazer uma retrospectiva
histórica de alguns acidentes ocorridos por volta dos anos de 1970 e 1980 ganhando
repercussão mundial, sendo decisivos para o crescimento da conscientização
ambiental da população da Europa e Estados Unidos. Entre eles podem-se destacar
aqueles listados no Quadro 5.

3

Ecoestratégia é a adoção de uma atitude proativa da empresa para com as
ambientais. Não consiste apenas em estar em conformidade com as legislações
mas, também, no desejo de realizar melhorias contínuas, tanto no processo
produto, a fim de que a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável,
mais, tornem-se realidade (DONAIRE, 1996).

questões
vigentes,
como no
cada vez
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ACIDENTE

DATA

IMPACTO

Minamata
(Japão)

1956

A ingestão de peixe e/ou marisco contaminado com metilmercúrio
por dois efluentes industriais em Minamata e em Niigata, Japão,
deixa, aproximadamente 700 mortos e milhares de doentes
crônicos. Problemas neurológicos são observados.

Seveso
(Itália)

Julho de
1976

Desastre industrial em uma fábrica de pesticidas provocou o
lançamento de dioxinas no ar, que ao se depositar sobre o solo,
contaminou 1800 hectares de terra, provocando a morte de 75 mil
animais. O número de vítimas de doenças cardíacas, vasculares e
câncer (leucemia, tumores cerebrais, vesícula e fígado)
aumentaram drasticamente. Aumentou o número de mortes em
decorrência de doenças da pele.

Bhopal
(Índia)

Dezembro de
1984

40 toneladas (t) de gases letais vazaram de uma fábrica de
agrotóxicos. Gases tóxicos como o isocianato de metila e o
hidrocianeto escaparam de um tanque durante operações de rotina.
Estima-se que três dias após o desastre 8 mil pessoas já tinham
morrido devido à exposição direta aos gases. Ocorreram
aproximadamente 3.300 mortes e mais de 150.000 sobreviventes
com doenças crônicas ainda necessitam de cuidados médicos.
Uma segunda geração de crianças continua a sofrer os efeitos da
herança tóxica deixada pela indústria.

Chernobyl
(Ucrânia)

Abril de 1986

Goiânia
(Brasil)

Setembro de
1987

Acidente com isótopo de Césio 137, liberado de uma cápsula
abandonada de aparelho de raios-X, provocou a contaminação de
milhares de pessoas e algumas vítimas fatais.

Valdez
(Alasca)

Março de
1989

Naufrágio de uma embarcação causou o derramamento de 40
milhões de litros de petróleo cru, que se espalharam rapidamente
2
por cerca de 28000 km de oceano e mais de 2000 km da costa do
Alasca, causando a morte de milhares de animais da fauna local.
Os esforços para recolhimento e limpeza do óleo duraram três anos
e mobilizaram 11.000 pessoas, mas as consequências ambientais
e a batalha jurídica duram até hoje.

Uma falha no resfriamento causou a explosão do reator, 50 a 100
milhões de curies no ar (unidade de radioatividade). O governo
soviético admitiu 15 mil mortes, mas, pelas contas de organizações
não governamentais foram pelo menos 80 mil vítimas.
Um exército de operários, sem equipamento apropriado, passou
seis meses construindo uma estrutura de isolamento sobre o
reator. Nenhum trabalhador sobreviveu.

Quadro 5 - Principais acidentes ambientais.
Fonte: Adaptado de Bogo (1998).

Em relação a acidentes como os citados no Quadro 5, Bogo (1998), descreve
que: “Os danos ambientais causados por catástrofes são pequenos, quando
comparados aos danos cumulativos, na maioria das vezes despercebidas,
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provocadas por um enorme número de poluentes menores, a maioria deles de
acordo com as regulamentações legais de seus países”.
O mercado de negócios ambientais cresce de forma favorável e oferece
oportunidades rentáveis para a iniciativa privada. O contrário também pode ser
citado como o caso do vazamento de petróleo, ocasionada pela explosão e
naufrágio da plataforma Deepwater Horizon, operada por uma petroleira britânica,
que além de causar prejuízos financeiros, provocou uma perda inestimável na
imagem institucional.
A partir da década de 80, difundiu-se rapidamente em muitos países europeus
a consciência de que os danos ‘cotidianos’ ao ambiente poderiam ser
substancialmente reduzidos por meio de práticas de negócios ecologicamente
corretas. Antes dos anos 1980, a proteção ambiental era vista como uma questão
marginal, custosa e muito indesejável, a ser evitada; em geral, seus opositores
argumentavam que ela diminuía a vantagem competitiva da empresa (BOGO, 1998).

3.2 Histórico sobre as Questões Ambientais
Há muito se fala em meio ambiente e cada vez mais são vistas contradições
frente às ações cometidas pela população em relação à natureza como a poluição
da água, do ar e do solo, do desmatamento, desastres ambientais como vazamentos
de petróleo, descarte de substâncias no leito de rios e mares; e nas ações que
deveriam ser tomadas frente a essas questões.
Pode-se considerar que ações como no parágrafo acima, são reflexos de um
crescimento populacional e econômico que trazem impactos ambientais de difícil
mitigação ou, em alguns casos, até irrecuperáveis, pior ainda se considerar que os
recursos naturais ficam cada vez mais escassos e não há tecnologia desenvolvida
pela humanidade capaz de repô-los. Atualmente, não apenas o meio ambiente é
alterado, mas também é degradado com a destruição de habitats, provocando a
extinção maciça de plantas, animais e escassez de recursos minerais.
As atitudes aqui descritas não surgiram de repente e alguns dados remetem a
Europa, que por volta do século XVIII vivenciou de perto a Revolução Industrial
expandindo-se rapidamente para os demais continentes e trazendo para o Brasil
avanços tecnológicos e a descoberta de inúmeros processos industriais. Porém,
frente a esse quadro de crescimento industrial, surge a degradação ambiental, com
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a contaminação das águas através da emissão de efluentes não tratados, emissões
de gases na atmosfera que cresceram bruscamente e por fim, o uso irracional e
indiscriminado dos recursos naturais, causando danos severos ao meio ambiente.
Durante o período da Revolução Industrial, não havia preocupação com a
questão ambiental. Os recursos naturais eram abundantes, e a poluição não era
foco da atenção da sociedade industrial e intelectual da época.
Em 1968, constituiu-se o Clube de Roma, composto por cientistas, industriais
e políticos, que tinha como objetivo discutir e analisar os limites do crescimento
econômico levando em conta o uso crescente dos recursos naturais. Um relatório de
repercussão entre governantes e cientistas foi elaborado, o Relatório Meadows
conhecido como Relatório do Clube de Roma e que propõe crescimento econômico
zero. As teses e conclusões básicas do grupo de pesquisadores segundo Brüseke
(1994, p.29) são:
Se as atuais tendências de crescimento da população mundial
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de
recursos naturais continuarem imutáveis, os limites de crescimento
neste planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem
anos. O resultado mais provável será um declínio súbito e
incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial;
É possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma
condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa
manter até um futuro remoto.
Para alcançar a estabilidade econômica e ecológica, o relatório
propõe o congelamento do crescimento da população global e do
capital industrial; mostram a realidade dos recursos limitados e
rediscutem a velha tese de Malthus do perigo do crescimento
desenfreado da população mundial. ‘A tese do crescimento zero,
necessário, significava um ataque direto à filosofia do crescimento
contínuo da sociedade industrial e uma crítica indireta a todas as
teorias do desenvolvimento industrial que se basearam nela’.

O relatório influenciou de maneira decisiva, o debate na conferência de
Estocolmo em 1972.
Em 1962, a escritora Rachel Carson publica o livro Silent Spring (Primavera
Silenciosa), que para muitos foi considerado como o começo das discussões
internacionais sobre a preservação do meio ambiente. O livro fez um alerta sobre o
uso agrícola de pesticidas químicos sintéticos. A autora destacou a necessidade de
respeitar o ecossistema para proteger a saúde humana e o meio ambiente.
As

questões

relacionadas

à

preservação

da

natureza

começaram

efetivamente a serem discutidas a partir da década de 70.
Antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio ambiente,
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ocorrida em 1972, em Estocolmo, na capital da Suécia, os grandes problemas
ambientais eram percebidos pela comunidade internacional como sendo de alcance
local. As preocupações existentes faziam referência à poluição de uma forma geral,
porém, hoje já se sabe que os problemas ambientais aumentaram quase que
exponencialmente, ultrapassando os limites antes estabelecidos. Nesta conferência
de Estocolmo foram abordados temas como a chuva ácida e o controle da poluição
do ar.
O documento intitulado “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland),
elaborado em abril de 1987, chamava a atenção para os riscos do modo como o
mundo vinha se desenvolvendo. Os efeitos das mudanças climáticas ainda não
estavam tão evidentes.
O relatório deixava clara a necessidade de firmação de alianças entre os
governos para que houvesse um crescimento econômico sem o esgotamento dos
recursos naturais disponíveis.
Segundo Starke (1991), o termo desenvolvimento sustentável surge pela
primeira vez em 1980, no documento Estratégia de Conservação Mundial:
conservação dos recursos vivos para o desenvolvimento sustentável. Esse
documento foi publicado pela União Internacional para a Conservação da Natureza
(UICN), pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e pelo
World Wildlife Fund (WWF).
De

acordo

com

esse

documento:

"[...]

para

ser

sustentável,

o

desenvolvimento precisa levar em conta fatores sociais e ecológicos, assim como
econômicos; as bases dos recursos vivos e não vivos; as vantagens de ações
alternativas, a longo e em curto prazo" (STARKE, 1991).
Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
elabora um novo significado para o termo. Para a Comissão, desenvolvimento
sustentável passa a ser "[...] aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem as suas próprias
necessidades".

(COMISSÃO

MUNDIAL

SOBRE

MEIO

AMBIENTE

E

DESENVOLVIMENTO, 1988 apud CAMPOS 1996).
Na década de 80 o meio ambiente passou a ser levado mais em
consideração. Algumas indústrias passaram a ter uma postura proativa, preventiva,
e ambientalmente correta. Assim, alguns de seus processos e produtos já eram
baseados em questões ambientais, tanto por questões de competitividade quanto
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por questões sociais. Nesse contexto, as empresas foram evoluindo sua relação
com o meio ambiente.
Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, ocorrida no estado do Rio de Janeiro, conhecida como Rio 92,
teve como principal tema a discussão sobre o desenvolvimento sustentável e sobre
como reverter o atual processo de degradação mundial.
A Rio-92, também conhecida como ECO-92 sistematizava um plano de ações
com o objetivo de alcançar o desenvolvimento sustentável. Foi a maior reunião de
chefes de Estado da história, contando com a presença de cerca de 180 países,
tentando buscar soluções para o desenvolvimento sustentável das populações mais
carentes do planeta.
O evento foi acompanhado por todo o mundo e contou com a participação da
sociedade civil organizada. Cerca de vinte e duas mil pessoas, pertencentes a mais
de nove mil organizações não governamentais estiveram presentes nos dois
principais eventos da Conferência: a reunião de chefes de Estado, Cúpula da Terra,
e o Fórum Global, promovido pelas ONGs.
Uma série de convenções, acordos e protocolos foram firmados durante a
conferência, entre eles a chamada Agenda 214 que comprometia as nações
participantes a adotarem métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência
econômica, criando um Fundo para o Meio Ambiente com o objetivo de dar o suporte
financeiro das metas fixadas.
Em 1988 foi criado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o
Programa Ambiental das Nações Unidas da UNEP, o Intergovenmental Panel on
Climate Change (IPCC).
O IPCC foi criado por um esforço da Organização das Nações Unidas para
fornecer aos governos do mundo uma visão clara e científica dos acontecimentos
com o clima do mundo. A tarefa inicial para o IPCC era preparar uma revisão
abrangente e recomendações com relação ao estado do conhecimento da ciência da
mudança climática, o impacto social e econômico da mudança climática, estratégias
de resposta e os elementos possíveis para inclusão em uma futura convenção
4

A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção
de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de
proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2007).
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internacional sobre o clima.
O primeiro Relatório de Avaliação do IPCC revelou a importância das
alterações climáticas como um tema que merece uma plataforma política entre os
países para enfrentar suas consequências, desempenhou, portanto, um papel
decisivo na condução para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o tratado internacional essencial para reduzir o
aquecimento global e lidar com as consequências da mudança climática
(INTERGOVENMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 1990).
O Segundo Relatório de Avaliação do IPCC, Mudanças Climáticas deu a sua
contribuição fundamental no caminho para a adoção do Protocolo de Kyoto em
1997, que compromete a uma série de nações industrializadas a reduzir suas
emissões em 5,2% - em relação aos níveis de 1990 – para o período de 2008-2012
(INTERGOVENMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 1995).
O Terceiro Relatório de Avaliação intitulado Mudanças Climáticas saiu em
2001 trazendo dados importantes sobre as mudanças climáticas ocorridas no
planeta (INTERGOVENMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2001).
Em

2002,

ocorreu

em

Johanesburgo,

a

Cúpula

Mundial

sobre

o

Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10. Esse evento reuniu
representantes de 189 países, além da participação de centenas de Organizações
Não Governamentais (ONGs).
As discussões na Rio+10 não se restringiram somente à preservação do meio
ambiente, englobando também aspectos sociais como medidas para reduzir em 50%
o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza (com menos de 1 dólar
por dia) até 2015, questões sobre, saneamento básico, energia, saúde, agricultura e
biodiversidade, além da cobrança de atitudes com relação aos compromissos
firmados durante a Eco-92 (FRANCISCO, 2011).
Nesse encontro os países concordaram com a meta de reduzir pela metade, o
número de pessoas que não têm acesso a água potável nem ao saneamento básico
até 2015.
Em janeiro de 2005, a comunidade internacional se reuniu nas Ilhas Maurício
para realizar a revisão do Programa de Barbados das Nações Unidas, aprovando um
amplo conjunto de recomendações específicas para sua implementação. A
Estratégia de Maurício aborda questões como as mudanças climáticas e a elevação
do nível do mar; desastres naturais e ambientais; gestão de resíduos; recursos

29

costeiros, marítimos, de água doce, terrestres, energéticos, turísticos e de
biodiversidade; transporte e comunicação; ciência e tecnologia; globalização e
liberação do comércio; produção e consumo sustentável; desenvolvimento de
capacidade e educação para o desenvolvimento sustentável; saúde; cultura; gestão
do conhecimento e da informação para tomada de decisão.
Em 2007, o IPCC lança o Quarto Relatório de Avaliação, intitulado Alterações
Climáticas, e trouxe à atenção do mundo, a compreensão científica das mudanças
presentes no nosso clima (INTERGOVENMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE,
2007).
O Quinto Relatório de Avaliação está em andamento. Ele consistirá de três
grupos de trabalho, relatórios e um relatório de síntese. Previsto para outubro 2014,
fornecerá uma atualização de conhecimentos sobre os aspectos científicos, técnicos
e socioeconômicos das alterações climáticas.
A participação da comunidade científica no trabalho do IPCC tem crescido
muito, tanto em termos de autores e colaboradores envolvidos na redação e revisão
dos relatórios e de distribuição geográfica e temas abordados pelos relatórios
(INTERGOVENMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2011).
Em junho de 2012, o Brasil sediou a Rio+20, conferência da ONU que reuniu
líderes do mundo todo. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio + 20, é assim conhecida porque marcam os vinte anos de
realização

da

Conferência

das

Nações

Unidas

sobre

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento
sustentável para as próximas décadas.
O objetivo da Conferência foi a renovação do compromisso político com o
desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na
implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e
do tratamento de temas novos e emergentes.
Pode ser resumida como uma semana de encontros, debates, discursos, de
protestos que resultou em documento intitulado Declaração Final da Cúpula dos
Povos e alguns pontos do documento merecem destaque, como: a proposta do
fortalecimento das economias locais, a defesa da vida, a justiça social e ambiental e
o reconhecimento do trabalho das mulheres como seres iguais aos homens.
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3.3 Abordagens das Empresas frente às Questões Ambientais
A questão ambiental é um fato relevante da realidade que se inseriu
definitivamente nas empresas modernas. Não se trata mais de conceito discutido
apenas entre ambientalistas, ecologistas e pesquisadores, mas que também
interessam a empresários e administradores, que passaram a ver nestas questões
uma estratégia de negócios e competitividade no mercado.
A partir do histórico relatado no item anterior as empresas passaram a incluir
no seu dia-a-dia as normas de gestão e auditoria ambiental, de avaliação de
desempenho ambiental e o desenvolvimento dos produtos passa a ser baseado em
questões ambientais, não dando, porém, menos atenção à qualidade dos serviços
prestados.
A implantação de sistemas de gestão ambiental em empresas permanece
voluntária, promovendo a melhoria contínua do desempenho ambiental por meio da
responsabilidade voluntária, além disso, organizações em todo o mundo estão
estimando cuidadosamente não só os benefícios financeiros que podem surgir de
tais atividades, mas também os riscos de evitar problemas diversos como acidentes,
incapacidade de obter crédito bancário e investimento privado e a perda de
mercado.
Inicialmente, nos anos 1970 e começo dos anos 1980 na Europa, os esforços
concentraram-se no desenvolvimento das estruturas legislativas e regulamentares,
reforçados por uma estrutura de licenciamento ambiental (SERVIÇO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2004).
A partir daí, a indústria passou a investir em soluções tecnológicas que
atendessem apenas as regulamentações ambientais, obedecendo à legislação cada
vez mais restritiva. Com a inserção do termo Desenvolvimento Sustentável, as
indústrias passaram a desenvolver sistemas de gestão ambientais mais eficientes.
Concomitantemente a esses acontecimentos, a International Chamber of
Commerce (ICC) desenvolveu a Carta Empresarial de Desenvolvimento Sustentável
em 1990, que foi lançado no ano seguinte na Segunda Conferência Mundial de
Gestão Ambiental das Indústrias (World Industry Conference on Environmental
Management). A Carta Empresarial da ICC contém 16 princípios de gestão
ambiental, que são:
1) Reconhecer a gestão ambiental entre as mais altas prioridades das
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corporações e como um determinante-chave do desenvolvimento
sustentável, do estabelecimento de políticas, programas e práticas para
conduzir operações de uma maneira ecologicamente saudável;
2) Integrar plenamente estas políticas, programas e práticas em cada
negócio como um elemento essencial da administração em todos os
níveis funcionais;
3) Continuar melhorando as políticas, programas e o desempenho
ambiental, tendo em vista o futuro desenvolvimento tecnológico, um maior
entendimento científico, as necessidades dos consumidores e aspirações
legais como ponto de partida, aplicando-se os mesmos critérios
internacionalmente;
4) Educar, treinar e motivar os empregados a conduzir suas atividades de
uma maneira ecologicamente responsável;
5) Avaliar os impactos ambientais antes de iniciar uma nova atividade ou
projeto e antes de desativar uma instalação ou deixar um local;
6) Desenvolver e fornecer produtos e serviços que não provoquem impactos
ambientais indevidos, que sejam seguros no seu uso intencional, que
sejam eficientes no consumo de energia e recursos naturais, e que
possam ser reciclados, reutilizados ou seguramente depositados;
7) Aconselhar, e quando necessário for, educar clientes, distribuidores e o
público em geral sobre o uso, transporte, estocagem e disposição final
segura dos produtos fornecidos, aplicando considerações similares ao
fornecimento de serviços;
8) Desenvolver, conceber e operar instalações, bem como conduzir
atividades tendo em vista o uso sustentável dos recursos renováveis e a
disposição final responsável e segura dos resíduos;
9) Conduzir ou financiar pesquisas sobre o impacto ambiental da matériaprima, produtos, processos, emissões e outros resíduos associados ao
empreendimento, assim como sobre os meios de minimizar seus impactos
negativos;
10) Modificar a manufatura, a comercialização e/ou o uso de produtos e
conduzir atividades, no sentido de prevenir degradações sérias e
irreversíveis ao meio ambiente, de acordo com o entendimento técnicocientífico;
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11) Promover a adoção destes princípios pelos prestadores de serviços e
fornecedores da empresa. Quando necessário, requerer melhorias nos
seus procedimentos, a fim de torná-los consistentes com os princípios da
empresa, encorajando sua plena adoção;
12) Desenvolver

e

manter,

onde

existir

perigo

significativo,

planos

emergenciais em parceria com os serviços de socorro, autoridades
competentes e comunidade local, reconhecendo o potencial dos impactos
além dos limites da própria instalação;
13) Contribuir na transferência de tecnologias ecologicamente saudáveis e de
métodos gerenciais entre os setores públicos e privados;
14) Contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, programas
intergovernamentais e comerciais e iniciativas educacionais que garantam
a proteção e a consciência ecológica;
15) Fomentar a transparência e o diálogo com os empregados e o público,
antecipando e respondendo suas preocupações quanto aos impactos e
ameaças potenciais de operações, produtos, detritos e serviços, incluindo
aqueles de significação global, regional e;
16) Medir o desempenho ambiental; conduzir auditorias ambientais e
avaliações de acordo com as exigências e princípios legais e da própria
empresa.

Fornecer

periodicamente,

para

a

direção,

acionistas,

empregados, autoridades e o público em geral, informações apropriadas
sobre o desempenho ambiental (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR
STANDARDIZATION, 1995, p. 51).
Uma das atividades mais importantes nos últimos anos talvez seja o
desenvolvimento de padrões no campo ambiental, principalmente daqueles
estabelecidos pela International Organization for Standardization (ISO) (ANDREOLI,
2002).
Países em fase de crescimento econômico cada vez mais demonstram uma
postura proativa nas questões ambientais, percebendo a gestão ambiental como
medida para aumento dos lucros, competitividade perante ao mercado, melhoria da
imagem da empresa e da redução de custos significativos.
Discursar sobre desenvolvimento sustentável é fácil. Difícil é partir para ações
ambientais diárias, pois se trata de um caminho que envolve mudanças de
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comportamento, de procedimentos, demanda tempo e dinheiro, que nem sempre
estão disponíveis para essa finalidade.
A empresa pode desenvolver três diferentes abordagens que também podem
ser vistas como fases de um processo de implementação de práticas de gestão
ambiental dependendo de como ela atua em relação aos problemas ambientais
decorrentes das suas atividades. Essas abordagens são descritas no Quadro 6.

Características

Controle da poluição

Prevenção da
poluição

Estratégica

Preocupação
básica

Cumprimento da
legislação e resposta às
pressões da comunidade

Uso eficiente
dos insumos

Competitividade

Postura típica

Reativa

Reativa e
proativa

Reativa e proativa

Corretivas;
Tecnologias de
remediação e de controle
no final do processo;
Aplicação de norma de
segurança.

Corretivas e
preventivas;
Conservação e
substituição de
insumos:
Uso de
tecnologias
limpas.

Corretivas,
preventivas e
antecipatórias;
Antecipação de
problemas e captura
de oportunidades
utilizando soluções de
médio e longo prazo;
Uso de tecnologias
limpas.

Percepção dos
empresários e
administradores

Custo adicional

Redução de
custos

Vantagens
competitivas

Envolvimento da
alta
administração

Esporádico

Periódico

Permanente e
Sistemático

Áreas envolvidas

Ações ambientais
confinadas nas áreas
produtivas

As principais
ações
ambientais
continuam
confinadas,
mas há
envolvimento
de outras
áreas.

Atividades ambientais
disseminadas pela
organização;
Ampliação das ações
ambientais para toda
a
cadeia produtiva

Ações típicas

Quadro 6 - Formas de Abordagem das Empresas em frente às Questões Ambientais.
Fonte: Adaptado de Barbieri (2006).
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A partir dos dados do Quadro 6 se pode perceber que o controle da poluição
surge de uma necessidade para atender aos requisitos impostos pelos órgãos
ambientais e não por uma postura preventiva da empresa, onde custos não previstos
aparecem na tentativa de mitigar impactos provocados.
Na prevenção da poluição já se pode perceber o uso racional dos recursos e
tecnologias voltadas para o meio ambiente que são lapidadas na postura
estratégica, onde as ações são previamente pensadas e a conscientização já está
intrínseca na organização.
Surge então, o conceito de Responsabilidade Ambiental que pode ser
compreendida como um conjunto de atitudes individuais ou empresariais, voltado
para o desenvolvimento sustentável do planeta. Ou seja, estas atitudes devem levar
em conta o crescimento econômico ajustado à proteção do meio ambiente na
atualidade e para as gerações futuras, garantindo a sustentabilidade.
Nos dias atuais, face às mudanças vividas pela população e o planeta de uma
forma global, as empresas demonstram uma postura responsável e ética, mantendo,
assim, uma boa imagem frente aos seus fornecedores e principalmente seus
consumidores, que apresentam uma postura mais rígida em suas escolhas por
empresas e produtos ecologicamente corretos.
Dentro desse contexto, algumas empresas brasileiras vêm se destacando,
sendo merecedoras de prêmios em diversas categorias como “Respeito ao meio
ambiente”, “Conservação e Educação Ambiental” entre outros (TACHIZAWA, 2010).
Esse destaque se deve principalmente pela ética e responsabilidade
demonstrados, além da capacidade de conciliar resultados econômicos, sociais e
ambientais. A partir desses exemplos são capazes de influenciar atitudes e
comportamentos, provocando mudanças entre outras organizações.
O Quadro 7 apresenta alguns tipos de empresas em destaque pelas ações
adotadas em relação meio ambiente como no trato com o solo, com as emissões
atmosféricas de gases, e pelos programas de gestão ambiental.
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Ramo de atividade
da empresa

Ação adotada

Concessionária de
estradas

Cuidado rigoroso desde o solo da Mata Atlântica até a inspeção de
óleos em rodovias.

Automobilística

União de conceitos de engenharia automobilística e mão de obra
local em prol da utilização correta dos recursos naturais.

Petroquímico/

Estratégias integradas às questões ambientais reduziram 270mil
toneladas de poluentes na atmosfera e 30mil toneladas de efluentes
nos rios.

Petróleo
Automobilística

Programa de Gestão Ambiental.

Prestadora de
serviços

Programa de Coleta Seletiva de sucata.

Prestadora de
serviços na
construção civil,
transporte e
remoção.

Coprocessamento de 40 mil toneladas do lixo industrial de
empresas automobilísticas e petroquímicas entre outros ramos de
atividades.

Planejamento,
Técnica e
Administração de
Reflorestamento.

Sequestro de carbono. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL).

Quadro 7 - Ações adotadas por algumas empresas em respeito ao meio ambiente.
Fonte: Baseado em Tachizawa (2010).

3.4 International Organization for Standardization (ISO) e a Norma ISO 14001

A ISO trata-se de uma organização não governamental, com sede na Suíça,
fundada em 23 de fevereiro de 1947 e conta com membros de mais de100 países.
O Brasil participa efetivamente da ISO através da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normalização técnica no país,
fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. É membro
fundador da International Organization for Standardization (ISO), da Comissão
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) e da Associação Mercosul de
Normalização(AMN). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011).
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As normas relacionadas aos sistemas de gestão produzidos pela ISO foram
traduzidas pela ABNT. Entende-se por NBR como Norma Brasileira. As normas
relacionadas às auditorias já se transformaram em NBR-ISO.
Uma dessas normas é a ISO 14001, elaborada inicialmente em 1996 revisada
posteriormente em 2004, e fornece, em primeiro lugar, elementos de um Sistema de
Gestão Ambiental - SGA, o qual nada mais é que uma forma eficaz de planejar,
organizar e praticar as ações ambientais das organizações, o que pode integrar-se a
outros elementos de gestão empresarial, para que se alcancem objetivos ambientais
e, também, econômicos. Em segundo lugar, na norma, especificam-se os passos
essenciais ou requisitos do SGA, que se aplicam adequadamente a todos os tipos,
portes, diferentes condições geográficas, culturais e sociais das organizações.
(FIESP, 2007).
A família ISO 14000 aborda vários aspectos da gestão ambiental. As duas
primeiras normas, ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 lidam com Sistemas de
Gestão Ambiental (SGA).
A ISO 14001:2004 é uma ferramenta de gestão que permite a uma
organização de qualquer tamanho ou tipo identificar e controlar o impacto ambiental
das

suas

atividades,

produtos

ou

serviços,

melhorar

continuamente

seu

desempenho ambiental e implementar uma abordagem sistemática para a definição
de objetivos e metas ambientais, para a realização destes e de demonstrar que eles
foram atingidos. Fornece os requisitos para um SGA enquanto a ISO 14004:2004 dá
diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio.
A ISO 14001:2004 não especifica os níveis de desempenho ambiental. Estes
níveis, caso existissem, teriam que ser específicos para cada atividade de negócios
e isso exigiria um padrão específico para cada negócio, o que não é a intenção.
Como a norma não estabelece níveis de desempenho ambiental pode ser
implantada por uma grande variedade de organizações, independentemente do seu
nível atual de consciência ambiental. No entanto, um compromisso de cumprimento
da legislação ambiental e regulamentos aplicáveis são necessários, juntamente com
um compromisso de melhoria contínua.
A ISO 14001:2004 especifica os requisitos para inserção de um sistema de
gestão ambiental. O cumprimento desses requisitos exige provas objetivas que
podem ser auditadas para demonstrar que o sistema de gestão ambiental está
operando efetivamente em conformidade com a norma. Trata-se de uma ferramenta
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que pode ser usada para cumprir os objetivos internos, como fornecer uma garantia
para a gestão que está no controle dos processos organizacionais e atividades com
impacto sobre o meio ambiente,
Também pode ser usada para atender os requisitos externos, como garantia
aos clientes, cumprimento de exigências por parte dos órgãos ambientais e
cumprimento da legislação vigente.
Algo interessante para ser levado em consideração é o fato de que quanto
maior o número de empresas certificadas, mais as outras empresas sentem a
necessidade da certificação, ou seja, um reforço positivo vai sendo estabelecido.
Segundo Boog e Bizzo (1999), a série de normas ISO14001 se divide em:


Avaliação da Organização e;



Avaliação do Produto.

O Quadro 8 apresenta algumas normas da série ISO 14000.

CÓDIGO

ANO

TÍTULO

ISO 14001

2004

Sistemas de Gestão Ambiental – Especificação e Diretrizes
para Uso.

ISO 14004

2004

Sistemas de Gestão Ambiental – Diretrizes Gerais sobre
Princípios, Sistemas e Técnicas de Apoio.

ISO 14015

2001

Sistemas de Gestão ambiental;
A avaliação ambiental dos locais e das organizações.

ISO 14020

2000

Rótulos e Declarações Ambientais – Princípios Básicos.

ISO 14021

1999

Auto Declarações Ambientais (Rótulo Ambiental Tipo II)

ISO 14025

2006

Rótulos ambientais e declarações - Tipo III;
Declarações ambientais - Princípios e procedimentos.

ISO 14031

1999

Avaliação do Desempenho Ambiental – Diretrizes

Quadro 8 - Normas da ISO Série 14000.
Fonte: Dados da International Organization for Standardization (2011).

A partir do momento em que as organizações assumem o SGA como padrão
de gerenciamento, esta passa a ter um compromisso firmado, permanente, onde a
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mudança de cultura por parte da direção e funcionários torna-se necessária e
indispensável. Além disso, fica iminente a busca por melhoria contínua, ou seja, o
processo recorrente de se avançar com o SGA com o propósito de atingir o
aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente com a política ambiental
da organização, substituindo práticas e processos obsoletos por inovações
tecnológicas que possibilitem ganhos, aumento de produtividade e a satisfação
interna e externa por parte de colaboradores, fornecedores e clientes.
Vale ressaltar que a decisão pela implantação de um SGA parte de uma
determinação clara da direção. Hierarquicamente falando, esta é uma medida que se
torna necessária visto que qualquer mudança proposta na prática, costumes hábitos
e até “vícios” adquiridos na empresa é de difícil aceitação.

3.5 Conceitos
Neste item, são apresentadas algumas definições de conceitos relevantes
utilizados no desenvolvimento do presente trabalho, aplicados para implantação de
um SGA em instituições de ensino e empresas, com base em dicionários, leis e
normas técnicas atuais existentes sobre o assunto.

3.5.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável
De acordo com o Novo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa a definição
para o termo sustentar é segurar por baixo, carregar o peso de; suster; segurar no
alto; garantir os meios para a realização e continuação de; manter; impedir a ruína.
(HOUAISS, 2009).
O dicionário Aurélio traz algumas definições para os termos Sustentar,
Sustentável e Sustentabilidade, como Sustentar; Amparar, escorar, nutrir, alimentar,
prover do necessário, manter-se de pé, segurar por baixo, servir de escora,
conservar a mesma posição, suster-se, equilibrar-se; Como sustentável traz: o que
pode sustentar; e para Sustentabilidade: qualidade do sustentável.
Já para o conceito de Desenvolvimento Sustentável, a definição mais aceita
é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem
comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o
desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na
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Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações
Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento
econômico e a conservação ambiental.
O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às
necessidades humanas não somente pelo aumento do potencial produtivo, mas
também pela garantia de oportunidades iguais para todos. É um processo de
mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em
harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e
necessidades humanas.” — do Relatório Brundtland, “Nosso Futuro Comum”.
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988).
Como o termo Desenvolvimento sustentável é bastante difundido, torna-se
necessário passá-lo do discurso para a prática, através de ações que envolvam
mudanças de hábitos, quebra de paradigmas, alteração de postura das
organizações e inevitavelmente a mudança de conceitos, sendo algo que leva tempo
e muitas vezes investimentos. Além disso, envolve alterações nos padrões de
produção com tecnologias de produção mais limpas, reaproveitamento e diminuição
de recursos, e diminuição dos impactos causados ao meio ambiente.

3.5.2 Meio Ambiente

Na literatura, são encontradas algumas definições como: “Aquilo que cerca ou
envolve os seres vivos ou as coisas”. (FERREIRA, 2004).
A definição para o termo Meio Ambiente também pode ser encontrada na Lei
nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, e entende-se por Meio ambiente, o conjunto de condições, leis,
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas”. (BRASIL, 1981).
Neves e Tostes definem o termo Meio Ambiente como “tudo o que tem a ver
com a vida de um ser ou de um grupo de seres vivos. Tudo o que tem a ver com a
vida, sua manutenção e reprodução”. Nesta definição estão: os elementos físicos (a
terra, o ar, a água), o clima, os elementos vivos (as plantas, os animais, os
homens), elementos culturais (os hábitos, os costumes, o saber, a história de cada
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grupo, de cada comunidade) e a maneira como estes elementos são tratados pela
sociedade. Ou seja, como as atividades humanas interferem com estes elementos.
“Compõem também o meio ambiente as interações destes elementos entre si, e
entre eles e as atividades humanas.” (Neves e Tostes, 1992, p. 17).
A Constituição Federal refere-se ao meio ambiente no seu Capitulo VI: “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 a presente e as futuras
gerações” (BRASIL, 1988).
O meio ambiente natural ou físico é constituído pelos recursos naturais, como:
solo, água, ar, flora e fauna.
O Meio Ambiente é definido na NORMA ISO 14001:2004 como a
circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo,
recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações.
Segundo Brian (2008, apud Winandy, 2012) o pior cenário em relação ao
meio ambiente em 2050 seria ter o ar irrespirável, a água não potável, os resíduos
impossíveis de administrar, os combustíveis fósseis esgotados e, o planeta
inabitável.
3.5.3 Requisitos da ISO
Requisito é a condição necessária para alcançar certo fim, é o elemento
norteador na implantação de um SGA.
A ISO 14001:2004 especifica os requisitos relativos ao SGA que uma
organização deve levar em conta ao desenvolver e implementar uma política
ambiental e cumprir os objetivos ambientais decorrentes. Os requisitos são o que é
necessário fazer para se ter um SGA implementado e funcionando, cumprindo a
política ambiental, praticando a prevenção da poluição e comprovando a melhoria
contínua do desempenho ambiental, adotando-se à abordagem do “PDCA”. (FIESP,
2007).
Os requisitos também estão relacionados à regulamentação legal e/ou técnica
aplicável aos aspectos ambientais significativos de uma organização. Podem ser
obrigatórios, como no caso dos requisitos legais e podem ser de adoção voluntária
ou, ainda, refletir as necessidades locais e de mercado.
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Na ISO 14001:2004, os requisitos para a organização estabelecer e
implementar um SGA são definidos como:
a) Requisitos gerais
 Estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua
do SGA, obedecendo ao escopo determinado e aos requisitos
específicos contidos na norma e estabelecidos na própria
organização e específicos e;
 Definição e documentação do escopo do SGA: definição do que
fará parte do SGA, se trata da organização como um todo, apenas
parte desta organização, ou ainda, se trata de mais unidades.
b) Requisitos específicos
 Definição, documentação, comunicação e manutenção de uma
Política Ambiental;
 Determinação, implementação e manutenção de procedimentos
documentados relativos aos aspectos e impactos ambientais
significativos;
 Estabelecimento de objetivos, metas e programas documentados
relativos aos aspectos e impactos ambientais significativos e;
 Determinação, implementação e manutenção de procedimentos
documentados. (FIESP, 2007).
Os requisitos previstos na norma podem ser inseridos em qualquer SGA. O
nível de inserção desses requisitos dependerá de fatores como, por exemplo, a
política ambiental da organização, a natureza de suas atividades, produtos e
serviços, as condições operacionais e os ambientes locais.
Através da Figura 2 podem-se verificar os requisitos do SGA presentes na
Norma ISO 14001.
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4.2 Política Ambiental

4.1 Requisitos
4.1 Requisitos
geraisGerais

→ 4.3.1-Aspecto Ambiental

4.3 Planejamento

→ 4.3.2-Legislação e outros requisitos
→ 4.3.3- Objetivos e metas
→ 4.3.4-Programa de Gerenciamento Ambiental

4.4 Implementação

→ 4.4.1-Estrutura e Responsabilidade

e Operação

→ 4.4.2-Treinamento, Conscientização e Capacitação
→ 4.4.3-Comunicação
→ 4.4.4-Documentação do SGA
→ 4.4.5-Controle de documentos
→ 4.4.6-Controle Operacional
→ 4.4.7-Preparação e atendimento às emergências

4.5 Verificações e ações corretivas

→ 4.5.1-Monitoramento
→ 4.5.2-Não conformidades e ações corretivas e
preventivas
→ 4.5.3-Registros
→ 4.5.4-Auditorias do SGA

4.6 Análise Crítica Gerencial

Melhoria Contínua

Figura 2 - Requisitos da Norma ISO 14001 para implantação do SGA.
Fonte: Adaptado de NBR ISO 14001.
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.3.5.4 Aspectos e Impactos Ambientais

Uma das maneiras das organizações gerenciarem suas atividades é
realizando avaliações periódicas e verificando como estas interagem com o meio
ambiente. Para tanto se faz necessário um levantamento dos aspectos e dos
impactos ambientais, além de constituir um item fundamental para as empresas que
buscam a certificação da série ISO14001 para seu sistema de gestão ambiental.
A NBR ISO14001 define aspecto como [...] “elementos das atividades,
produtos e serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente”.
O aspecto tanto pode ser uma máquina ou equipamento como uma atividade
executada por ela ou por alguém que produzam ou possam produzir algum efeito
sobre o meio ambiente. Chama-se de “aspecto ambiental significativo” àquele
aspecto que tem um impacto ambiental significativo.
Os aspectos ambientais podem ser classificados segundo diferentes
categorias, como apresentado no Quadro 9.

Quanto ao controle

Categoria
do aspecto

Classificação

Direto

Indireto

Quanto à ocorrência

Quanto à ocorrência

Real

Potencial

Significado
Aquele sobre o qual a organização exerce ou pode
exercer controle efetivo, ou seja, a organização pode
influir diretamente sobre os tipos e os graus das
consequências dos impactos gerados por este aspecto.
Aquele sobre o qual a organização pode apenas exercer
influência, notadamente junto a partes interessadas
externas, como fornecedores e clientes/consumidores,
dentre outras possibilidades.
Aquele que de fato ocorre, possuindo histórico e
frequência conhecida ou estimada e tem impacto sobre
o meio ambiente. São aqueles aspectos que podem ser
considerados como inerentes aos processos, e os
impactos decorrentes já são conhecidos e esperados,
mesmo que a frequência seja pequena.
Aquele para o qual existe uma probabilidade que venha
a ocorrer e, caso ocorra, possa causar impacto sobre o
meio ambiente. São aqueles aspectos para os quais não
existe histórico conhecido. São também incluídas nesta
categoria as condições que caracterizam emergências
ambientais, como explosões, incêndios, grandes
vazamentos, dentre outras possibilidades, mesmo que já
exista algum histórico conhecido, visto não ser esperado
que voltem a ocorrer.

Quadro 9– Categoria do aspecto
Fonte: Carvalho (1998 apud Frazão, 2004).
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O Quadro 10 pode orientar uma organização a identificar os aspectos
ambientais inerentes as suas atividades e a partir destes verificar os impactos
ambientais decorrentes.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Ruído, vibração, odor, poeira, vapores, névoas e particulados dispersos no ar.
Radiações ionizantes e não ionizantes.
Descargas gasosas para a atmosfera (de chaminés, válvulas, escapamentos,
incineradores, etc., principalmente aquelas que contenham ou que possam conter
particulados, CO2, CO, SO2, NOx, etc.).
Efluentes líquidos, incluindo esgotos domésticos com descarga para o solo ou para
mananciais de água (emissões contendo metais pesados, coliformes, demanda
química de oxigênio (DQO), químicos tóxicos, AOx, óleos e graxas, inclusive com
alteração de pH e de temperatura).
Consumo de água (pública e captação em rios, lagos e poços).
Consumo de energia elétrica (e, inclusive, na forma de vapor).
Consumo de produtos químicos como N2, O2, H2, ácidos, bases, sais, açúcares,
proteínas, vitaminas, etc.
Consumo específico de recursos naturais renováveis – madeira, bagaço, papel, carvão
vegetal, etc.
Consumo específico de recursos naturais não- renováveis – combustíveis fósseis,
vidro, óleo de lubrificação, óleo combustível, argila, plásticos, etc.
Vazamentos ou derramamentos de recursos líquidos e de químicos perigosos ou
tóxicos (de tubulações de vasos ou tanques, em operações de manuseio e
transferência mecânica, etc.)
Escape (emissões fugitivas) de recursos gasosos e de gases perigosos e/ou tóxicos
(de conexões, válvulas, etc.).
Uso de fossas, infiltrações, etc.
Explosões.
Incêndios.
Transbordamentos, inundações, infiltrações.
Uso do solo, través de equipamentos, máquinas, substâncias e operações que
interajam com o solo.
Uso de reservas nativas, através de equipamentos, máquinas, substâncias e
operações que interajam com tais reservas.
Uso de áreas paisagísticas ou de áreas culturais, através de equipamentos, máquinas,
substâncias e operações que interajam em tais áreas.
Reutilizações de insumos, reciclagens, usos alternativos, aproveitamento de resíduos,
etc.
Geração de resíduos sólidos e líquidos (restos de alimentos, materiais infectados de
ambulatórios, borras, graxas, estopas usadas, sucatas ferrosas e não ferrosas, óleos
queimados, soluções ácidas, pilhas e baterias, pneus, etc.).
Uso de aterros, jazidas ou de incineradores para queima de resíduos.
Manipulação, manuseio e/ou transferência de produtos tóxicos ou perigosos.
Armazenamento (inclusive em tanques e diques) de produtos tóxicos, explosivos ou
inflamáveis.
Transporte de cargas, inclusive químicos ou tóxicos perigosos, por meio rodoviário,
ferroviário, aéreo, fluvial e marítimo.
Disposição do produto da organização por clientes e consumidores.

Quadro 10 - Exemplos de aspectos ambientais.
Fonte: Carvalho (1998 apud Frazão, 2004).
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Segundo a Resolução n.º 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), impacto ambiental é definido por: [...] “qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V – a quantidade dos recursos ambientais.” (CONSELHO NACIONAL DO
MEIO AMBIENTE,1986).
Esta definição também é parecida daquela utilizada pela NBR ISO14001,
onde impacto ambiental é definido como: “qualquer modificação do meio ambiente,
adversa ou benéfica, que resulte no todo ou em parte, das atividades, produtos ou
serviços de uma organização”.
Os impactos ambientais classificam-se em:


adverso significativo, quando trazem alguma alteração negativa para o meio
e;

 benéfico significativo, quando trazem alterações positivas para o meio (aqui,
entenda-se “meio” como a circunvizinhança da empresa/indústria, incluindo o
meio físico, biótico e social).
Para se determinar a significância do impacto real ou potencialmente
relacionados aos aspectos de uma organização pode-se ressaltar algumas
características como incidência, abrangência, probabilidade, frequência, severidade
e detecção, relacionadas no Quadro 11.
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Incidência

Relaciona o aspecto/Impacto ambiental levantado com a atividade local. Pode
ser direta quando se refere àquele aspecto sobre o qual a organização exerce
ou pode exercer um controle efetivo, causando ou podendo causar um
impacto ambiental ou indireta quando a organização pode exercer influência,
não mantendo um controle efetivo, causando ou podendo causar um impacto
indireto.

Frequência

Probabilidade

Abrangência

Expressa a capacidade de interferência do aspecto ou do impacto no meio
ambiente. Pode ser classificada em local, quando trata-se das dependências
da organização, regional, quando o impacto afeta o entorno da organização e
global, quando o impacto é de importância coletiva, nacional ou até mesmo
internacional.
Os aspectos e ou impactos ambientais potenciais, associados ou não a
situações de risco, devem ser avaliados segundo sua probabilidade de
ocorrência, a qual deve ser pontuada da seguinte forma: alta (3 pontos), média
(2 pontos) e baixa (1 ponto).
Os aspectos e ou impactos devem ser avaliados de acordo com sua provável
frequência de ocorrência e poderá ser pontuada como segue: alta (3 pontos),
média (2 pontos) e baixa (1 ponto).
Os aspectos e ou impactos devem ser avaliados de acordo com sua

Severidade

magnitude e reversibilidade. Pode-se adotar a seguinte forma de pontuação:
alta (3 pontos- aspecto que causa ou pode causar impactos de alta ou média
magnitude ou intensidade, irreversíveis ou de difícil reversão), média (2
pontos- aspectos que causam ou podem causar impactos de alta ou média
magnitude ou intensidade, mas que podem ser reversíveis e baixa ou mínima
(1 ponto – aspectos que causam ou podem causar impactos de magnitude ou
intensidade mínima, não dependendo de reversibilidade).
Existem diferentes níveis de dificuldade de avaliação e ou medição,
Detecção

quantitativa ou qualitativa dos aspectos/impactos ambientais e reais de uma
organização, conhecidos por graus ou limites de detecção. Esses limites
influenciam a interpretação da significância dos aspectos/impactos ambientais,
que podem ser assim qualificados e pontuados: difícil (3 pontos), moderado(2
pontos), fácil (1 ponto).
Quadro 11- Características do impacto ambiental.
Fonte: Dados de FIESP (2007).
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Em geral, a criticidade é obtida pela análise das consequências ou severidade
e das frequências ou probabilidades dos impactos. Quanto mais provável de ocorrer
e mais severa for a sua ocorrência, mais crítico o impacto será.
Analisando as características descritas anteriormente, é possível avaliar a
significância do impacto ambiental da organização, que é obtida pelo resultado da
seguinte equação:
Significância= Probabilidade (Pr) x Severidade (Sr) x Abrangência (Ab) x Detecção (De) (1)

Através do conhecimento dos impactos ambientais potenciais associados aos
aspectos ambientais da instituição, algumas medidas podem ser adotadas a fim de
evitar ou minimizar tais impactos.
O Quadro 12 aponta a Significância final dos impactos ambientais e as ações
a serem tomadas, de acordo com a pontuação obtida.

Significância

Pontuação
Obtida
De 01 a 06
pontos

Não significativo

Manter a rotina (se o respectivo aspecto ambiental
for real) ou o “Plano de ação” (se o respectivo
aspecto ambiental for potencial).

Significativo

Controle operacional (se o respectivo aspecto
ambiental for real) ou “Plano de ação e/ou
emergência” (se o respectivo aspecto ambiental
for potencial).

De 08 a 16
pontos

Igual ou
acima de 18
pontos

Ações mínimas sugeridas

Muito significativo

Controle operacional e Plano de Ação e/ ou
emergência (se o respectivo aspecto ambiental for
real) ou Plano de ação e/ou Emergência” (se o
Respectivo aspecto ambiental for potencial).

Quadro 12 - Significância final dos impactos ambientais e ações a serem tomadas, de
acordo com a pontuação sugerida.
Fonte: FIESP (2007).

3.5.5. Objetivo Ambiental
Propósito ambiental geral, decorrente da política ambiental, que a instituição
se propõe a atingir.
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3.5.6 Meta Ambiental
Requisito de desempenho detalhado, aplicável à organização ou a parte dela,
resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para
que tais objetivos sejam atingidos. Em alguns casos, em especial nas organizações
menores, a independência pode ser demonstrada pela isenção de responsabilidade
em relação à atividade sendo auditada.
3.5.7 Desempenho ambiental
Resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre seus aspectos
ambientais. No contexto de sistemas de gestão ambiental, os resultados podem ser
medidos com base na política ambiental, objetivos ambientais e metas ambientais
da organização e outros requisitos de desempenho ambiental.
3.5.8 Ação Preventiva
Ação para eliminar a causa de uma potencial não conformidade.

3.5.9 Ação Corretiva
Ação para eliminar a causa de uma não conformidade identificada.

3.5.10 Prevenção de Poluição
Uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia
para evitar, reduzir ou controlar de forma separada ou combinada a geração,
emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, para reduzir
os impactos ambientais adversos.
3.5.11 Registro
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de
atividades realizadas. (NBR ISO 14001).
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3.6 O SGA e sua relação direta com o conceito do ciclo PDCA

Para que as empresas sejam ambientalmente responsáveis e obtenham
benefícios do negócio, existe uma metodologia prática a ser seguida que é a
abordagem de melhoria contínua.
O Método de Melhorias – ou Ciclo - PDCA é definido como sendo um método
de gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para se atingir as
metas atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais. (CAMPOS, 1996).
O Ciclo PDCA é uma ferramenta de qualidade que facilita aos gestores a
tomada de decisões, buscando atingir as metas necessárias.
Consiste em uma sequência de etapas para controlar um processo
previamente definido. Também conhecido por Ciclo de Shewart, em homenagem a
Walter Shewart, seu idealizador na década de 1930 ou por Ciclo de Deming,
fazendo referência a W. Edward Deming, seu mais importante divulgador na década
de 1950 (BUENO, 2009).
Esta é também a base da ISO 9001 para Gestão da Qualidade, na qual
muitas empresas já estão familiarizadas.
A maioria dos modelos de gerenciamento baseia-se no princípio de melhoria
contínua, no conhecido ciclo PDCA.
PDCA é uma sigla de origem inglesa cujo significado pode ser visto ver no
Quadro 13:
P

PLAN

Planejar – estabelecer os objetivos e processos necessários para
fornecer resultados de acordo com os requisitos e políticas prédeterminados.

D

DO

Fazer, executar – implementar as ações necessárias.

C

CHECK

Checar, verificar – monitorar e medir os processos e produtos em
relação às políticas, aos objetivos e aos requisitos estabelecidos
e relatar os resultados.

A

ACT

Agir – executar ações para promover continuamente a melhoria
dos processos.

Quadro 13 – Significado de PDCA.
Fonte: Dados do SEBRAE (2004).
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Essa sequência visa à busca de melhoria contínua em todos os níveis
hierárquicos dentro de uma organização.
A Figura 3 mostra um esquema do conceito de PDCA.

Figura 3 - Ciclo PDCA.
Fonte: Bueno (2009).

O ciclo PDCA não termina quando a etapa Act é alcançada. Faz-se nesta
etapa o que chamamos de rodar o ciclo, onde se retorna a etapa Plan, analisando
criticamente os resultados obtidos e definindo um novo planejamento, para obter a
melhoria contínua.
O PDCA pode ser utilizado para atingir normas padrão, ou para manter os
resultados num certo nível desejado, aí então sendo chamado de SDCA (onde o S é
de standard- Normas Padrão).
A melhoria ocorre à medida que a organização passa a executar o Ciclo
PDCA continuamente, otimizando os processos, possibilitando a redução de custos
e o aumento da produtividade. Com a aplicação do Ciclo PDCA a todas as fases do
processo, leva ao aperfeiçoamento e agrega valores além de promover a satisfação
das partes.
A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criada pelo Ministério
do Meio Ambiente, também se baseia no método de melhorias PDCA.
O SGA representa um ciclo contínuo de planejamento, implementação,
revisão e melhoria das ações da organização para que possam ser cumpridas as
obrigações ambientais baseadas no ciclo PDCA. Para melhorar o desempenho
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ambiental, a organização tem que avaliar não apenas quais são as ocorrências que
podem prejudicar o desempenho ambiental, mas também por que elas ocorrem e
implementar medidas para corrigir os problemas observados e para evitar que
ocorram novamente.
A Figura 4 apresenta os itens necessários para que o SGA possa ser
implantado dentro de uma organização, desde a elaboração da política ambiental,
etapa esta inicial, até a análise crítica realizada pela alta administração.

Figura 4 - Processo de implantação do SGA com todos os itens necessários.
Fonte: Naime (2004)

Relacionando a figura da implantação do SGA com o Ciclo PDCA, verifica-se
que os processos apresentam pontos de intersecção em todas as etapas.

3.7 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)

A A3P é um programa socioambiental criado pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA), em 1999 e fundamenta-se nas recomendações 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”. Ainda constante no Princípio 8 da Declaração do Rio-92 que afirma que
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“os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e
consumo e promover políticas demográficas adequadas”.E também constante na
Declaração de Johannesburgo que institui a "adoção do consumo sustentável como
princípio do desenvolvimento sustentável".
Em 2002, a A3P foi reconhecida junto à UNESCO devido à importância de
seus trabalhos ganhando o prêmio de “O melhor dos exemplos”, na categoria Meio
Ambiente.
Em 2007 com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, a A3P passou
a integrar o Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental
(DCRS), da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental (SAIC).
Atualmente, cerca de 400 órgãos públicos participam do programa da A3P,
indicando que o Poder Público está aos poucos se adequando à política de
prevenção de impactos negativos ao meio ambiente. Dentre os eixos temáticos do
programa estão: licitações sustentáveis, uso racional de recursos e combate a todas
as formas de desperdício, gestão ambiental de resíduos e inclusão socioambiental
de cooperativas e a capacitação continuada de gestores públicos. (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2007).
A A3P tem como principal objetivo estimular a reflexão e a mudança de
atitude dos servidores para que estes incorporem os critérios para gestão
socioambiental em sua prática funcional. Além disso, ainda busca promover a
economia de recursos naturais e redução de gastos institucionais, a reduzir os
impactos socioambientais negativos decorrentes das atividades, contribuir para a
revisão de padrões com adoção de novos referenciais e melhoria da qualidade de
vida.
A adoção da A3P prevê a inserção de critérios que variam desde a mudança
no consumo de bens e produção, contratação de serviços até a gestão adequada
dos resíduos gerados, bem como dos recursos naturais necessários utilizados. A
agenda ainda visa a melhoria da qualidade de vida nos locais de trabalho.
O processo inicial de implantação da A3P na maioria dos órgãos se inicia com
a coleta seletiva, que institui a separação dos resíduos descartados, na fonte
geradora, e a sua destinação a associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis.
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Está estruturada em cinco eixos temáticos que foram definidos tendo por base
a política dos 5 Rs: Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar e Recusar produtos
que geram impactos socioambientais negativos.
Os eixos são:
1) uso racional dos recursos naturais e bens públicos;
2) gestão adequada dos resíduos gerados;
3) melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho;
4) sensibilização e capacitação dos servidores;
5) contratações públicas sustentáveis e
6) implementação de critérios para construções sustentáveis.
A implantação da A3P segue alguns passos que podem ser verificados na
Figura 5.
1.Criação da Comissão

2. Realização do diagnóstico
da instituição

3. Desenvolvimento de
projetos e atividades

4. Promoção da Mobilização
e Sensibilização

5. Realização da avaliação e
monitoramento das ações
Figura 5 - Etapas de implantação da A3P.
Fonte: Organizado por Paula (2012), a partir do Manual A3P (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2007).
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A Comissão da A3P tem a finalidade de encarregar os gestores sobre a
importância da implantação do programa, sendo composta, sempre que possível,
por pessoas que representem todas as áreas da instituição.
O diagnóstico tem a função de melhor direcionar as medidas que serão
adotadas, identificando o modelo de consumo e descarte dos recursos naturais e
resíduos gerados, logística existente, estrutura física e hábitos dos envolvidos.
Em

posse do

diagnóstico pode-se

identificar pontos críticos como

desperdícios em relação ao consumo e os impactos gerados.
Quanto aos impactos ambientais causados pelas atividades da instituição, a
A3P lista alguns impactos ambientais que devem ser verificados pelas organizações,
como, por exemplo:


Geração de lixo;



Consumo de energia;



Consumo de água;



Presença de substâncias e materiais inflamáveis;



Geração de esgoto orgânico.
As atividades são desenvolvidas, de forma documentada, com objetivos,

ações e metas documentados. O trabalho de mobilização e sensibilização é
fundamental para que os envolvidos sintam-se incluídos no programa. Esse trabalho
pode ser desenvolvido através da capacitação. Essa capacitação contribui para o
desenvolvimento

de

competências

individuais

e

institucionais

oferecendo

oportunidades para o desenvolvimento de habilidades que melhorem o desempenho
de suas atividades.
A avaliação e o monitoramento do desempenho ambiental devem ser
periódicos, fornecendo informações quanto à eficiência do programa. Uma das
formas de monitorar o programa é estabelecendo indicadores que possam mensurar
os avanços, necessidades e prioridades da instituição. Dessa forma, os indicadores
funcionam como ferramentas na organização de um sistema de informações que
facilite a comparação e evolução do programa implantado.
A Educadora Ambiental Paula Batich, da Organização Social Santa Catarina,
que supervisiona 51 equipamentos de saúde na cidade de São Paulo, (bairros
Cidade Ademar, Parelheiros e Capela do Socorro), informou que 27 das 51 unidades
já implantaram a A3P com sucesso, observando a diminuição do consumo de água,
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energia elétrica, papel, copos plásticos, a criação de áreas para armazenamento de
resíduos de forma adequada para posterior disposição final, entre outras melhorias
destacadas. Ressaltou que a A3P se trata de uma implementação voluntária não
sendo auditada, sendo apenas implementada nas unidades e acompanhada pelas
comissões instituídas (BATICH, 2011).
Diante da sua importância, a A3P foi incluída no PPA 2004/2007 como ação,
no âmbito do Programa de Educação Ambiental. Essa medida garantiu recursos
para que a A3P pudesse ser implantada tornando-se um referencial de
sustentabilidade das atividades públicas.

3.8 Instituição de Ensino Infantil, Fundamental e Médio
A Constituição Federal (CF), no inciso III do Artigo 6º, agregado ao inciso V
do Artigo 3º da LDB, autoriza a coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino. A CF de 1988, em seu artigo 209, define que “O ensino é livre à iniciativa
privada desde que atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público”.
As instituições do setor privado, por fazerem parte do Sistema Nacional de
Educação, subordinam-se ao conjunto de normas gerais. Dessa forma, no que diz
respeito ao setor privado, o Estado deve normatizar, controlar e fiscalizar todas as
instituições, sob os mesmos parâmetros e exigências aplicados às do setor público.
A construção do Sistema Nacional de Educação, por meio da articulação
entre os sistemas de ensino, deve considerar as bases para a educação nacional
como fundamento para a concessão para a educação no setor privado. Assim, podese compreender que o Sistema Nacional de Educação, em consonância com as
competências específicas dos demais sistemas, envolve ações de articulação,
normatização e coordenação, avaliação, tanto da rede pública quanto da rede
privada de ensino.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394 de 1996,
apresentada no artigo 19, que as instituições de ensino dos diferentes níveis
classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

56

I – públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e
administradas pelo Poder Público;
II - privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado.
O Artigo 20 apresenta o enquadramento das instituições privadas de ensino
nas seguintes categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que
não apresentem as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas
de professores e alunos que incluam na sua entidade mantenedora
representantes da comunidade;
III – confessionais assim entendidas as que são instituídas por grupos de
pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a
orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso
anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
O Artigo 21 apresenta a composição da educação escolar como educação
básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
A LDB define a Educação Infantil dentro do artigo 29 como “A educação
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.
Já o Ensino Fundamental é definido no artigo como “O ensino fundamental
obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos
seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão”.
O Ensino Médio, estabelecido na LDB, em seu artigo 35, compreende a etapa
final da educação básica, com duração mínima de três anos e tem como finalidades
que vão desde preparar o educando para prosseguir os estudos em nível técnico ou
superior como também oferecer a preparação básica para o trabalho e para a
cidadania, formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual, pensamento

57

crítico e compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos. (BRASIL, 1996).
A educação brasileira vem conquistando melhorias significativas em seus
indicadores. O Censo Escolar 2010 apontou 51,5 milhões de estudantes
matriculados na educação básica pública e privada no país. Desse total, 85,4%
estudam nas redes públicas. No ensino médio houve aumento nas matrículas, com
20.515 novos alunos, totalizando 8.357.675 matriculados. A rede estadual é
responsável por 85,9% das matrículas, enquanto a rede privada tem 11,8%. Estão
matriculados 31 milhões de alunos no ensino fundamental, sendo 16,7 milhões nos
anos iniciais e 14,2 milhões nos anos finais. Na educação profissional os números
também cresceram e o segmento atingiu 1.140.388 matrículas. (JUNIOR, 2012)
Em 2010, os investimentos em educação corresponderam a 5% do Produto
Interno Bruto (PIB) (JUNIOR, 2012).

3.9 Educação Ambiental como estratégia na implantação do SGA
Como o trabalho em questão aborda a implantação de SGA em unidade de
ensino, uma das maneiras de atingir os objetivos propostos ocorre através da
Educação

Ambiental (EA),

aquela

destinada a

desenvolver nas pessoas

conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio
ambiente. Para tanto, faz-se necessário um levantamento sobre educação ambiental
no Brasil.
A EA está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil,
Capítulo VI, artigo 225. 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 o presente e as futuras gerações.
No inciso VI encontra-se como incumbência do Poder Público assegurar a
efetividade do direito de “promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente”,
Segundo Berna (2007), a Educação Ambiental pode ser classificada em
formal, não formal e informal.
A Educação Ambiental Formal pode ser compreendida como aquela
associada aos conceitos aplicados à sala- de- aula, devendo ser multidisciplinar,
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pois se entende que a educação ambiental é um aprendizado para a cidadania.
A Educação Ambiental Não formal é aquela que não se restringe às salas de
aula, podendo ser desenvolvida através de feiras, exposições, projetos, gincanas,
permitindo a integração de todos no processo ensino-aprendizagem, que motive,
estimule e permita que estes consigam trabalhar individualmente ou coletivamente
para resolver possíveis problemas.
A Educação Ambiental Informal ao contrário das anteriores que têm caráter
de formação possui caráter de informação, podendo se dar através de uma música,
um poema, uma reportagem, reconhecendo-se, assim, a importância dos veículos
de comunicação para a transmissão de tal informação.
A Política Nacional de Educação Ambiental-Lei Federal nº 9.795 de 1999 –
através de seus artigos 4º, 7º, 8º e 13º), envolve em sua esfera de ação, além de
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA),
instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
organizações não governamentais com atuação em educação ambiental (BRASIL,
1999).
O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) determina que o Poder
Público, em níveis federal, estadual e municipal incentive a difusão, por intermédio
dos meios de comunicação de massa, de campanhas educativas e informações a
cerca dos temas relacionados ao meio ambiente, a participação da escola,
universidade e organizações não governamentais na formulação e execução de
programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal e a
participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de
educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações
não governamentais.
Esta estratégia busca ampliar o universo da Educação Ambiental no ensino
fundamental, tornando concreta sua presença nas escolas. Segundo o Artigo 2º da
Lei nº 9795 “A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis
e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL,
1999).
Segundo o Artigo 1º da Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999:

59

Entende-se por educação ambiental 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 (BRASIL,
1999).

A educação ambiental é descrita por Mousinho (2003) como “um processo
que busca despertar a preocupação tanto individual quanto coletiva para as
questões ambientais, procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas
também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão
ética e política”.
Atualmente, as questões ambientais estão sendo discutidas no universo
escolar em virtude da necessidade de mudanças em relação à degradação do
ambiente. A educação, nesse sentido, deve ser ressaltada como elemento para a
transformação das sociedades, viabilizando o desenvolvimento de uma nova ética
distinta daquela norteadora de uma sociedade de consumo. A Educação Ambiental
deve ser trabalhada de forma integrada, contínua e permanente em todos os níveis
e modalidades de ensino (FELIX, 2007 apud LUNARDI, 2008).
A abordagem e seleção de conteúdos das atividades de Educação Ambiental
voltadas para o ensino formal (educação básica, educação infantil, ensino
fundamental e médio, ensino superior, educação especial e educação profissional de
nível técnico) devem considerar os novos Parâmetros Curriculares do Ministério da
Educação e Cultura (MEC) – ou Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) definidas
na LDB que disciplinam a educação escolar.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) apresentam entre os objetivos
a institucionalização da Educação Ambiental nos sistemas de ensino. Contribui para
o desenvolvimento de ações integradas que envolva a equipe escolar, alunos e
comunidade, tanto em relação à formação de professores quanto na elaboração de
projetos educativos pelas escolas. A Educação Ambiental nas escolas entra como
tema transversal.

3.10 Implantação do SGA nas Instituições de Ensino
As Instituições de Ensino (IE) têm papel fundamental na formação de futuros
profissionais que tomarão decisões frente às questões ambientais. Desta forma,
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assumem tanto um papel de formação como também servem de exemplo, adotando
práticas alinhadas à questão ambiental e social, partindo da teoria à prática.
Para que isso aconteça, entretanto, torna-se indispensável que essas
instituições comecem a incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade, seja
para iniciar um processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo
docentes, funcionários e alunos, seja para tomar decisões fundamentais.
Durante muitos anos a sociedade, o governo e principalmente os órgãos
ambientais focaram suas atenções aos impactos ambientais causados pelo setor
industrial, deixando para um segundo plano aqueles causados pelas instituições de
ensino.
Fazendo-se um levantamento sobre a implantação de SGA em IE, encontrase com certa facilidade dados que remetem a Instituições de Ensino Superior (IES),
porém, não se encontram muitos registros de SGA em unidades de ensino,
sobretudo nas de ensino fundamental e médio em escolas públicas, nem privadas.
Esse dado provavelmente decorre do fato de que muitas IES geram resíduos
impactantes provenientes de suas atividades, ou até mesmo pelo fato do número de
alunos que circulam nessas unidades serem muito superior aqueles das unidades de
Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM).
O setor educacional ainda foi muito pouco explorado quando comparado aos
demais setores do país. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2005 apud FERES; ANTUNES, 2007, p.3),
entre os anos de 1999 e 2004, o número de IES no Brasil cresceu de maneira
significativa representando um aumento de mais de 12% em 5 anos e de 7,1% no
número de alunos matriculados.
Tauchem e Brandli (2006) realizaram uma pesquisa com 42 IES no Brasil e
em âmbito internacional. A pesquisa aponta que 41% das iniciativas estudadas
estavam relacionadas especificamente à gestão de resíduos, consumo e reuso de
água e sensibilização de alunos. Apenas 5, das 42 instituições avaliadas
incorporaram soluções baseadas na norma ISO 14001. Esses dados remetem a
reflexão de que o aumento do número de instituições e de alunos, além de pessoas
direta ou indiretamente ligadas às instituições faz crescer o potencial para geração
de impactos ambientais, o que prova a necessidade de um olhar direcionado ao
setor educacional.
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Mediante esse cenário algumas escolas pioneiras de EF e EM vêm
implantando o SGA em suas unidades e apresentando resultados ambientais,
sociais e econômicos significativos.
O Colégio Cristo Rei, localizado no município de Marília, iniciou a implantação
do Programa de Qualidade Total em dezembro de 1995. A primeira fase de
implantação do projeto foi o diagnóstico da situação. A segunda fase deu-se através
da sensibilização junto às lideranças da escola e, posteriormente com todos os
professores e funcionários. (COLEGIO CRISTO REI, 2011).
Em maio de 2005, o Comitê de Gestão Ambiental foi montado com
representantes de todos os setores da escola. O SGA começou a ser implantado no
início do ano letivo de 2006, obtendo a certificação ISO 14001 em outubro do
mesmo ano, sendo a primeira escola, com a certificação de Gestão Ambiental no
Brasil. Em outubro de 2009 a escola foi novamente auditada pela Fundação
Vanzolini, a partir da nova versão da ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. (COLEGIO
CRISTO REI, 2011).
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Dulce Moraes, localizada em
Esteio, no Rio Grande do Sul, implantou o SGA seguindo as etapas previstas na ISO
14001. A metodologia consistiu, basicamente, na apresentação do projeto à
Secretaria de Educação, na escolha da escola piloto e apresentação à sua Diretoria.
Para avaliar o desempenho ambiental foi usado como indicador um diagnóstico
ambiental geral e avaliações de:
o Ar;
o Água;
o Energia;
o Resíduos sólidos e;
o

Espaços verdes.

A escola criou um Conselho Gestor, formado por representantes de todos os
setores da instituição, que passou a implantar as etapas do SGA, com adaptações,
para promover a redução dos impactos ambientais gerados pela escola; e realizar
atividades de sensibilização e capacitação com a comunidade escolar.
O trabalho desenvolvido resultou em uma elevação de 37,5% no desempenho
ambiental. Também gerou uma redução do consumo de energia em 20%, além da
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construção de um compostor, de um aquecedor solar alternativo, mini estação de
tratamento de esgoto piloto e uma área de separação do lixo.
O Colégio Anglo, localizado no município de Boituva, estado de São Paulo,
iniciou em 2007 o processo de implantação de um SGA baseado na NBR ISO
14001:2004;
O Serviço Nacional do Comércio (SENAC) São Paulo implantou o SGA em
2005 e como melhoria verifica-se a destinação correta de lâmpadas fluorescentes e
pilhas, redução do consumo de papel, água, copos descartáveis e energia. Em 2006
o Centro Universitário SENAC – Campus Santo Amaro recebeu a certificação nível II
da Norma de Ecoeficiência, que contém a Política Ambiental e a Norma para
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), programa iniciado em junho de
2005.
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), localizada no Estado
do Rio Grande do Sul, mantém um sistema de gestão ambiental em conformidade
com a ISO 14001. O primeiro projeto lançado foi a coleta seletiva de papel. Uma
nova etapa começou em 2002 com a aprovação do projeto de busca da certificação
ambiental do campus.
Em dezembro de 2004, a universidade recebeu a certificação ISO 14001, que
atesta que a instituição cumpre todas as normas para reduzir o impacto de suas
atividades sobre o ambiente natural. Com a certificação, a Unisinos é considerada a
primeira universidade da América Latina a obter o certificado.
A Unisinos atende à legislação ambiental relacionada às suas atividades.
Anualmente, o SGA realiza auditorias de conformidade aos requisitos legais.
(UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOS SINOS, 2011).

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) mantém um sistema de
coleta de resíduos químicos, onde uma empresa terceirizada contratada é
responsável pela destinação final adequada. (BUTZKE; PEREIRA; NOEBAUER,
2002 apud TAUCHEN; BRANDLI, 2006, p.509).
Ainda no estado de Santa Catarina a Universidade Regional de Blumenau
(FURB), criou em março de 1998 um comitê de Implantação do SGA. Este Comitê,
seguindo as normas da ISO 14001, elaborou a Política Ambiental da FURB e deu
início ao Planejamento Ambiental, culminando com a criação do Sistema de Gestão
Ambiental da Universidade em 1999. (BUTZKE; PEREIRA; NOEBAUER, 2002 apud
TAUCHEN; BRANDLI, 2006, p.509).
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A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem um Sistema de
Gestão

Ambiental

pela Coordenadoria

focado
de

o desempenho ambiental

no

Gestão
da

desenvolvimento
Ambiental,

Universidade.

que
O

sustentável,
trabalha

SGA

é

para

gerenciado
melhorar

estruturado

em

quatro programas, que levantam os problemas ambientais da UFRGS, que são
Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais dos Espaços Físicos da UFRGS,
Certificação Ambiental dos Espaços Físicos da UFRGS, Educação Ambiental e
Licenciamento Ambiental e 16 projetos, que resolvem esses problemas. (UFRGS,
2012).
Mais recentemente, o Colégio Arbos que possui três unidades localizadas nos
municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul
implantou o SGA em suas unidades, permanecendo com o sistema durante o
período de um ano.
Grande parte das instituições de ensino consultadas apresenta políticas de
gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem, porém, com ênfase apenas
na Educação Ambiental.
Vale salientar que a implantação do SGA em uma unidade de ensino de
pequeno, médio ou de grande porte, traz entre outros benefícios a inclusão de
critérios socioambientais nos investimentos a curto, médio e longo prazo.
Podem-se citar as compras de materiais que serão efetuadas, a formação
continuada de toda a equipe de colaboradores em relação aos aspectos
socioambientais, a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, o combate a
todas as formas de desperdício, gestão sobre os resíduos, incluindo a parceria com
cooperativas de catadores de lixo para geração de trabalho e renda e, além do que
já foi descrito, eleva a autoestima de seus colaboradores.

3.11 Legislação Ambiental e a Estrutura Ambiental Brasileira
Estar em conformidade com a Legislação Ambiental significa seguir as
normas previstas na legislação, observando todos os requisitos legais intrínsecos à
suas atividades, adotando medidas e ações necessárias para manter o meio
ambiente equilibrado.
A política ambiental brasileira abrange o país, os estados e os municípios.
Está em execução desde 1985 através do Sistema Nacional do Meio Ambiente
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(SISNAMA), do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e também pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA). Além destes
órgãos, faz parte da Constituição Federal do Brasil, que dedica alguns capítulos ao
tema meio ambiente relacionando à legislação que regulamenta essas disposições
constitucionais (TOCCHETTO, 2005).
Além da abrangência nacional, a política ambiental brasileira é coordenada
pelos estados. Em São Paulo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA)
tem papel normativo recursal e mantém sua agência de controle de poluição, a
Companhia Ambiental de São Paulo (CETESB). Uma das tarefas cotidianas da
Secretaria do Meio Ambiente (SMA) é a condução do processo de licenciamento
ambiental dos empreendimentos e atividades sujeitos a ela.
Os municípios seguem a legislação estadual e federal.
A seguir algumas leis, resoluções e portarias ambientais importantes para o
contexto da presente pesquisa.


Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 17/01/1981) - É a lei
ambiental mais importante e define que o poluidor é obrigado a indenizar danos
ambientais que causar, independentemente da culpa. O Ministério Público pode
propor ações de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao
poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. Esta lei
criou a obrigatoriedade dos estudos e respectivos relatórios de Impacto
Ambiental (Brasil, 1981).

 Lei nº 9.433, de 08/01/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Define a água
como recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que pode ter usos
múltiplos (consumo humano, produção de energia, transporte, lançamento de
esgotos) (BRASIL, 1997).
 Portaria nº 217, de 30/07/2008 – Institui o Comitê de Implementação da A3P no
Ministério do Meio Ambiente.


Política Nacional de Resíduos Sólidos: Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 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 (BRASIL, 2010).
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 Resolução CONAMA nº 275 de 25/04/2001 2001 - Estabelece o código de cores
para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
 NBR 13463 – 1995 - Esta norma classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos
dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho,
do acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo.
 NBR 10004 – 2004 - Esta norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus
riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser
gerenciados adequadamente.
 A Resolução CONAMA nº 001/86 - Traz a definição de impacto ambiental e
estabelece que o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente
 dependerá da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA que deverá ser aprovado pelo órgão
competente.

4 METODOLOGIA
A presente dissertação de mestrado tem o intuito de buscar conceitos e
informações que direcionem a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental.
Para a realização desta pesquisa inicialmente utilizou-se uma abordagem
investigativa, que privilegiasse a reunião de informações, tomando por base um
estudo de caso apoiado em levantamento bibliográfico através da consulta a livros,
periódicos, anais de congressos e trabalhos acadêmicos para elucidar e definir
claramente o objetivo desta pesquisa e entrevistas estruturadas com um grupo
representativo de pessoas.
A Rede a qual o colégio Padrão Ambiental5 faz parte é composta por várias
unidades escolares, porém, a definição das diretrizes para a implantação do SGA
será na referida instituição, localizado na zona sul de São Paulo, uma das unidades
de ensino pertencentes à Rede. Quatro dessas unidades encontram-se na região
Sul do país, sendo duas em Santa Catarina, duas no Rio Grande do Sul, e três em
São Paulo, todas dirigidas por irmãs de uma Congregação Católica.
Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento
5

Colégio Padrão Ambiental é um nome fictício utilizado para preservação da instituição
estudada.

66

desta pesquisa, foram realizadas as seguintes etapas:
a) Revisão bibliográfica, que se deu através de levantamento sobre os
principais temas contemplados na pesquisa como:
 Sistema de Gestão Ambiental;
 Histórico sobre as questões ambientais;
 Abordagem das empresas frente às questões ambientais;
 Conceitos gerais sobre:


Instituições de Ensino Infantil, Fundamental e Médio;



Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável;



Educação Ambiental;



Meio Ambiente;



Aspectos e Impactos Ambientais;



Indicadores Ambientais;



Requisitos da ISO;



ISO 14001;



SGA e sua relação direta com o ciclo PDCA;



Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P);



Implantação

de

Sistema

de

Gestão

Ambiental

nas

Instituições de Ensino.
Por meio deste levantamento é possível contemplar as normas e a legislação
relacionada a esta pesquisa, por meio da consulta em artigos, revistas, sites oficiais
do governo, dissertações de mestrado, entrevistas, anais de congressos e livros
diversos;
b) Pesquisa em campo: a pesquisa em campo permite a visualização e a
caracterização dos diversos ambientes, a forma de armazenagem dos
materiais, os principais pontos geradores de resíduos, bem como a
disposição, descarte e destinação dos mesmos. Possibilita, ainda, a
identificação de aspectos ambientais resultantes das atividades da
instituição.
c) Utilização de questionário: é um documento que traz, de forma estruturada
e por escrito, um conjunto de perguntas claras e objetivas a serem feitas
aos entrevistados. O objetivo é garantir a uniformidade das respostas de
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modo a poder padronizar os resultados com dados confiáveis e
estatísticos. Foram elaborados pela autora, com perguntas referentes ao
consumo e descarte de materiais e direcionado aos funcionários, corpo
docente e discente da instituição com intuito de levantar informações que
complementem e direcionem esta pesquisa. Os formulários utilizados na
aplicação têm como objetivo ajudar a levantar informações válidas e úteis,
podendo ser quantitativos ou não;
d) Entrevistas: foram realizadas com os funcionários da administração
(secretaria, recursos humanos, diretoria financeira e recepção), equipe de
limpeza, manutenção, corpo docente, corpo discente, terceiros (cantina,
restaurante, portaria, segurança, livraria) e gestores da alta administração
da instituição;
e) Coleta de dados: a coleta de dados pode ser primária ou secundária.
Aqueles que não estão disponíveis e necessitam de uma busca, como, por
exemplo, através de um questionário, são considerados primários Os
dados já existentes, obtidos de sítios da rede mundial de computadores,
artigos, dissertações, revistas e outros são considerados secundários;
Nesta pesquisa utilizou-se da coleta de dados primária e secundária junto
aos profissionais da unidade de ensino em estudo, das demais unidades
pertencentes à mesma rede de ensino e em outras não pertencentes,
fontes diversas e ainda em empresas de diversos ramos de atuação, para
coleta de informações adicionais;
f) Análise e interpretação dos dados coletados com base nos levantamentos,
questionamentos,

pesquisa

em

campo,

coleta

de

informações,

levantamento dos aspectos e os impactos ambientais decorrentes das
atividades realizadas nos diversos setores da instituição diariamente, bem
como as ações propostas para melhorias;
g) Conclusões obtidas com o desenvolvimento da pesquisa e;
h) Redação do texto da dissertação.
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4.1 A Instituição estudada
A Instituição estudada pertence a uma rede de ensino e está localizada na
Vila das Mercês, zona sul de São Paulo.
O Colégio foi fundado em 1960 e possui 15000 m 2 de área construída,
delimitada pela Rua Marques de Lages, Rua Bertolina Maria e pela Avenida Padre
Arlindo Vieira, como se verifica na Figura 6.

Figura 6 - Vista aérea do Colégio Padrão Ambiental.
Fonte: Google Earth (2012).

Com mais de um século de experiência e tradição, a Congregação a qual o
colégio está inserido dedica-se à formação de alunos do Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. É dirigido por um grupo de freiras escolhidas a cada
dois anos. Tem como proposta formar alunos com ética, cidadania, responsabilidade
social e ambiental.
A unidade conta com uma população diária de aproximadamente 750 pessoas
entre 650 alunos, 36 funcionários ativos, 38 professores que compõem o corpo
docente especializado, seis estagiárias, cinco irmãs da Congregação, nove
postulantes e quatro seguranças que transitam todos os dias na unidade, sem contar
com empresas terceirizadas que realizam atividades internas, como os serviços de
portaria com revezamento dos funcionários 24 horas, cantina, restaurante e
papelaria.
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O colégio opera das 6h e 30 min. às 17h e 30 min. com aulas regulares
pertencentes à grade curricular e nos períodos vespertino e noturno com atividades
esportivas e culturais abertas aos alunos, pais e comunidade.
Mantém um serviço interno de manutenção com processos hidráulicos,
elétricos, pintura, e demais processos de pequeno porte.
Encontra-se localizado em um complexo constituído de três prédios, contando
com aproximadamente 50 salas, com um quadro curricular diferenciado com
disciplinas como Filosofia, Música, Formação Humanística e Xadrez. Estas salas
apresentam instalações confortáveis com amplas janelas e persianas, ventiladores,
iluminação, carteiras brancas, pintura bem clara, data show e tela. Cada andar
possui banheiros para os professores e alunos, divididos em meninas e meninos,
com salas de atendimento, coordenação, orientação, pastoral e marketings divididos,
respectivamente.
A instituição também apresenta modernos laboratórios de química, física e
biologia com bancadas atendendo as normas técnicas, pias, estufas, materiais e
produtos para os experimentos; sala de história com TV, computador, tela e um
importante acervo de filmes sobre os mais importantes fatos históricos. Salas para
as aulas de língua inglesa, pois privilegiando os diferentes níveis de saber, a escola
acompanha estes alunos em espaços com carteiras, tela, data show e som.
Com a necessidade de um saber articulado com as redes a escola apresenta
um laboratório de informática, com ambiente climatizado e máquinas atualizadas,
salas com lousa virtual e sala para projeção de vídeos.
Há também espaços para a leitura, a unidade possui duas amplas bibliotecas,
com acervos atualizados, onde sempre acontecem eventos como exposições, leitura
feita pelo próprio escritor ou apresentações feitas pelos próprios alunos.
Ainda pensando na cultura a escola possui um ateliê, pois os profissionais
desta disciplina priorizam as artes plásticas e o teatro.
Há também espaços ao ar livre, com jardins, mesas e cadeiras, para um
trabalho de reflexão, ou um trabalho diferenciado.
Existem ainda outras instalações como: cinco quadras poliesportivas, horta,
sala de ginástica, ballet, artes, judô, música, salão para eventos, capela, parque,
museu, refeitório para os funcionários, moradias das irmãs diretoras e outras
dependências.
Cada segmento possui uma particularidade tais como:
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I) Ensino Infantil -Culinária, Informática Pedagógica, Plantio e Acompanhamento
do Crescimento de Vegetais com atividades programadas de acordo com os
projetos desenvolvidos.
II) Ensino Fundamental e Médio - Projetos desenvolvendo temas como
Metodologia da Pesquisa Científica e Informática Pedagógica são aplicados
utilizando o conceito da interdisciplinaridade.
No início evidenciou-se a falta de uma ação educativa para a conscientização
dos alunos e da comunidade para o destino dos resíduos sólidos produzidos no
colégio. A falta de cuidados era observada inclusive nos banheiros das instalações
escolares.
Uma das primeiras ações organizadas pelo colégio foi a visita de todo o
Ensino Fundamental II à exposição “LIXO ÚTIL”, no SENAC. Utilizando estratégias
dinâmicas e interativas, a visita à exposição, marco inicial das ações do projeto,
atingiu o objetivo esperado: apresentou a história do lixo na humanidade, a situação
atual do destino dos resíduos no Brasil e em outros países, apontou problemas,
soluções e possibilidades para a mudança de atitudes. A visita à exposição
fomentava em alguns jovens o desejo da ação transformadora.
O segundo passo, portanto, foi a multiplicação desse aprendizado para todos
os alunos do Ensino Fundamental I e da Educação Infantil. Assim sendo, sob a
orientação dos professores, alunos de várias séries elaboraram apresentações
lúdicas e educativas para a formação de atitudes responsáveis, objetivando uma
cultura participativa no tratamento dos resíduos e, por conseguinte, do meioambiente.
O Colégio investiu na aquisição de cestos coletores adequados a real
necessidade para a efetivação da coleta seletiva de lixo. Outro investimento
realizado pelo colégio foi a confecção de camisetas com os dizeres “sou fiscal da
coleta seletiva” e no verso “Reduza, Reutilize, Recicle”. Alunos voluntários, sob
supervisão dos professores, orientaram a comunidade quanto ao uso correto dos
coletores seletivos durante os eventos no colégio. A partir dessa conscientização, a
ação consolidou-se na vida escolar.
O projeto precisava de um nome e um logotipo. Com esse intuito, foi lançado
um concurso para todos os alunos da escola. Inúmeras sugestões foram dadas,
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O ganhador foi premiado pela
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Associação de Pais e Mestres com um troféu personalizado com o logo e o nome de
sua criação.
Atualmente, este projeto, que ultrapassa a comunidade de alunos e se
estende à comunidade, é ampliado através da ação de tutores ambientais, que
desenvolvem ações de conscientização permanentes no colégio.
Nessa perspectiva, incorporam-se como diretrizes gerais e orientadoras do
projeto pastoral político pedagógico, na dimensão pedagógica, as premissas
apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação na sociedade
contemporânea: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender
a ser.
A seguir podem-se visualizar algumas fotos das dependências do colégio.

Figura 7 - Laboratório de informática
Fonte: Dados da autora.
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Figura 8 - Laboratório de Biologia e Química
Fonte: Dados da autora.

Foram levantados os aspectos e os impactos ambientais decorrentes das
atividades realizadas nos diversos setores da instituição diariamente, bem como as
ações propostas para melhorias, conforme apresentado no Quadro 14.

Atividades

Impactos

Ações Propostas

Consumo
de Esgotamento
de Captação de água das torneiras
energia elétrica e recursos naturais.
para lavagem dos pátios.
água.
Torneiras econômicas.

Área administrativa

Geração
de Poluição ambiental.
Manutenção
sistemática
efluentes
e Contaminação
do sistema de água e esgoto.
esgoto sanitário. solo.
Geração
de Poluição ambiental.
resíduos
descartáveis.

restaurante

Cantinas e

Aspectos

do

Reutilização de papéis como
monoblocos, adaptação de cestos
de coleta seletiva, substituição de
copos plásticos por vidro.

Consumo
de Esgotamento
de Captação de água das torneiras
energia elétrica e recursos naturais.
para lavagem dos pátios.
água.
Torneiras econômicas.
Sensores de presença.
Geração
efluentes.

de Poluição ambiental.

Manutenção do sistema de água e
esgoto
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Geração
resíduos
descartáveis
resíduos
perecíveis.

de Poluição ambiental.
e

Substituição de copos descartáveis
por vidro e talheres plásticos por
metais.

Limpeza

Consumo
de Esgotamento
de Captação de água das torneiras
energia elétrica e recursos naturais.
para lavagem dos pátios.
água.
Torneiras econômicas.
Sensores de presença.
Geração
efluentes.

de Poluição ambiental.

Manutenção do sistema de água e
esgoto.

Geração
resíduos
embalagem.

de Poluição ambiental.
e

Descartar adequadamente
recipiente próprio.

em

Consumo
de Esgotamento
de Instalação de torneiras econômicas
energia elétrica e recursos naturais.
e sensores de presença.
água.

Físicas e Biológicas

Laboratórios de Análises Químicas,

Manutenção

Geração
efluentes.

de Poluição ambiental.

Manutenção do sistema de água e
esgoto.

Geração
de Poluição ambiental.
resíduos
químicos
(graxas,
solventes, óleos
lubrificantes,
tintas, fios).

Substituição
gradativa
de
compostos orgânicos como graxas
e solventes por outros menos
nocivos ao ambiente, como
solventes a base de água.

Consumo
de Esgotamento de
energia elétrica e recursos naturais.
água.

Instalação de sensores nas
torneiras. Manter todos os
aparelhos desligados quando não
estiverem em funcionamento.

Geração
efluentes.

de Poluição ambiental.

Manutenção do sistema de água e
esgoto.

Geração
de Poluição ambiental.
resíduos
e
embalagens.

Descarte adequado em recipiente
próprio e produção de etiquetas de
identificação.
Contratação de transporte e
disposição para aterro de resíduos
Classe I.
Assegurar o armazenamento
adequado e produção de etiquetas
de identificação e disposição para
aterro de resíduos Classe I.

Presença de
substâncias e
materiais
inflamáveis.

Poluição ambiental.

veículos

Lages entrada de

Rua Marquês de

Salas de aula

Pátios
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Geração
efluentes.

de Poluição ambiental.

Sistema de captação de água das
torneiras.

Geração
resíduos
descartáveis
resíduos
perecíveis.

de Poluição ambiental.

Continuar com a segregação
seletiva do lixo e promover
treinamentos periódicos.

Geração
ruídos.

de Poluição sonora.

e

Plantio de eucaliptos no entorno da
instituição.

Consumo
de Esgotamento de
energia elétrica.
recursos naturais.

Instalação de sensores de
presença.

Geração
ruídos.

de Poluição sonora.

Plantio de eucaliptos no entorno da
instituição.

Geração
resíduos.

de Poluição ambiental.

Continuar com a segregação
seletiva do lixo Promover
orientações através de projetos de
Educação Ambiental.

Formação
de Trânsito e emissão
filas duplas de de gases.
automóveis.

Abertura antecipada dos portões
para entrada de veículos.

Geração
ruídos.

Abertura antecipada dos portões
para área interna.

de Poluição sonora.

Quadro 14 – Planilha de aspectos e impactos ambientais da instituição.
Fonte: Elaborado pela autora.

4.2 Levantamento de informações através de questionários
Uma das formas de levantar as informações necessárias para a definição das
diretrizes para implantação do SGA na instituição, foi através de aplicação de
questionários investigativos com questões de respostas fechadas (quantitativas),
uma vez que este tipo de pergunta limita o respondente à opção entre duas ou mais
respostas apresentadas, das quais ele escolherá a que melhor descreve a sua
opinião. Foram abordados temas acerca do volume de resíduos gerados na
instituição, da ocorrência ou não de treinamentos para manuseio de resíduos, da
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disponibilidade e motivação dos funcionários para a implantação do SGA e da
existência e utilização de cestos apropriados à coleta seletiva.
Nos casos de múltipla escolha, os respondentes optaram por uma das
alternativas, ou por determinado número permitido de opções. Cada respondente
deveria identificar apenas uma opção que representasse corretamente sua resposta,
ou seja, a escolha de uma alternativa deve excluir todas as demais.
Neste trabalho, o primeiro e o segundo questionários, aplicados de agosto a
setembro de 2011, apresentaram as seguintes características:


Público-alvo: os funcionários da equipe de limpeza e manutenção do colégio.



Meio/técnica de aplicação: ocorreu através do contato pessoal com
questionários investigativos abordando questões de respostas fechadas.



Tamanho da amostra: 11 pessoas, sendo duas da manutenção e nove da
limpeza.

Para o desenvolvimento destes questionários, apresentados nos Apêndices A
e B, alguns objetivos foram fixados, apresentando dados qualitativos e quantitativos,
conforme apresentados a seguir:
1. Identificar os hábitos de conduta dos colaboradores;
2. Identificar fatores que motivam ou desmotivam a implantação do SGA;
3. Verificar a ocorrência /necessidade de treinamento específico para
desempenho de suas funções;
4. Conhecer os resíduos gerados nas dependências do colégio;
5. Avaliar a disponibilidade dos colaboradores frente às mudanças
necessárias a implantação do SGA;
6. Quantificar o volume de resíduos sólidos descartados semanalmente.

Foram estabelecidos de forma a fornecerem informações coerentes, viáveis,
mensuráveis, claros e em número reduzido, dentro do contexto do ambiente onde
foram aplicados, a fim de facilitar a tabulação dos dados coletados.
Não houve critério de seleção quanto aos funcionários que responderiam aos
questionamentos. Estes foram distribuídos igualmente a todos, não sendo
considerando o nível de escolaridade como fator de impedimento.
Solicitou-se que nenhum dos questionários apresentasse o nome do
colaborador para que não houvesse constrangimento durante a formulação das
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respostas.
O terceiro questionário, aplicado de agosto a setembro de 2011, apresentou
as características descritas a seguir:


Público-alvo: corpo discente na faixa etária compreendida entre 13 e 17 anos,
corpo docente, funcionários do setor administrativo (recepção, recursos
humanos, tesouraria, secretaria) e atual equipe gestora da instituição;



Meio/Técnica de aplicação: Contato pessoal através de questionários
investigativos com questões de respostas fechadas;



Tamanho da amostra: 100 pessoas.
Para o desenvolvimento do terceiro questionário, apresentado no Apêndice C,

foram estabelecidos quatro objetivos a fim de fornecerem dados qualitativos acerca
da conduta praticada na instituição nos diversos setores, da disponibilidade frente às
mudanças propostas, e o nível de conhecimento dos respondentes sobre o conceito
de SGA. Os objetivos foram:
1. Identificar hábitos de conduta;
2. Identificar fatores que motivam ou desmotivam a implantação do SGA;
3. Avaliar a disponibilidade dos entrevistados frente às mudanças necessárias
a implantação do SGA;
4. Avaliar o nível de conhecimento dos entrevistados quanto ao conceito de
SGA.
Assim como nos questionários anteriormente apresentados, não houve
escolha quanto aos colaboradores que responderiam aos questionamentos. Estes
foram distribuídos uniformemente.
Solicitou-se também que nenhum dos questionários apresentasse nome para
que não houvesse constrangimento durante a formulação das respostas.

4.3 Pesquisa em campo e entrevistas
Para iniciar o planejamento de um Sistema de Gestão Ambiental, é
necessário avaliar, como se encontra a instituição em termos de organização da
equipe que fará a implantação, o número de pessoas envolvidas no processo, a
identificação dos resíduos gerados, os possíveis locais geradores de resíduos, e os
locais disponíveis para armazenamento destes. Além disso, verificar a possibilidade
de realização de treinamentos, além de checar os meios de comunicação possíveis
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entre as diversas áreas. Para tal, realizou-se um diagnóstico identificando os pontos
fortes e os pontos fracos da instituição.
Após o levantamento realizado através dos questionários, foram levantados
os principais pontos geradores de resíduos da instituição através de visitas as
dependências do colégio e de entrevistas pessoais apresentando as seguintes
características:


Público-alvo: funcionários do setor administrativo, das equipes de
limpeza e manutenção e empresas terceirizadas que atuam nas
dependências da instituição.



Pesquisa: Apresentou caráter qualitativo e quantitativo.



Meio/Técnica de aplicação: Entrevista Pessoal



Tamanho da amostra: 17 pessoas, sendo quatro de empresas
terceirizadas, cinco da administração, cinco da limpeza e três da
manutenção.



Período de realização: agosto e setembro de 2011.

O interesse especial das entrevistas era conhecer os principais resíduos
sólidos gerados, quais dependências da escola geram mais resíduos e o volume
aproximado destes.
O volume e a massa desses resíduos ocorreram mediante a contagem da
quantidade de sacos de lixo gerados e em alguns momentos da quantificação das
massas destes. Essas medições ocorreram três vezes por semana durante um
período de cinco semanas.
Dentre os locais investigados podem-se citar a área administrativa, o
departamento de recursos humanos, a secretaria, a tesouraria, a recepção, os locais
destinados aos serviços terceirizados (livraria, papelaria, serviços de fotocópias,
cantina, restaurante e portaria), as salas- de- aula, que compõem a maior parcela
física da instituição, a biblioteca, enfermaria, banheiros do prédio principal e das
quadras, pátios internos e externos, laboratórios de informática, laboratórios de
Química, Física e Biologia.
Os funcionários foram abordados através de entrevistas acerca do consumo
de insumos para o desenvolvimento das atividades, do descarte e disposição final
do lixo, dos dias em que os sacos de lixo são retirados das dependências internas
do colégio e por fim, mas não menos importante da pré-disposição destes
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colaboradores com a ideia da implantação do SGA que visa organizar de forma
sistemática os trabalhos desenvolvidos.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após o levantamento realizado através de questionários, entrevistas pessoais
e pesquisas em campo, podem- se apresentar os resultados obtidos a seguir.

5.1 Resultados das informações coletadas através dos questionários.
Os gráficos 1 ao 12 expressam as informações coletadas nos questionários 1
e 2, oferecidos aos funcionários da equipe de limpeza e manutenção do colégio.

Gráfico 1 – Resultado sobre a 1ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 2- Resultado sobre a 2ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 3 - Resultado sobre a 3ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 4 – Resultado sobre a 4ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 5 – Resultado sobre a 5ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 6- Resultado sobre a 6ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 7- Resultado sobre a 7ª questão – Questionário 1.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 8 - Resultado sobre a 1ª questão – Questionário 2.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 9 - Resultado sobre a 2ª questão – Questionário 2.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 10- Resultado sobre a 3ª questão – Questionário 2.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 11- Resultado sobre a 4ª questão – Questionário 2.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 12 – Resultado sobre a 5ª questão – Questionário 2.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Os gráficos 13 ao 19 expressam os resultados correspondentes à coleta de
dados do terceiro questionário oferecido ao corpo discente na faixa etária
compreendida entre 13 e 17 anos, corpo docente, funcionários do setor
administrativo (recepção, recursos humanos, tesouraria, secretaria) e atual equipe
gestora da instituição.

Gráfico 13- Resultado sobre a 1ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 14- Resultado sobre a 2ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 15- Resultado sobre a 3ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 16- Resultado sobre a 4ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 17- Resultado sobre a 5ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Gráfico 18 - Resultado sobre a 6ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Gráfico 19- Resultado sobre a 7ª questão – Questionário 3.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

De acordo com as informações expressas nos gráficos 1 ao 7, conclui-se que:
O escopo do Questionário 1 não era mensurar o nível de conhecimento, nem
as quantidades de resíduos gerados, mas apenas de conhecer o público envolvido
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no processo de implantação do SGA.
Pode-se observar através dos dados coletados que os colaboradores
conhecem os pontos de geração de resíduos, e reconhecem quais são esses
resíduos, 100% dos respondentes identificaram que a instituição possui cestos para
coleta seletiva, porém, não o utilizam cotidianamente, porque acreditam que
qualquer forma de separação destes, atrasaria a rotina diária de trabalho, mas ainda
assim, participariam de um treinamento caso houvesse. Esse dado é importante,
pois os funcionários mostram-se pré-dispostos à implantação de um programa de
melhorias na instituição, adotando condutas diferentes de suas rotinas de trabalho.
O segundo questionário direcionado a equipe de colaboradores da limpeza e
manutenção apresenta alguns dados mensuráveis.
Com base nos dados obtidos e demonstrados nos gráficos de 8 a 12, pode-se
perceber que o volume diário de resíduos gerados dá-se por volta de 400L, ou seja,
um volume semanal de aproximadamente 2000L, e que há um local específico para
armazenamento do mesmo. Estes resíduos ficam temporariamente dispostos, em
local situado após o pátio de alimentação, ficando isolados do contato com o público
do colégio, como mostrado na Figura 9.

Figura 9 - Local para armazenamento temporário de resíduos
no interior do colégio.
Fonte: Dados da autora.

Existem funcionários específicos destinados ao transporte do lixo da área
reservada ao armazenamento dos resíduos do colégio para a parte externa, sendo
depositado em calçada pública de onde será posteriormente retirado pelo serviço de
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limpeza pública da prefeitura.
Uma informação levantada destes questionários apresentou um dado
relevante: os funcionários responsáveis pelo manuseio dos resíduos originários nas
dependências da instituição, inclusive os resíduos químicos6 provenientes das aulas
ministradas nos laboratórios não possuem treinamento específico para esta função,
ou até mesmo para proteção pessoal. A ausência de tratamento e a forma
inadequada de disposição dos resíduos químicos podem levar à contaminação do
meio ambiente, comprometendo assim a saúde pública, o que demonstra que a
implantação do SGA traria melhorias no descarte e disposição destes, mas, acima
de tudo traria segurança aos funcionários responsáveis, que se mostram dispostos a
serem treinados.
Analisando os gráficos 13 a 19, oferecidos aos corpos discente, docente e à
administração, pode-se perceber que 76% dos respondentes conhecem a forma
correta de descarte dos resíduos, porém, uma parcela significativa (24%) não
conhece, o que pode servir como um indicador da necessidade de treinamento
específico. Através de treinamento pode-se eliminar algumas dúvidas e deficiências,
como a utilização correta dos cestos de coleta seletiva, o que possibilitaria a
separação dos resíduos, facilitando o processo, e permitiria também a definição
precisa dos pontos de geração de resíduos no colégio.
Ao contrário da equipe de manutenção e limpeza onde os questionários
apontaram que 100% dos respondentes conhecem os resíduos gerados pela
instituição, dos respondentes envolvidos no terceiro questionário, 76% disseram não
conhecer os resíduos gerados.
Pode se avaliar que alguns colaboradores, principalmente aqueles das áreas
administrativas não têm acesso a informações de alguns processos ocorridos nas
dependências do colégio, como por exemplo, as aulas ministradas no laboratório de
Química/Biologia e no laboratório de Física.
Diariamente são ministradas aulas de Ciências, Química, Biologia e Física
que ocorrem nas dependências destes laboratórios, de acordo com a programação
de cada docente e os resíduos produzidos vão desde compostos orgânicos
provenientes de alimentos e embalagens, como papéis, vidros, resíduos químicos
6

Resíduo químico pode ser definido como material (substância ou mistura de substâncias)
com potencial de causar danos a organismos vivos, materiais, estruturas ou ao meio
ambiente; ou ainda, que pode tornar-se perigoso por interação com outros materiais
(MACHADO, 2005).
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orgânicos e inorgânicos.
Quando perguntado se conheciam um SGA, apenas 8% dos entrevistados
responderam sim, o que sinaliza para a necessidade de esclarecimentos e
treinamentos específicos referentes às questões ambientais. Quando perguntado se
participariam de um programa de implantação de SGA que traria melhorias
ambientais para a instituição, 36% responderam não, o que causa preocupação,
pois esse dado pode vir a representar uma forma de resistência a mudanças,
podendo contribuir de forma negativa na tentativa de implantação efetiva do SGA.
O Quadro 15 apresenta um resumo dos questionários aplicados.

Agosto/Setembro de
2011
Agosto/Setembro de 2011

Agosto/Setembro de
2011

Questionário 2
Questionário 3

Questionário 1

Período
de
realização
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sim

Você sabe quais são os locais que mais geram lixo
na escola?
Você conhece os resíduos que sua escola gera?
Você sabe o que é coleta seletiva?
Sua escola possui cestos de lixos apropriados para coleta
seletiva?
Você acredita que a separação do lixo antes do descarte
atrasaria seu trabalho?
Você participaria de um programa de melhorias ambientais
no colégio?

Não

100%
100%
100%
100%
100%
100%

70%
30%
Quantos sacos de lixo de 100 litros são recolhidos por dia?
(Mais de 3?)
100%
Os sacos de lixo recolhidos possuem um local adequado
para armazenamento?
Existe uma pessoa responsável para retirar o lixo do colégio e 100%
colocá-lo
na rua?
100%
Há treinamento aos funcionários para manuseio do lixo?
100%
Em caso negativo, você aceitaria ser treinado?
Você conhece os resíduos que a escola gera?
Você sabe o que é coleta seletiva?
Você separa o lixo reciclável do não reciclável antes de
jogá-lo fora?
Sua escola possui cestos de lixos apropriados para coleta
seletiva?
Você sabe o que significa SGA (Sistema de Gestão
Ambiental)?
Você participaria ativamente da implantação de um
SGA que possibilitasse melhorias na escola?

Quadro 15: Resumo dos questionários aplicados.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

34%
98%
64%

76%
2%
36%

98%

2%

8%

92%

64%

36%
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5.2 Resultados e discussões das informações coletadas através de
entrevistas e da pesquisa em campo.

Durante as entrevistas e pesquisas de campo foram levantados os seguintes
pontos fortes da instituição:


Número suficiente de pessoas conscientes, aptas e habilitadas à implantação
do SGA;



Espaços amplos e disponíveis para armazenamento de resíduos gerados;



Disponibilidade da alta administração frente aos desafios e mudanças
propostas;



Facilidade de execução de treinamentos necessários, com locais amplos e
adaptados com disponibilidade de recursos audiovisuais;



Possui um diretor de sustentabilidade responsável pelas unidades educativas
da rede que pode promover a interligação e a integração de todas as áreas;



Possui cestos para coleta seletiva em diversos ambientes do colégio;



Facilidade de comunicação entre todos os setores envolvidos por meio de
circulares impressas, e-mail, e comunicação oral.

Durante as entrevistas e pesquisas de campo, foram levantados os seguintes
pontos fracos da instituição:


Não há um posicionamento ou determinação por parte da equipe gestora para
conscientização da redução de recursos renováveis como água e energia
elétrica, copos plásticos e papéis;



Os resíduos coletados inicialmente

de forma

separada em

cestos

apropriados, como vidro, papel, metal, plástico e materiais orgânicos, são
posteriormente misturados, não havendo continuidade da coleta seletiva7, que
no bairro é efetuada pela prefeitura;


Não há treinamento específico para os funcionários e estudantes para o
manuseio e descarte adequado de resíduos.

7

Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou
composição (Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12305) (BRASIL, 2010).
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Durante as entrevistas com os funcionários dos diferentes setores pode-se
constatar que a geração de resíduos na área administrativa é mínima, uma vez que
o componente principal é o papel e este é continuamente reaproveitado como bloco
de anotações, uma vez que apresenta um só lado usado.
As equipes de limpeza apresentam locais fixos de trabalho, sendo
responsáveis pela limpeza e organização de determinados setores, não havendo
revezamento, assim, demonstram um comprometimento e responsabilidade maior
com o setor, sinalizando para uma facilitação na abordagem para os treinamentos
propostos.
O colégio possui diversos cestos destinados a separação dos resíduos
recicláveis dispostos em diversos ambientes, inclusive todas as salas de aula
possuem cestos para coleta de papel, como pode ser verificado nas figuras
10,11,12, 13 e 14.

Figura 10 – Cestos para coleta seletiva no restaurante.
Fonte: Dados da autora.
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Figura 11 – Cestos para coleta seletiva no complexo poliesportivo.
Fonte: Dados da autora.

Figura 12 – Cestos para coleta seletiva - pátio externo.
Fonte: Dados da autora.
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Figura 13 – Cestos para coleta seletiva – pátio interno, com
folder orientativo sobre o descarte correto.
Fonte: Dados da autora.

Figura 14 – Cestos para coleta de papel nas salas de aula.
Fonte: Dados da autora.

Verificou-se que os cestos destinados à coleta seletiva não são utilizados de
forma apropriada pelos alunos, sendo facilmente encontrado materiais de natureza
diversa em um único local.
Dentre os locais que mais geram resíduos na instituição, o pátio foi apontado
em primeiro lugar pela equipe de limpeza, com descarte de materiais plásticos,
papéis, materiais orgânicos e metais provenientes de embalagens.
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Outras áreas que apresentaram uma quantidade maior de resíduos foram os
banheiros, com resíduos orgânicos e papel, as salas de aulas com geração de
papéis, os bebedouros com descarte de copos plásticos e o restaurante com
resíduos orgânicos provenientes da alimentação servida.
Um local que inspira atenção especial é o laboratório de Química, pois
apresenta compostos orgânicos e inorgânicos utilizados durante o decorrer das
aulas, que não podem ser descartados diretamente em água corrente.
Dentre esses compostos podem-se destacar alguns ácidos, como sulfúrico,
clorídrico e nítrico, solventes clorados, hidrocarbonetos, utilizados constantemente
durante as aulas práticas de Química. Também são encontrados diversos sais de
chumbo, níquel, cromo, ferro, cobalto, compostos alcalinos como hidróxidos de
sódio, potássio, estanho, cálcio, bário, além de solventes orgânicos como toluol,
xilol, benzeno, clorofórmio e alcoóis diversos como etanol, isopropanol, metanol e
outros.
Atualmente, os resíduos gerados durante as aulas e os reagentes que já se
encontram vencidos são armazenados em um local destinado a este fim, como se
apresenta nas Figuras 15 e 16, porém, não há uma separação adequada destes,
nem ventilação apropriada no local. Verifica-se, também, que não há um plano de
descarte final adequado, o que se pretende sanar com a implantação do SGA.

Figura15 - Sala para armazenamento de reagentes e resíduos
gerados nas aulas práticas de Química.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).
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Figura 16 - Armário destinado ao armazenamento de reagentes.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Um dado relevante das entrevistas é que não há treinamento específico para
a equipe de limpeza que opera este local, por exemplo, na lavagem de vidrarias
provenientes de aulas experimentais que envolvem tais compostos, nem no
armazenamento dos resíduos e reagentes utilizados.
Os resíduos gerados nos diferentes pontos, com exceção dos resíduos
químicos são enviados a um local específico no pátio do colégio, sem contato com
os alunos e, três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas-feiras são
encaminhados no final da tarde para a área externa da instituição como se
apresenta na Figura 17, por dois funcionários específicos para serem retirados pelo
serviço de limpeza urbana do município de São Paulo.
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Figura 17 – Disposição dos resíduos na área externa da instituição.
Fonte: Dados da autora.

Durante cinco semanas os sacos de lixo tiveram suas massas quantificadas
em balança digital antes de ser enviados a área externa, ou mesmo já disposto na
área externa do colégio. Em algumas medições verificou-se que o volume gerado
era maior e segundo os funcionários responsáveis pelo encaminhamento desse
material, esse fato decorre da poda de jardim, chegando a triplicar em determinados
dias o volume de sacos de lixo gerados, como se pode observar o Quadro 16:
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Dia/Mês/Ano

Quantidade de sacos de lixo gerados

Massa Total

01/08/2012

04

16,2 kg

03/08/2012

08

25,7 kg

06/08/2012

08

19,8 kg

08/08/2012

12

35,2 kg

10/08/2012

08

21,9kg

13/08/2012

08

28,3 kg

15/08/2012

22

92,0 kg

17/08/2012

08

24,1 kg

20/08/2012

08

24,9 kg

22/08/2012

17

73,3 kg

24/08/2012

08

20,5 kg

27/08/2012

08

26,5 kg

29/08/2012

17

65,8 kg

31/08/2012

08

28,7 kg

Quadro 16: Quantidade de resíduos gerados.
Fonte: Dados da pesquisa (2012).

Até meados de 2010 a instituição mantinha uma parceria informal com um
serviço de retirada de materiais recicláveis e o valor arrecadado por este serviço era
revertido em cestas básicas a uma instituição localizada nas proximidades do
colégio. Com o fim desta parceria, o lixo passou a não ser mais selecionado, sendo
descartado diretamente.
Durante a coleta de dados foram levantados junto à diretoria financeira o
consumo e os gastos com energia elétrica e água nas dependências do colégio no
decorrer do último ano, período compreendido entre de julho de 2011 a julho de
2012, como se pode verificar nos Quadros 17 e 18.
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Rua Marquês
de Lages,
2002

Rua Marquês
de Lages, 2002

Rua Marquês de
Lages, 1997

Rua Marquês de
Lages, 1997

Mês

Consumo em
kW/h

Valor em reais

Consumo em
kW/h

Valor em reais

Julho de
2011

6.472,89

4.016,14

2.198,18

861,63

Agosto de
2011

2.946,10

2.920,82

2.045,51

817,84

Setembro de
2011

8.426,71

4.318,94

4.232,30

1.683,65

Outubro de
2011

7.491,55

3.798,78

3.964,36

1.593,56

Novembro
de 2011

7.851,21

4.342,82

3.207,46

1.297,12

Dezembro
de 2011

7.081,29

4.016,67

2.796,74

1.116,67

Janeiro de
2012

3.609,52

2.943,45

990,40

406,01

Fevereiro de
2012

3.595,31

3.031,02

1.389,81

568,50

Março de
2012

8.647,33

4.081,30

1.641,34

660,86

8.727,40

3.675,25

2.754,80

1.099,27

8.362,10

3.291,49

2.948,56

1.160,60

Junho de
2012

8.331,31

3.434,28

3.805,58

1.483,02

Julho de
2012

6.583,81

3.063,66

2.664,58

1.064,78

Abril de 2012

Maio de 2012

TOTAL

46.934,62

13.813,51

Quadro 17 – Consumo e gastos com energia elétrica no período compreendido entre julho
de 2011 e julho de 2012.
Fonte: Dados fornecidos pela diretoria financeira do colégio.

13.813,5

100

Rua Marquês
de Lages, 2002

Rua Marquês de
Lages, 2002

Rua Marquês
de Lages, 1997

Rua Marquês de
Lages, 1997

Consumo em
m3

Valor em reais

Consumo em
m3

Valor em reais

246

5.140,48

33

443,88

Agosto de
2011

324

6.865,84

77

1.402,20

Setembro de
2011

315

7.110,08

55

976,42

Outubro de
2011

319

7.219,42

129

2.727,82

Novembro de
2011

259

5.801,02

50

927,99

Dezembro de
2011

113

2.349,58

19

167,42

Janeiro de
2012

147

3.153,34

29

383,56

Fevereiro de
2012

261

5.848,30

59

1.073,02

Março de
2012

217

4.808,14

100

2.042,26

192

4.217,14

37

565,16

207

4.571,14

45

746,76

156

4.571,74

79

1.545,82

166

3.366,10

55

978,46

Mês
Julho de 2011

Abril de 2012

Maio de 2012

Junho de
2012
Julho de 2012

TOTAL

65.022,32

13.980,77

Quadro 18– Consumo e gastos com água no período compreendido entre julho de 2011 e
julho de 2012.
Fonte: Dados fornecidos pela diretoria financeira do colégio.
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Fazendo-se uma relação entre o Quadro 2 onde apresenta-se os benefícios
da implantação do SGA e a unidade estudada, percebe-se que esta observa como
benefícios: as melhorias das conformidades ambientais, o aumento do
comprometimento dos empregados e a economia dos gastos com insumos como
papéis e recursos naturais como água e energia elétrica. Em contrapartida em
relação ao Quadro 3, onde são apresentadas as razões para não implantar o SGA,
observa-se como fatores impeditivos: os custos previstos com a certificação, a falta
de recursos financeiros, não é requisito do cliente e o custo da implementação é
elevado.

5.3 DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
EM UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE
PRIVADA.
Com base em todo levantamento bibliográfico e de acordo com a pesquisa
realizada na unidade de ensino estudada, foram elaboradas as diretrizes para
implantação de um Sistema de Gestão Ambiental, conforme descrito neste capítulo.

5.3.1 Política Ambiental

O primeiro passo de uma instituição no intuito de implementar e aprimorar o
SGA se dá através da Política Ambiental, onde a instituição pode expressar suas
ações e intenções no que diz respeito às questões ambientais.
A Política Ambiental está prevista como requisito da norma ISO 14001,
porém, não é requisito da A3P.
A elaboração deve ser realizada pela alta administração da instituição, no
caso, a equipe de irmãs responsáveis, estar em conformidade com os requisitos
legais, a prevenção da poluição e com a melhoria do desempenho ambiental. Deve
ser apropriada à natureza de suas ações, servindo como estrutura de base para o
estabelecimento dos objetivos e metas ambientais do SGA na instituição,
apresentando o comprometimento com a melhoria contínua, a prevenção da
poluição e atendendo aos requisitos legais que se relacionam aos seus aspectos
ambientais.
A Política Ambiental da instituição deve ser documentada, implementada,
mantida e revisada constantemente, devendo ser clara para proporcionar o
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entendimento de todos os envolvidos, sendo apresentada a todos os colaboradores
da instituição, internos ou terceiros e exposta ao público em geral.
É fundamental para instituição ao decidir implantar uma política ambiental,
rever sua forma de atuação eliminando alguns hábitos e condutas adquiridos ao
longo do tempo. A política ambiental deve estabelecer os objetivos ambientais
estratégicos da organização. Para que estes objetivos sejam alcançados é
fundamental que os funcionários reconheçam na educação ambiental um novo fator
de progresso, diferente do treinamento profissional, muito embora os dois caminhem
juntos.
A educação ambiental constitui uma ferramenta importante na implantação da
política ambiental na instituição que se consolidará através de um sistema de gestão
ambiental.
Como sugestão de Política Ambiental para a unidade de ensino tem-se no
Quadro 19 uma proposta:

O Colégio Padrão Ambiental dentro dos princípios da Política Ambiental
compromete-se a:

Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental, utilizando indicadores,
como consumo de água, energia elétrica e a geração de resíduos, perspectivando sempre
a prevenção da poluição e a promoção da utilização sustentável dos recursos ambientais,
respeitando o ecossistema.

Diminuir a produção de resíduos através de medidas de redução, reutilização e
reciclagem de materiais através de projetos de Educação Ambiental;

Integrar práticas nos vários setores que incentivem a melhoria contínua e
sustentabilidade;


Cumprir a legislação ambiental aplicável;


Promover a conscientização, desenvolver valores como respeito ao meio ambiente
e o envolvimento de seus colaboradores e alunos.


Promover e consolidar as ações socioambientais internas e externas;

Quadro 19 – Sugestão de Política Ambiental para o Colégio Padrão Ambiental.
Fonte: Elaborado pela autora.
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5.3.2 Criação da Comissão de implantação do SGA
Uma das primeiras ações a serem tomadas após a decisão pela implantação
do SGA pela alta administração da instituição é a criação da comissão responsável
pela implantação. Esta comissão deve conter colaboradores das diferentes áreas do
colégio, para que todos se sintam participantes do processo e para que esta
implantação seja disseminada na instituição. Uma vez criada a comissão, esta
deverá ser documentada.
Como sugestão de colaboradores para fazerem parte da comissão recomenda-se:


Um representante da alta administração escolar;



Um representante de cada segmento do corpo docente (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio);



Um representante da equipe de manutenção;



Um representante da equipe de limpeza;



Um representante dos funcionários da administração escolar;



Um representante da Associação de Pais e Mestres;



Um representante do corpo discente e;



Um representante de cada setor terceirizado (cantinas, restaurante,
livraria, portaria).

5.3.3 Planejamento e Implantação
Durante a etapa do planejamento para a implantação do SGA, faz-se
necessário um diagnóstico da instituição, fazendo o levantamento dos aspectos
ambientais e dos impactos causados ao ambiente decorrentes de suas atividades.
Os levantamentos realizados durante o decorrer desta pesquisa poderão ser
utilizados como norteadores de ações futuras.
Uma ação significativa para o SGA é a definição de projetos e atividades a
partir do diagnóstico feito, assim, é possível priorizar algumas situações mais
críticas.
A comissão deverá solicitar à administração a realização do diagnóstico da
situação das instalações elétricas e hidráulicas, acompanhando o consumo de
energia e água e propondo as alterações necessárias para redução do consumo.
A comissão formada ficará encarregada pela elaboração de programas
voltados à eliminação ou a minimização dos impactos ambientais observados, pela
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elaboração e implementação de um programa de substituição de insumos e
materiais utilizados cotidianamente por outros que provoquem menos danos ao
ambiente de trabalho, que deverá ser apresentado à administração para ser
aprovado. Como sugestão, foi elaborado o Quadro 17 com algumas sugestões.
Neste momento, a compra ou a produção de mais cestos destinados à coleta
seletiva tornam-se imprescindíveis à separação adequada dos resíduos e a posterior
destinação adequada.
Recomenda-se um planejamento de ações sobre os aspectos ambientais a
seguir:


Geração de resíduos: copos plásticos, papéis, isopor decorrentes da
confecção de trabalhos, embalagens metálicas e plásticas;



Consumo de energia elétrica;



Consumo de água;



Consumo de papel (boletins informativos, circulares internas, simulados,
impressoras, etc.).



Geração de efluentes;



Geração de resíduos descartáveis e resíduos perecíveis;



Presença de substâncias e materiais inflamáveis.

Nesta etapa, é fundamental o estabelecimento de metas que podem ou não
ser mensuráveis, para tal é importante que se faça um cronograma de
estabelecimento de prazo para sua execução e que as metas estejam em
concordância com a política ambiental elaborada. Uma vez estabelecidas as metas,
a Comissão Gestora do SGA deverá elaborar programas ambientais para que as
metas sejam alcançadas.
A comunicação interna entre os setores envolvidos é um fator determinante
no sucesso da implantação do sistema, seja através de cartazes, circulares internas,
e-mails, informativos em locais de fácil visualização a todos. Como exemplo, podese citar o ponto eletrônico, local de passagem obrigatória de todos.
Por esses meios de comunicação pode-se realizar campanhas de
sensibilização dos colaboradores, dar informações sobre temas ambientais
diversificados, apontar as melhorias alcançadas pelo colégio com a implantação do
SGA, convidar os colaboradores a participarem de reuniões, oficinas, palestras, minicursos, exposições e treinamentos, entre outros que serão definidos pela comissão.
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Como sugestão de treinamento, elaborou-se uma sequência pensando na
implantação do SGA, sensibilização e capacitação dos colaboradores e na
manutenção do sistema. Os modelos sugeridos de treinamentos encontram-se nos
Apêndices de E a N.
Seriam 10 treinamentos durante a fase de implantação do SGA, ocorrendo
um encontro por semana e, com o decorrer da implantação do SGA de maneira
satisfatória, mensalmente e depois bimestralmente.
O primeiro treinamento consiste em uma orientação geral a todos os
colaboradores a fim de esclarecer sobre o SGA que será implantado, a finalidade
desta implantação, as mudanças que serão propostas pela comissão, bem como a
importância da participação de cada um no processo.
A partir deste treinamento geral, outros menores setoriais ocorrerão,
apontando características inerentes a cada um, podendo ser realizados em salas de
reuniões com a utilização de recursos audiovisuais ou nas demais instalações do
colégio.
Caberá à comissão do SGA sensibilizar os colaboradores durante o decorrer
das palestras, treinamentos, ou outras formas de comunicação já citadas, para o uso
racional dos recursos e o combate a todas as formas de desperdício, como:
a. Estimular o uso do papel em frente e verso durante as impressões e Xerox;
b. Utilização de papel usado de um só lado como bloco de anotação;
c. Estimular o uso de papel reciclado;
d. Desligar luzes e monitores na hora do almoço; aproveitar as condições naturais
do ambiente de trabalho – ventilação, luz solar, etc.;
e. Diminuição do uso de copos plásticos, estimulando o uso de copos individuais
não descartáveis.

5.3.4 Verificação e correção
Para

avaliação

da

implantação

do

SGA,

torna-se

necessário

um

monitoramento a ser definido pela comissão, que deverá ocorrer de forma
sistemática. Por meio deste monitoramento, é possível verificar falhas no processo e
a partir daí tomar as decisões necessárias que nortearão os procedimentos futuros.
As verificações podem ocorrer através de auditorias internas, que se trata de
um processo sistemático, independente e documentado para obter evidência e
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avaliá-la objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria
do sistema de gestão ambiental estabelecidos pela organização são atendidos,
através de auditorias externas, a serem realizadas por órgãos competentes
credenciados. Também poderão ocorrer através de indicadores de desempenho que
permitem um acompanhamento contínuo, verificando os pontos de melhorias, como
a diminuição nos gastos com água, energia e insumos, ou mesmo para promover
ações corretivas.
Winandy (2012) recomenda as seguintes ações:


Definir os indicadores relacionados às suas metas e objetivos;



Acompanhar os indicadores na periodicidade necessária definida para cada
um deles;



Realizar auditorias internas que verifiquem os programas implantados e a
observância dos processos;



Realizar auditorias externas para verificar a implantação e execução do SGA.

Em relação aos resíduos sólidos, caberá à comissão organizar subcomissões
nos diversos setores para instituir a coleta seletiva, definindo os materiais que
deverão ser reciclados, cobrando da administração a compra dos cestos apropriados
para a coleta seletiva para todos os setores da instituição, providenciando o local de
armazenamento e estabelecendo uma rotina de coleta desses materiais.
Caso haja o interesse em parcerias com cooperativas de catadores de lixo, a
comissão do SGA deverá organizar e documentar o controle de saída dos materiais.
Este controle poderá servir como indicador do sistema.

6 CONCLUSÕES
A instituição de ensino estudada tem demonstrado interesse com os
problemas relacionados ao meio ambiente. Isto pode ser percebido através de uma
postura proativa da unidade frente às questões ambientais, promovendo
periodicamente eventos como projetos, palestras, feiras e mostras culturais,
abordando o tema meio ambiente. Alguns programas também estão sendo
praticados, ressaltando a importância da minimização dos resíduos gerados, além
da conscientização constante para a prática da coleta seletiva e reciclagem.
A pesquisa aqui apresentada teve caráter de investigação científica, a partir
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da coleta de dados. Foi realizada através da análise das diretrizes ambientais que
devem ser seguidas para implantação de um SGA, baseando-se na norma ISO
14001 e na A3P, em uma instituição de ensino, visando à minimização dos impactos
sobre o meio ambiente.
Foi feita a caracterização das instituições de ensino infantil ao médio, a
avaliação dos principais requisitos exigidos pela legislação ambiental, o diagnóstico
da situação atual da gestão ambiental da instituição, o levantamento das vantagens
econômicas, ambientais e sociais proporcionadas à instituição com a implantação do
SGA e como proposta, foram elaboradas as diretrizes para implantação do SGA,
baseando-se a norma ISO 14001 e a A3P.
Durante o levantamento bibliográfico pôde-se perceber que a A3P e a norma
ISO 14001 apresentam alguns pontos que se interrelacionam, como por exemplo,
ambas baseiam-se no ciclo de melhoria contínua, conhecido como PDCA, iniciam-se
com um diagnóstico da unidade estudada, apresentam a fase de planejamento,
desenvolvimento de atividades e projetos, implantação, operação, mobilização,
sensibilização, verificações e ações corretivas, que proporcionam melhoria contínua,
portanto, podem ser utilizadas em concomitância.
A investigação feita através de questionários e entrevistas possibilitou uma
visão ampla da instituição, contribuindo para o desenvolvimento desta dissertação,
possibilitando através do diagnóstico, observar a ocorrência de alguns aspectos
ambientais que podem incidir em impactos ao meio ambiente e, que normalmente,
são decorrentes da falta de informação.
Tendo como referência a pesquisa efetuada, inicialmente a instituição poderá
proceder à implantação do SGA baseando-se nas orientações e benefícios previstos
na A3P, que não requer investimento financeiro oneroso e que já dispõe de um
grupo voluntário para o desenvolvimento. Uma vez implantada a A3P a instituição
poderá introduzir a ISO 14001, passando a cumprir os requisitos previstos nesta
norma.
Após a implantação do Sistema de Gestão Ambiental sugere-se fazer um
monitoramento na organização, visando à verificação e a medição dos processos,
das metas estabelecidas e dos objetivos do SGA.
Como orientação dos trabalhos futuros recomenda-se:


A criação da comissão responsável pela elaboração e implantação do
Sistema de Gestão Ambiental;
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A definição de tarefas e responsabilidades;



A definição de projetos e atividades que serão realizadas;



A implementação das ações aprovadas pela alta administração;



A verificação e a avaliação das ações corretivas necessárias para o bom
funcionamento e a melhoria contínua dos processos através de indicadores
de desempenho

previamente estabelecidos pela equipe gestora de

implantação do SGA;


A revisão periódica dos objetivos e das metas e;



Treinamentos que qualifiquem os funcionários quanto à questão de resíduos
recicláveis e não recicláveis e a utilização dos reagentes químicos e seus
descartes além de treinamentos aos professores, alunos e funcionários
envolvendo o maior número possível de pessoas.
Este estudo poderá ser utilizado na unidade de ensino em questão e/ou nas

demais unidades de ensino, pertencentes à mesma rede, vindo a contribuir com a
instituição de modo a fornecer as diretrizes gerais para implantação e manutenção
do sistema, melhorando o desempenho ambiental, aumentando a competitividade,
promovendo economia de insumos e energia, reduzindo desperdícios, além da
aumentar a credibilidade perante seus clientes e comunidade proporcionando, deste
modo, melhoria da imagem perante a sociedade, além disso, a implantação do SGA
na unidade de ensino permitirá a mudança nos hábitos e atitudes de seus
colaboradores e nas ações adotadas, promovendo, assim, a consolidação de uma
imagem positiva perante seus clientes, a preservação dos recursos naturais, a
diminuição dos gastos com insumos, além de abrir o caminho para que a unidade
promova ações pensando no desenvolvimento sustentável.
Através deste levantamento pode-se concluir que a implantação do SGA fazse necessária, não somente por uma questão de melhoria e preocupação ambiental,
mas por desenvolvimento pessoal da equipe de colaboradores e segurança pessoal.
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APÊNDICE A - Modelo do Questionário 1
Prezado (a) Senhor (a):
O presente questionário é parte de uma pesquisa para elaboração da dissertação
do Mestrado em Tecnologia Ambiental, Área de Concentração: Gestão Ambiental,
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), cujo objetivo
é verificar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no
Colégio Padrão Ambiental.
Este

questionário

tem

objetivo

essencialmente

acadêmico,

não

havendo

necessidade da identificação pessoal. Por isso, solicito que responda todas as
questões, sem pular nenhuma, com o máximo de fidelidade naquilo que você pensa
sobre os itens.
Agradeço sua colaboração no preenchimento deste questionário.
Atenciosamente.
Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula
Mestranda em Tecnologia Ambiental (Gestão Ambiental)
Celular (11) 96737-8940

Fones: (11) 2897-4347

e- mail: elianeferraioli@hotmail.com

Modelo do questionário 1

SIM

1. Você sabe quais são os locais que mais geram lixo na escola?
2. Você conhece os resíduos que sua escola gera?
3. Você sabe o que é coleta seletiva?

4. Você separa o lixo reciclável do não reciclável antes de jogá-lo
fora?
5. Sua escola possui cestos de lixos apropriados para coleta seletiva?
6. Você acredita que a separação do lixo antes do descarte atrasaria
seu trabalho?
7. Você participaria de um programa de melhorias ambientais no
colégio?

NÃO
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APÊNDICE B - Modelo do Questionário 2

Prezado (a) Senhor (a):
O presente questionário é parte de uma pesquisa para elaboração da dissertação
do Mestrado em Tecnologia Ambiental, Área de Concentração: Gestão Ambiental,
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), cujo objetivo
é verificar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no
Colégio Padrão Ambiental.
Este

questionário

tem

objetivo

essencialmente

acadêmico,

não

havendo

necessidade da identificação pessoal. Por isso, solicito que responda todas as
questões, sem pular nenhuma, com o máximo de fidelidade naquilo que você pensa
sobre os itens.
Agradeço sua colaboração no preenchimento deste questionário.
Atenciosamente.
Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula
Mestranda em Tecnologia Ambiental (Gestão Ambiental)
Celular (11) 96737-8940

Fones: (11) 2897-4347

e- mail: elianeferraioli@hotmail.com

Modelo do questionário 2
SIM

1. Quantos sacos de lixo de 100 litros são recolhidos por dia? (Menos
de 10?) Favor especificar quantos.

2. Os sacos de lixo recolhidos possuem um local adequado para
armazenamento?
3. Existe uma pessoa responsável para retirar o lixo do colégio e
colocá-lo na rua?

4. Há treinamento aos funcionários para manuseio do lixo?

5. Em caso negativo, você aceitaria ser treinado?

NÃO
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APÊNDICE C - Modelo do Questionário 3

Prezado (a) Senhor (a):
O presente questionário é parte de uma pesquisa para elaboração da dissertação
do Mestrado em Tecnologia Ambiental, Área de Concentração: Gestão Ambiental,
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), cujo objetivo
é verificar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no
Colégio Padrão Ambiental.
Este

questionário

tem

objetivo

essencialmente

acadêmico,

não

havendo

necessidade da identificação pessoal. Por isso, solicito que responda todas as
questões, sem pular nenhuma, com o máximo de fidelidade naquilo que você pensa
sobre os itens.
Agradeço sua colaboração no preenchimento deste questionário.
Atenciosamente.
Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula
Mestranda em Tecnologia Ambiental (Gestão Ambiental)
Celular (11) 96737-8940

Fones: (11) 2897-4347

e- mail: elianeferraioli@hotmail.com

Modelo do questionário 3
SIM

1. Você sabe como descartar corretamente o lixo produzido na
escola?
2. Você conhece os resíduos que a escola gera?
3. Você sabe o que é coleta seletiva?

4. Você separa o lixo reciclável do não reciclável antes de jogá-lo
fora?
5. Sua escola possui cestos de lixos apropriados para coleta
seletiva?
6. Você sabe o que significa SGA (Sistema de Gestão Ambiental)?
7. Você participaria ativamente da implantação de um SGA que
possibilitasse melhorias na escola?

NÃO

118

APÊNDICE D – Modelo de entrevista aplicada

Prezado (a) Senhor (a):
A presente entrevista é parte de uma pesquisa para elaboração da dissertação do
Mestrado em Tecnologia Ambiental, Área de Concentração: Gestão Ambiental, do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), cujo objetivo é
verificar a viabilidade da implantação de um Sistema de Gestão Ambiental no
Colégio Padrão Ambiental.
Esta entrevista tem objetivo essencialmente acadêmico. Solicito que responda as
questões com o máximo de fidelidade naquilo que você pensa sobre os itens.
Agradeço sua colaboração.
Atenciosamente.
Eliane Kleinfelder Ferraioli de Paula
Mestranda em Tecnologia Ambiental (Gestão Ambiental)
Celular (11) 96737-8940

Fones: (11) 2897-4347

e- mail: elianeferraioli@hotmail.com

Modelo da entrevista aplicada

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

AGOSTO/SETEMBRO DE 2011

1.

Existe local apropriado para o armazenamento dos

resíduos?
2.

Quantos sacos de lixo são recolhidos diariamente nas

dependências do colégio?
3.

A área administrativa gera muitos resíduos? Em caso

positivo, quais são?
4.

Como se dá a comunicação entre os diversos setores da

unidade?
5.

Existe um posicionamento da equipe gestora quanto a

conscientização de seus colaboradores para a redução dos
recursos renováveis?
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APÊNDICE E – MODELO DE TREINAMENTO – 1º ENCONTRO

1º ENCONTRO

Objetivos: Informar sobre o início do processo de implantação do SGA na unidade
escolar; demonstrar a importância deste sistema.
Público-alvo: Comissão do SGA, representantes de cada setor da instituição.
Tema: A introdução do Sistema de Gestão Ambiental
Metodologia: Sala de aula
Técnica: Palestra
Recursos didáticos: Computador
Local: Salão de Eventos
Disposição do espaço: Cadeiras enfileiradas
Duração: 1 hora

Dar as boas-vindas;
Apresentar a comissão do SGA a todos os presentes;
Relatar os principais objetivos da técnica que está para ser realizada e a
importância desta para o desenvolvimento do processo.
Apresentar através de imagens a importância da implantação do SGA na
unidade escolar como contribuição para o meio ambiente onde estão
inseridos.
Explicar as etapas que compõem a implantação do SGA e a importância da
colaboração de cada participante.
Atribuir a função de cada membro participante.
Solicitar o relato de alguns participantes sobre o 1º encontro.
Agradecer o comparecimento e a participação de todos convidando-os para o
próximo encontro.
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APÊNDICE F – MODELO DE TREINAMENTO - 2º ENCONTRO

2º ENCONTRO

Objetivos: Sensibilizar e socializar.
Público-alvo: Comissão do SGA, representantes de cada setor da instituição. Tema:
A importância do trabalho em equipe
Metodologia: Sala de aula
Técnica: Dinâmica
Recursos didáticos: Computador, data-show, som, flip-chart preparado com frases,
folhas de papel sulfite.
Local: Salão de Eventos
Disposição do espaço: Cadeiras encostadas nas laterais da sala.
Duração: 1 hora
Dar as boas vindas.
Distribuir crachás com os nomes dos participantes.
Relatar o objetivo da técnica de dinâmica em grupo para o convívio social.
Colocar música suave e solicitar que caminhem pelos espaços livres, na
direção que desejarem por aproximadamente.
Pedir que olhem os colegas ao se cruzarem, acompanhar o movimento de
alguns colegas e busquem detalhes no outro. Dedicar 5 minutos a esta
etapa.
Solicitar que formem círculos com as cadeiras e que se sentem.
Convidar um voluntário para que a partir do crachá de identificação de um
colega conhecido, procure apresentá-lo aos demais participantes do grupo e
assim por diante até que todos se conheçam.
Apresentar o flip-chart preparado com as seguintes frases incompletas:
1. Uma característica importante que percebi no grupo foi.........
2. A qualidade indispensável nas pessoas é............
3. que o grupo com o qual convivo é.................
4. Amigo verdadeiro é aquele que..................................

121

5. Algo que me deixa feliz é.........................................
6. Paciência, tolerância e humildade são para mim.........................

Distribuir uma folha de papel a cada participante, solicitando que
escolham apenas uma frase e completem-na.
Pedir para que dobrem as folhas e troquem entre os colegas do grupo.
Convidar os participantes a lerem a frase que receberam.
Comentar sobre a experiência vivida neste encontro.
Agradecer a participação de todos.
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APÊNDICE G – MODELO DE TREINAMENTO – 3º ENCONTRO

3º ENCONTRO

Objetivos: Fornecer as orientações gerais para separação dos resíduos.
Público-alvo: Representante da Comissão do SGA, representantes de cada setor da
instituição.
Tema: Coleta Seletiva
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Palestra demonstrativo/participativa.
Recursos didáticos: Cestos apropriados para coleta seletiva, embalagens de
produtos diversos.
Local: Pátio da unidade escolar
Disposição do espaço: Cestos para coleta seletiva disposta enfileirada.
Duração: 45 minutos

Dar as boas vindas.
Explicar sobre a importância da coleta seletiva para o funcionamento do
SGA.
Orientar sobre o descarte das embalagens nos cestos apropriados
associando as cores dos cestos às embalagens.
Deixar um informativo à disposição ao lado de cada cesto para
esclarecimento de dúvidas existentes.
Solicitar aos participantes que peguem algumas embalagens disponíveis e
descartem-na nos respectivos cestos de coleta seletiva para verificar se as
informações fornecidas foram compreendidas.
Perguntar aos participantes se resta dúvidas e caso necessário retomar a
explicação.
Agradecer a participação de todos.
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APÊNDICE H – MODELO DE TREINAMENTO – 4º ENCONTRO

4º ENCONTRO

Objetivos: Fornecer as orientações gerais para limpeza das vidrarias e/ou
equipamentos provenientes das aulas realizadas nos laboratórios de Química,
Física e Biologia; orientar sobre o armazenamento dos resíduos dos laboratórios.
Público-alvo: Representante da Comissão do SGA, responsável pela limpeza dos
laboratórios.
Tema: Resíduos do laboratório
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Palestra demonstrativa
Recursos didáticos: Vidrarias e/ou equipamentos contendo resíduos diversos.
Local: Laboratório de Biologia/Química
Disposição do espaço: Materiais dispostos sobre as bancadas.
Duração: 30 minutos

Dar as boas vindas.
Entregar luvas de látex e avental para manuseio dos materiais.
Orientar para que nenhum resíduo químico seja descartado em lixo comum,
nem nas pias das bancadas;
Apresentar os recipientes reservados à coleta de resíduos químicos e
explicar como efetuar o acondicionamento.
Estabelecer local para armazenamento dos recipientes contendo resíduos
químicos.
Orientar para que caso de dúvida procurar o Químico responsável.
Explicar como proceder ao descarte apropriado de vidrarias trincadas ou
quebradas no cesto apropriado para coleta seletiva.
Perguntar a participante se resta dúvida e caso necessário fornecer nova
orientação.
Agradecer a participação.

124

APÊNDICE I – MODELO DE TREINAMENTO – 5º ENCONTRO

5º ENCONTRO

Objetivos: Fornecer as orientações gerais para separação dos resíduos.
Público-alvo: Representante da Comissão do SGA, corpo docente.
Tema: Coleta seletiva
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Palestra demonstrativo/participativa.
Recursos didáticos: Cestos de coleta seletiva, embalagens de produtos diversos.
Local: Sala de audiovisual
Disposição do espaço: Cadeiras encostadas nas laterais da sala.
Duração: 45 minutos

Dar as boas vindas.
Orientar sobre o descarte das embalagens nos cestos apropriados
associando as cores dos cestos às embalagens.
Deixar um informativo à disposição ao lado de cada cesto para
esclarecimento de dúvidas existentes.
Pedir aos participantes que peguem algumas embalagens disponíveis e
descartem-na nos respectivos cestos de coleta seletiva para verificar se as
informações fornecidas foram compreendidas.
Solicitar ao corpo docente que repassem as instruções recebidas ao corpo
discente de modo a multiplicar as orientações fornecidas abrangendo toda a
comunidade escolar.
Perguntar aos participantes se resta dúvida e caso necessário fornecer nova
orientação.
Agradecer a participação de todos.
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APÊNDICE J – MODELO DE TREINAMENTO – 6º ENCONTRO

6º ENCONTRO

Objetivos: Fornecer as orientações gerais para armazenamento dos resíduos
gerados nas dependências da unidade escolar; demonstrar a importância do uso de
EPIs para segurança pessoal.
Público-alvo: Representante da Comissão do SGA e equipe de limpeza.
Tema: Como retirar os resíduos e armazená-los corretamente até o transporte para
área externa do colégio.
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Palestra
Recursos didáticos: Computador, data-show, equipamentos de proteção individual.
Local: Sala de audiovisual
Disposição do espaço: Cadeiras dispostas em semicírculo.
Duração: 1 hora

Dar as boas vindas.
Iniciar a palestra explicando a importância da retirada dos resíduos dos
cestos de coleta seletiva e cestos de resíduos comuns sem que ocorra a
mistura entre eles.
Orientar para o uso dos equipamentos de proteção individual como uniforme,
avental, bota de segurança e luvas para proteção individual.
Apresentar PowerPoint com imagens dos locais destinados à disposição dos
resíduos temporariamente.
Instruir os funcionários para a separação dos materiais que serão destinados
a reciclagem dos demais.
Fornecer aos responsáveis pela retirada dos sacos para a área externa do
colégio o procedimento correto para que não ocorram acidentes pessoais,
vazamento de substâncias, queda de materiais.
Orientar para a disposição adequada dos sacos contendo os resíduos
comuns que ficarão na área externa do colégio.

126

Solicitar um voluntário que fique responsável pela comunicação à
administração para que entre em contato semanalmente, ou quando
necessário, com a cooperativa de catadores de lixo.
Perguntar aos participantes se resta dúvida e caso necessário fornecer nova
orientação.
Agradecer a participação de todos.
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APÊNDICE K – MODELO DE TREINAMENTO – 7º ENCONTRO

7º ENCONTRO

Objetivos: Sensibilizar e conscientizar para o uso adequado dos recursos naturais;
fornecer as orientações para o uso consciente da água, energia elétrica e de
insumos em geral.
Público-alvo: Representante da Comissão do SGA, um representante de cada setor
da unidade escolar.
Tema: Como usar corretamente os recursos disponíveis?
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Dinâmica em grupo
Recursos didáticos: Computador, data-show, som, cartolinas.
Local: Salão de Eventos
Disposição do espaço: Cadeiras dispostas em semicírculo.
Duração: 1 hora

Dar as boas vindas.
Passar um filme para sensibilização apresentando a importância dos
recursos naturais e a falta que estes fariam.
Apagar as luzes e solicitar aos participantes que caminhem pela sala ao som
de música suave.
Pedir que compartilhem entre os demais a falta que a água e a energia
elétrica provocariam em suas vidas.
Trocar experiências vividas.
Apresentar PowerPoint com a situação atual desses recursos no planeta.
Fornecer as orientações gerais para uso correto dos recursos no local de
trabalho como: não deixar torneiras abertas enquanto não estiverem
utilizando, ao acionarem vasos sanitários utilizar as válvulas econômicas
corretas, apagar as luzes em ambientes vazios, manter computadores
desligados durante os horários de almoço e descanso, utilizar luz natural nos
ambientes sempre que possível.
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Perguntar e compartilhar com os participantes como seria se ocorresse a
retirada de copos plásticos dos setores.
Demonstrar como a diminuição do uso de copos plásticos contribuiria para o
SGA e o meio ambiente, conscientizando-os para o uso de bebedouros sem
o uso de copos e a utilização de copos e xícaras de vidro individuais nos
diversos setores.
Perguntar aos participantes se resta dúvida e caso necessário fornecer nova
orientação.
Agradecer a participação de todos.

129

APÊNDICE L – MODELO DE TREINAMENTO – 8º ENCONTRO

8º ENCONTRO

Objetivos: Incentivar a reutilização de papel nas dependências da unidade escolar.
Público-alvo: Representante da Comissão do SGA, professor de artes do colégio,
representantes do corpo docente, da administração, terceiros (livraria e papelaria).
Tema: Como reaproveitar o papel usado de um lado só?
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Oficina.
Recursos didáticos: Papéis coletados nos setores, barbante, EVA, tinta, cola,
tesoura, cola quente, retalhos de tecidos diversos.
Local: Sala de aula
Disposição do espaço: Carteiras unidas formando grupos de 4 pessoas.
Duração: 1h e 30 min.

Dar as boas vindas.
Pedir que se sentem nos grupos formados.
O professor de artes ficará responsável pelo desenvolvimento da oficina,
propondo a confecção de monoblocos, agendas, cartões decorativos,
origamis, mosaicos e outros.
Informar aos participantes que poderão levar os artigos confeccionados
durante a oficina para os respectivos setores, multiplicando a ação.
Perguntar aos participantes se resta dúvida e caso necessário fornecer nova
orientação.
Agradecer a participação de todos.
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APÊNDICE M – MODELO DE TREINAMENTO – 9º ENCONTRO

9º ENCONTRO

Objetivos: Apresentar as melhorias obtidas com a implantação do SGA e as
deficiências que necessitam de ações corretivas.
Público-alvo: Comissão do SGA, equipe de limpeza, manutenção, administração,
corpo docente, terceiros.
Tema: Aonde chegamos e o que podemos melhorar com o SGA?
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Palestra
Recursos didáticos: Computador, data-show.
Local: Sala de audiovisual
Disposição do espaço: Cadeiras enfileiradas.
Duração: 30 min.

Dar as boas vindas.
Começar a palestra agradecendo o empenho de todos na manutenção do
SGA.
Apontar as áreas que necessitam de melhorias através de ações corretivas
que serão sugeridas no momento.
Apresentar através de PowerPoint as melhorias conquistadas com a
implantação do SGA.
Passar um vídeo motivacional para manter a equipe fortalecida no
desenvolvimento do SGA na unidade escolar.
Agradecer a participação de todos.
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APÊNDICE N – MODELO DE TREINAMENTO – 10º ENCONTRO

10º ENCONTRO

Objetivos: Motivar e vivenciar o espírito de grupo.
Público-alvo: Comissão do SGA, equipe de limpeza, manutenção, administração,
corpo docente, terceiros.
Tema: A lição dos gansos.
Metodologia: No local de trabalho
Técnica: Dinâmica em grupo.
Recursos didáticos: Textos, folhas de papel sulfite.
Local: Salão de Eventos
Disposição do espaço: Cadeiras formando grupos de 5 pessoas.
Duração: 1hora

Dar as boas vindas.
Enumerar em voz alta, o grupo de 1 a 5, recomeçando a contagem até que
todos tenham recebido a numeração.
Agrupar os números iguais e pedir que os participantes se sentem nos
grupos formados.
Distribuir cópias do texto “A lição dos gansos” para os componentes do
grupo.
Solicitar que os grupos façam uma reflexão sobre as lições que podem ser
retiradas do texto e que registrem em folha de papel sulfite.
Colocar música suave durante esta etapa.
O grupo deverá eleger um representante para ler aos demais grupos.
Pedir que busquem relações consigo mesmos. Até que ponto buscam a
mesma direção, quando em grupo? Que tipos de relacionamento
estabelecem com os que os lideram?
Pedir que exponham aos demais.
Finalizar agradecendo a participação de todos ao som de música.
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APÊNDICE O – ARTIGO

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL EM UNIDADE DE
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PRIVADA.
RESUMO
A implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) em uma instituição de ensino
demonstra a preocupação desta organização com o meio ambiente onde está inserida,
sinalizando, assim, uma mudança de conceitos. Assim, a instituição passa a agir de forma próativa e adquire uma visão estratégica de seus negócios, com benefícios ambientais que podem
ser percebidos através da diminuição de insumos, em especial aqueles originários de recursos
naturais, como água e energia elétrica, obtendo lucros com o decorrer do tempo, à medida que
possíveis desperdícios são reduzidos. O presente artigo tem como finalidade propor diretrizes
sobre as orientações gerais que norteiam a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental
em uma unidade de ensino localizada em São Paulo, pertencente a uma rede de ensino
presente em vários estados brasileiros. Para o desenvolvimento deste artigo foram levantadas
e estudadas as normas gerais que regem a implantação do SGA como a ISO 14001: 2004 e a
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). Os métodos incluíram uma análise da
atual condição ambiental da unidade escolar, levantamento das vantagens que poderiam ser
adquiridas com a implantação deste sistema de gestão, bem como a disponibilidade dos
funcionários, colaboradores e equipe gestora frente às mudanças propostas. O levantamento
de dados foi realizado por meio de questionários, entrevistas pessoais, pesquisas em campo e
atualização bibliográfica. A partir da análise dos dados coletados, foi possível perceber a
importância e a necessidade da inserção de novos conceitos na unidade escolar, de
treinamento específico aos funcionários e da mudança de hábitos. Durante o decorrer desta
pesquisa pôde-se evidenciar uma interface entre a ISO 14001 e a Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P). A A3P foi pensada e elaborada para ser aplicada no setor
público, porém, aplica-se perfeitamente às instituições privadas uma vez que esta teve seu
embasamento teórico nesta norma. Em função dos custos previstos com documentação,
auditorias internas e externas entre outros, além dos requisitos exigidos pela ISO 14001:2004,
envolvidos na implantação do SGA, verifica-se que a implantação do sistema tornar-se-á
viável seguindo as orientações da A3P.

Palavras- chave: ISO 14001, Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Impactos
ambientais, Educação Ambiental, Responsabilidade Ambiental, Sustentabilidade.
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ABSTRACT
The implementation of an Environmental Management System (EMS) in an educational
institution demonstrates the concern of this organization with the environment where it
operates, signaling, thus a change of concepts, and the availability of new challenges. So, the
institution becomes proactive and acquires a strategic vision of their business, with
environmental benefits that can be perceived through the reduction of inputs, especially those
originated from natural resources such as water and electricity, generating profits over the
time while wastes are reduced. This study aimed to propose guidelines for the implementation
of an Environmental Management System in a teaching unit in the São Paulo city, which
belongs to a school system present in other Brazilian states. For this research have been raised
and studied the general rules governing the implementation of the EMS as ISO 14001: 2004
and the Environmental Agenda in Public Administration (A3P). The methods included an
analysis of the current environmental condition of the school unit, and the identification of the
benefits that could be gained with the implementation of this management system, as well as
the availability of officials, employees and management team before the changes proposed.
Data collection was carried out using developed questionnaires, personal interviews, field
research and literature update. From the analysis of the data collected, it was possible to
realize the importance and necessity of inclusion of the environmental concepts at the school,
specific training to employees and change the habits. This research demonstrates an interface
between ISO 14001 and Environmental Agenda in Public Administration (A3P). The A3P
was conceived and designed to be applied in the public sector, however, applies perfectly to
private institutions since it had its theoretical basis in the ISO standard. Depending on the
anticipated cost of documentation, internal and external audits etc, in addition to the
requirements of the ISO 14001:2004, it was concluded that the implementation of the EMS,
will become feasible following the directions on A3P.

Keywords: ISO 14001, Environmental Agenda in Public Administration (A3P),
Environmental Impacts, Environmental Education, Environmental Responsibility,
Sustainability.
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1. Introdução
Atualmente falar em meio ambiente ou nos impactos causados a ele tornou-se assunto
quase obrigatório nas instituições de ensino e nas empresas de uma forma geral.
As organizações ou empresas de diferentes tipos, portes e nacionalidades têm desde
1996 disponível uma ferramenta, válida e reconhecida em mais de 100 países, para auxiliá-las
a reduzir os impactos ambientais causados por elas, além de proporcionar conformidade com
a legislação ambiental. Trata-se de uma norma internacional, a ISO 14001, que determina as
diretrizes e requisitos para se estabelecer o chamado Sistema de Gestão Ambiental (SGA).
Uma vez seguida a norma e estabelecido o SGA, a organização consegue perseguir e alcançar
vários objetivos, como a melhoria contínua de seu desempenho ambiental e da sua
produtividade (FIESP, 2007).
Segundo Frazão (2004), “as empresas sobreviventes no ambiente atual tendem a
serem, antes de tudo, aquelas organizações cujos executivos e gestores reconheçam e
compreendam as verdadeiras essências das mudanças causadas pelos atuais desequilíbrios
ambientais, sociais e econômicos e, nesse contexto, considerem e integrem, de forma
equilibrada, tais essências como parte de seus princípios, valores, visão, missão, estratégias,
estruturas, práticas e hábitos, desempenhando as responsabilidades ambiental e social,
incluindo a ocupacional, como condições imprescindíveis para a conquista e a manutenção de
mercados e clientes, para o aumento da rentabilidade e para a consolidação, junto aos
cidadãos do mundo, de imagem ética e cidadã.
Em meio a esse contexto surgem as instituições de ensino, que até então, participavam
nesse cenário apenas pela inserção da Educação Ambiental dentro dos conteúdos abordados
em suas matrizes curriculares. Com o decorrer dos anos as instituições de ensino passaram de
simples transmissoras de conhecimentos a agentes fundamentais de transformação e mudança
de concepção, com a implantação de programas de melhorias ambientais em suas unidades -,
como programas de coleta seletiva interna de resíduos, a reutilização de materiais, o plantio
de árvores e o reuso de água, podendo assim constituir uma mudança de hábitos e conceitos.
Alguns problemas ambientais associados às instituições de ensino devem ser
considerados devido ao fato de que alguns recursos naturais não renováveis são usados em
grande escala nas unidades escolares. Além dos recursos esgotáveis, surge a problemática do
lixo, que se agrava ainda mais nas unidades de ensino privado, onde o poder de compra sendo
maior gera uma produção maior de resíduos, como a diversidade de embalagens descartadas
diariamente que representa um impacto ambiental relevante.
O trabalho educacional merece destaque dentro desse contexto, pois através de
medidas educativas, hábitos e condutas podem ser mudados, diminuindo o consumo
exagerado e inadequado, tornando-se um meio para reverter essa situação, pois atualmente,
grande parte dos desequilíbrios está relacionada à conduta da população e pode-se verificar
que o ensino do meio ambiente ou para o meio ambiente apresenta uma linha tênue associada
à cultura. Por isso é fundamental que os educadores envolvidos nesse processo falem uma
linguagem que seja percebida por todos.
Em meio a esse contexto algumas organizações optam pela adoção de um Sistema de
Gestão Ambiental, motivadas por vários fatores, como: a busca pelo aumento da
competitividade, redução de gastos, obtenção de lucros, aumento da credibilidade, melhoria
na relação com os funcionários e destes com o meio ambiente, melhorias nas condições de
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trabalho, segurança, comprometimento com o meio ambiente, diminuição no número de
acidentes de trabalho, melhoria na imagem e parcerias firmadas com a comunidade, entre
outros.
Pode-se verificar ainda que a introdução de um SGA nas unidades de ensino é
modesta, principalmente se forem levadas em consideração as instituições de ensino
fundamental e ensino médio no Brasil.
Percebe-se ainda hoje um número pequeno, porém crescente de instituições educativas
que buscam através de projetos, programas e até mesmo da implantação de um Sistema de
Gestão Ambiental adquirir condutas internas que reflitam nas ações bem sucedidas de seus
alunos, professores e comunidade. Este número pequeno, porém crescente deve-se também ao
fato do custo da certificação ser elevado para micro e pequenas empresas, o que se torna fator
determinante na decisão da implantação do SGA.
Entretanto, é fundamental ressaltar que com a inserção do SGA nas unidades
escolares, estas passam a administrar os recursos naturais gastos, como água e energia
elétrica, promovendo ações que diminuam o consumo e conscientizem os colaboradores e a
comunidade envolvida, diminua a quantidade de insumos adquiridos, os processos
decorrentes de sua atuação e a geração de resíduos com um olhar diferenciado das demais,
procurando em suas ações medidas sustentáveis.
Assim, pode-se perceber a relevância da implantação de um Sistema de Gestão
Ambiental nas unidades de ensino, através das quais é possível formar multiplicadores de
medidas e ações que beneficiem o ambiente onde estão inseridas.
2. OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste artigo é fornecer as diretrizes para a implantação de um Sistema
de Gestão Ambiental em uma instituição privada de ensino infantil, fundamental e médio
tomando por base a Norma ISO 14001 e a Agenda Ambiental na Administração Pública.
(A3P).
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica realiza-se através. pesquisa a livros, anais de congressos,
artigos científicos, dissertações de mestrado e doutorado e sites relacionados ao tema
abordado.
3.1 International Organization for Standardization (ISO) e a Norma ISO 14001.
A ISO trata-se de uma organização não governamental, com sede na Suíça, fundada
em 23 de fevereiro de 1947 e conta com membros de mais de100 países.
O Brasil participa efetivamente da ISO através da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base
necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.
As normas relacionadas aos sistemas de gestão produzidos pela ISO foram traduzidas
pela ABNT. Uma dessas normas é a ISO 14001 que fornece, em primeiro lugar, elementos de
um Sistema de Gestão Ambiental - SGA, o qual nada mais é que uma forma eficaz de
planejar, organizar e praticar as ações ambientais das organizações, o que pode integrar-se a
outros elementos de gestão empresarial, para que se alcancem objetivos ambientais e,
também, econômicos. Em segundo lugar, na norma, especificam-se os passos essenciais ou
requisitos do SGA, que se aplicam adequadamente a todos os tipos, portes, diferentes
condições geográficas, culturais e sociais das organizações. (FIESP, 2007).
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É uma ferramenta de gestão que permite a uma organização de qualquer tamanho ou
tipo identificar e controlar o impacto ambiental das suas atividades, produtos ou serviços,
melhorar continuamente seu desempenho ambiental e implementar uma abordagem
sistemática para a definição de objetivos e metas ambientais, para a realização destes e de
demonstrar que eles foram atingidos. Fornece os requisitos para um SGA enquanto a ISO
14004:2004 dá diretrizes gerais sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. Pode ser
implantada por uma grande variedade de organizações, independentemente do seu nível atual
de consciência ambiental.
A partir do momento em que as organizações assumem o SGA como padrão de
gerenciamento, esta passa a ter um compromisso firmado, permanente, onde a mudança de
cultura por parte da direção e funcionários torna-se necessária e indispensável. Além disso,
fica iminente a busca por melhoria contínua, ou seja, o processo recorrente de se avançar com
o SGA com o propósito de atingir o aprimoramento do desempenho ambiental geral, coerente
com a política ambiental da organização, substituindo práticas e processos obsoletos por
inovações tecnológicas que possibilitem ganhos, aumento de produtividade e a satisfação
interna e externa por parte de colaboradores, fornecedores e clientes.
Vale ressaltar que a decisão pela implantação de um SGA parte de uma determinação
clara da direção. Hierarquicamente falando, esta é uma medida que se torna necessária visto
que qualquer mudança proposta na prática, costumes hábitos e até “vícios” adquiridos na
empresa é de difícil aceitação.
3.2 Conceitos
Neste item, são apresentadas algumas definições de conceitos relevantes utilizados no
desenvolvimento do presente artigo, aplicados para implantação de um SGA em instituições
de ensino e empresas.
3.2.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável
Para o conceito de Desenvolvimento Sustentável, a definição mais aceita é o
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a
capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não
esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de
harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.
Como o termo Desenvolvimento sustentável é bastante difundido, torna-se necessário
passá-lo do discurso para a prática, através de ações que envolvam mudanças de hábitos,
alteração de postura das organizações, sendo algo que leva tempo e muitas vezes
investimentos.
3.2.2 Meio Ambiente
Na literatura, são encontradas algumas definições como: “Aquilo que cerca ou envolve
os seres vivos ou as coisas”. (FERREIRA, 2004).
A definição para o termo Meio Ambiente também pode ser encontrada na Lei nº.
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e
entende-se por Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
(BRASIL, 1981).
O meio ambiente natural ou físico é constituído pelos recursos naturais, como: solo,
água, ar, flora e fauna. É definido na NORMA ISO 14001:2004 como a circunvizinhança em
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que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres
humanos e suas inter-relações.
3.2.3 Requisito
Requisito é a condição necessária para alcançar certo fim, é o elemento norteador na
implantação de um SGA. A ISO 14001:2004 especifica os requisitos relativos ao SGA que
uma organização deve levar em conta ao desenvolver e implementar uma política ambiental e
cumprir os objetivos ambientais decorrentes. Os requisitos são o que é necessário fazer para
se ter um SGA implementado e funcionando, cumprindo a política ambiental, praticando a
prevenção da poluição e comprovando a melhoria contínua do desempenho ambiental,
adotando-se à abordagem do “PDCA”. (FIESP, 2007).
Os requisitos também estão relacionados à regulamentação legal e/ou técnica aplicável
aos aspectos ambientais significativos de uma organização. Podem ser obrigatórios, como no
caso dos requisitos legais e podem ser de adoção voluntária ou, ainda, refletir as necessidades
locais e de mercado.
Na ISO 14001:2004, os requisitos para a organização estabelecer e implementar um
SGA são definidos como requisitos gerais e requisitos específicos.
Através da figura 1 pode- se verificar os requisitos do sistema da gestão ambiental
presentes na Norma ISO 14001.
Política
Ambiental

Planejamento

Implementação
e operação

Verificação

Análise pela
Administração

Melhoria
contínua

Figura 1: Requisitos da Norma ISO 14001.
Fonte: Adaptado da NBR ISO 14001.

3.2.4 Aspecto e Impactos Ambientais
Uma das maneiras das organizações gerenciarem suas atividades é realizando
avaliações periódicas e verificando como estas interagem com o meio ambiente. Para tanto se
faz necessário um levantamento dos aspectos e dos impactos ambientais, além de constituir
um item fundamental para as empresas que buscam a certificação da série ISO14001 para seu
sistema de gestão ambiental.
A NBR ISO14001 define aspecto como [...] “elementos das atividades, produtos e
serviços de uma organização que podem interagir com o meio ambiente”. O aspecto tanto
pode ser uma máquina ou equipamento como uma atividade executada por ela ou por alguém
que produzam ou possam produzir algum efeito sobre o meio ambiente. Chama-se de
“aspecto ambiental significativo” àquele aspecto que tem um impacto ambiental significativo.
Os aspectos ambientais podem ser classificados segundo diferentes categorias. Quanto
ao controle são classificados em direto e indireto; quanto à ocorrência são classificados em
potencial ou real.
A tabela 1 pode orientar uma organização a identificar os aspectos inerentes as suas
atividades e a partir destes verificar os impactos ambientais decorrentes.
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Tabela 1- Exemplos de aspectos ambientais.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ruído, vibração, odor, poeira, vapores, névoas e particulados dispersos no ar.
Radiações ionizantes e não ionizantes.
Descargas gasosas para a atmosfera.
Efluentes líquidos, incluindo esgotos domésticos com descarga para o solo ou para mananciais de água
(emissões contendo metais pesados, coliformes, demanda química de oxigênio (DQO), químicos tóxicos,
AOx, óleos e graxas, inclusive com alteração de pH e de temperatura).
Consumo de água (pública e captação em rios, lagos e poços).
Consumo de energia elétrica (e, inclusive, na forma de vapor).
Consumo de produtos químicos como N2, O2, H2, ácidos, bases, sais, açúcares, proteínas, vitaminas, etc.
Consumo específico de recursos naturais renováveis – madeira, bagaço, papel, carvão vegetal, etc.
Consumo específico de recursos naturais não- renováveis – combustíveis fósseis, vidro, óleo de
lubrificação, óleo combustível, argila, plásticos, etc.
Vazamentos ou derramamentos de recursos líquidos e de químicos perigosos ou tóxicos.
Escape (emissões fugitivas) de recursos gasosos e de gases perigosos e/ou tóxicos.
Uso de fossas, infiltrações, etc.
Explosões.
Incêndios.
Transbordamentos, inundações, infiltrações.
Uso do solo, través de equipamentos, máquinas, substâncias e operações que interajam com o solo.
Uso de reservas nativas, através de equipamentos, máquinas, substâncias e operações que interajam com
tais reservas.
Uso de áreas paisagísticas ou de áreas culturais, através de equipamentos, máquinas, substâncias e
operações que interajam em tais áreas.
Reutilizações de insumos, reciclagens, usos alternativos, aproveitamento de resíduos, etc.
Geração de resíduos sólidos e líquidos.
Uso de aterros, jazidas ou de incineradores para queima de resíduos.
Manipulação, manuseio e/ou transferência de produtos tóxicos ou perigosos.
Armazenamento (inclusive em tanques e diques) de produtos tóxicos, explosivos ou inflamáveis.
Transporte de cargas, inclusive químicos ou tóxicos perigosos, por meio rodoviário, ferroviário, aéreo,
fluvial e marítimo.
Disposição do produto da organização por clientes e consumidores.

Fonte: Carvalho (1998 apud Frazão, 2004).

Segundo a Resolução n.º 001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA),
impacto ambiental é definido por: [...] “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas
e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bemestar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; a quantidade dos recursos ambientais.”
Através do conhecimento dos impactos ambientais potenciais associados aos aspectos
ambientais da instituição, algumas medidas podem ser adotadas a fim de evitar ou minimizar
tais impactos.
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3.3 Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
A A3P é um programa socioambiental criado pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA), em 1999 e fundamenta-se nas recomendações 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”.
Atualmente, cerca de 400 órgãos públicos participam do programa da A3P, indicando
que o Poder Público está aos poucos se adequando à política de prevenção de impactos
negativos ao meio ambiente. Dentre os eixos temáticos do programa estão: licitações
sustentáveis, uso racional de recursos e combate a todas as formas de desperdício, gestão
ambiental de resíduos e inclusão socioambiental de cooperativas e a capacitação continuada
de gestores públicos. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).
A A3P tem como principal objetivo estimular a reflexão e a mudança de atitude dos
servidores para que estes incorporem os critérios para gestão socioambiental em sua prática
funcional e busca promover a economia de recursos naturais e redução de gastos
institucionais, a reduzir os impactos socioambientais negativos decorrentes das atividades,
contribuir para a revisão de padrões com adoção de novos referenciais e melhoria da
qualidade de vida.
O processo inicial de implantação da A3P na maioria dos órgãos se inicia com a coleta
seletiva, que institui a separação dos resíduos descartados, na fonte geradora, e a sua
destinação a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.
Está estruturada em cinco eixos temáticos que são o uso racional dos recursos naturais
e bens públicos, gestão adequada dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de
trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores, licitações sustentáveis.
A implantação da A3P segue alguns passos que podem ser verificados na figura 2.

Criar a
comissão da
A3P

Realizar do
diagnóstico da
instituição

Desenvolver
projetos e
atividades

Promover a
mobilização e
sensibilização

Realizar a
avaliação e o
monitoramento
das ações

Figura 2 - Etapas de implantação da A3P.
Fonte: Elaborado a partir do Manual A3P (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2007).

A Comissão da A3P é composta, sempre que possível, por pessoas que representem
todas as áreas da instituição.
O diagnóstico tem a função de melhor direcionar as medidas que serão adotadas,
identificando o modelo de consumo e descarte dos recursos naturais e resíduos gerados,
logística existente, estrutura física e hábitos dos envolvidos. Em posse do diagnóstico pode-se
identificar pontos críticos como desperdícios em relação ao consumo e os impactos gerados.
Quanto aos impactos ambientais causados pelas atividades da instituição, a A3P lista
alguns impactos ambientais que devem ser verificados pelas organizações, como, por
exemplo: geração de lixo, consumo de energia, consumo de água, presença de substâncias e
materiais inflamáveis, geração de esgoto orgânico.
As atividades devem ser apresentar objetivos, ações e metas documentados. O trabalho
de mobilização e sensibilização é fundamental para que os envolvidos sintam-se incluídos no
programa.
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A avaliação e o monitoramento do desempenho ambiental devem ser periódicos,
fornecendo informações quanto a implantação do programa. Uma das formas de
monitoramento é estabelecendo indicadores que possam mensurar aos avanços, necessidades
e prioridades da instituição. Dessa forma, os indicadores funcionam como ferramentas na
organização de um sistema de informações que facilite a comparação e evolução do programa
implantado.
3.4 Implantação do SGA nas Instituições de Ensino
As Instituições de Ensino (IE) têm papel fundamental na formação de futuros
profissionais que tomarão decisões frente às questões ambientais. Desta forma, assumem tanto
um papel de formação como também servem de exemplo, adotando práticas alinhadas à
questão ambiental e social, partindo da teoria à prática.
Para que isso aconteça, entretanto, torna-se indispensável que essas instituições
comecem a incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para iniciar um
processo de conscientização em todos os seus níveis, atingindo docentes, funcionários e
alunos, seja para tomar decisões fundamentais.
Durante muitos anos a sociedade, o governo e principalmente os órgãos ambientais
focaram suas atenções aos impactos ambientais causados pelo setor industrial, deixando para
um segundo plano aqueles causados pelas instituições de ensino.
Fazendo-se um levantamento sobre a implantação de SGA em IE, encontra-se com
certa facilidade dados que remetem a Instituições de Ensino Superior (IES), porém, não se
encontram muitos registros de SGA em unidades de ensino, sobretudo nas de ensino
fundamental e médio em escolas públicas, nem privadas.
O aumento do número de instituições e de alunos, além de pessoas direta ou
indiretamente ligadas às instituições faz crescer o potencial para geração de impactos
ambientais, o que prova a necessidade de um olhar direcionado ao setor educacional.
Mediante esse cenário algumas escolas pioneiras de EF e EM vêm implantando o SGA
em suas unidades e apresentando resultados ambientais, sociais e econômicos significativos.
Grande parte das instituições de ensino consultadas apresenta políticas de gestão de
resíduos sólidos, coleta seletiva, reciclagem, porém, com ênfase apenas na Educação
Ambiental.
Vale salientar que a implantação do SGA em uma unidade de ensino de pequeno,
médio ou de grande porte, traz entre outros benefícios a inclusão de critérios socioambientais
nos investimentos a curto, médio e longo prazo.
4. MATERIAIS E MÉTODOS
A Instituição estudada pertence a uma de ensino localizado na zona sul de São Paulo.
O Colégio foi fundado em 1960 e possui 15000 m2 de área construída, conta com uma
população diária de aproximadamente 750 pessoas entre alunos, funcionários ativos,
professores que compõem o corpo docente especializado, estagiárias, irmãs da Congregação,
e seguranças que transitam todos os dias na unidade, sem contar com empresas terceirizadas
que realizam atividades internas, como os serviços de portaria com revezamento dos
funcionários 24 horas, cantina, restaurante e papelaria.
Encontra-se localizado em um complexo constituído de três prédios, contando com
aproximadamente 50 salas de aula, com um quadro curricular diferenciado.
Uma das primeiras ações relacionadas às questões ambientais organizadas pelo
colégio foi a visita à exposição “LIXO ÚTIL”, no SENAC. Utilizando estratégias dinâmicas e
interativas, a visita à exposição, marco inicial das ações do projeto, atingiu o objetivo
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esperado: apresentou a história do lixo na humanidade, a situação atual do destino dos
resíduos no Brasil e em outros países, apontou problemas, soluções e possibilidades para a
mudança de atitudes.
O Colégio investiu na aquisição de cestos coletores adequados a real necessidade para
a efetivação da coleta seletiva de lixo. Outro investimento realizado pelo colégio foi a
confecção de camisetas com os dizeres “sou fiscal da coleta seletiva” e no verso “Reduza,
Reutilize, Recicle”. Alunos voluntários, sob supervisão dos professores, orientaram a
comunidade quanto ao uso correto dos coletores seletivos durante os eventos do colégio. A
partir dessa conscientização, a ação consolidou-se na vida escolar.
Atualmente, este projeto, que ultrapassa a comunidade de alunos e se estende à
comunidade, é ampliado através da ação de tutores ambientais, que desenvolvem ações de
conscientização permanentes no colégio.
4.1 Levantamento de informações através de questionários
Uma das formas de levantar as informações necessárias para a definição das diretrizes
para implantação do SGA na instituição foi através de aplicação de questionários
investigativos com questões de respostas fechadas (quantitativas), uma vez que este tipo de
pergunta limita o respondente à opção entre duas ou mais respostas apresentadas, das quais
ele escolherá a que melhor descreve a sua opinião. Foram abordados temas acerca do volume
de resíduos gerados na instituição, da ocorrência ou não de treinamentos para manuseio de
resíduos, da disponibilidade e motivação dos funcionários para a implantação do SGA e da
existência e utilização de cestos apropriados à coleta seletiva.
O primeiro e o segundo questionários apresentaram as seguintes características: O
Público-alvo foram os funcionários da equipe de limpeza e manutenção do colégio.A técnica
de aplicação deu-se através do contato pessoal com 11 pessoas através de questionários
investigativos abordando questões de respostas fechadas.
Para o desenvolvimento destes questionários, alguns objetivos foram fixados,
apresentando dados qualitativos e quantitativos, como: Identificar os hábitos de conduta dos
colaboradores; Identificar fatores que motivam ou desmotivam a implantação do SGA;
Verificar a ocorrência /necessidade de treinamento específico para desempenho de suas
funções; Conhecer os resíduos gerados nas dependências do colégio;Avaliar a disponibilidade
dos colaboradores frente às mudanças necessárias a implantação do SGA; Quantificar o
volume de resíduos sólidos descartados semanalmente;
Foram estabelecidos de forma a fornecerem informações coerentes, viáveis,
mensuráveis, claros e em número reduzido, dentro do contexto do ambiente onde foram
aplicados, a fim de facilitar a tabulação dos dados coletados.
Não houve critério de seleção quanto aos funcionários que responderiam aos
questionamentos. Estes foram distribuídos igualmente a todos, não sendo considerando o
nível de escolaridade como fator de impedimento.
Para aplicação do terceiro questionário o público-alvo foi composto pelo corpo
discente na faixa etária compreendida entre 13 e 17 anos, corpo docente, funcionários do setor
administrativo (recepção, recursos humanos, tesouraria, secretaria) e atual equipe gestora da
instituição.
A técnica de aplicação utilizada foi o contato pessoal através de questionários
investigativos com questões de respostas fechadas a 100 pessoas.
Para o desenvolvimento do terceiro questionário foram estabelecidos quatro objetivos
a fim de fornecerem dados qualitativos acerca da conduta praticada na instituição nos diversos
setores, da disponibilidade frente às mudanças propostas, e o nível de conhecimento dos
respondentes sobre o conceito de SGA. Os objetivos foram: Identificar hábitos de conduta;
Identificar fatores que motivam ou desmotivam a implantação do SGA; Avaliar a
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disponibilidade dos entrevistados frente às mudanças necessárias a implantação do SGA;
Avaliar o nível de conhecimento dos entrevistados quanto ao conceito de SGA.
Assim como nos questionários anteriormente apresentados, não houve escolha quanto
aos colaboradores que responderiam aos questionamentos. Estes foram distribuídos
uniformemente.
4.2 Pesquisa em campo e entrevistas
Para iniciar o planejamento de um Sistema de Gestão Ambiental, é necessário avaliar,
como se encontra a instituição em termos de organização da equipe que fará a implantação, o
número de pessoas envolvidas no processo, a identificação dos resíduos gerados, os possíveis
locais geradores de resíduos, e os locais disponíveis para armazenamento destes. Além disso,
verificar a possibilidade de realização de treinamentos, além de checar os meios de
comunicação possíveis entre as diversas áreas. Para tal, realizou-se um diagnóstico
identificando os pontos fortes e os pontos fracos da instituição.
Após o levantamento realizado através dos questionários, foram levantados os
principais pontos geradores de resíduos da instituição através de visitas as dependências do
colégio e de entrevistas pessoais apresentando as seguintes características:
O Público-alvo foram os funcionários do setor administrativo, das equipes de limpeza
e manutenção e empresas terceirizadas que atuam nas dependências da instituição.
A pesquisa apresentou caráter qualitativo e quantitativo. A técnica de aplicação deu-se
através de entrevista pessoal a 17 pessoas.
O interesse especial das entrevistas era conhecer os principais resíduos sólidos
gerados, quais dependências da escola geram mais resíduos e o volume aproximado destes.
O volume e a massa desses resíduos ocorreram mediante a contagem da quantidade de
sacos de lixo gerados e em alguns momentos da quantificação das massas destes. Essas
medições ocorreram 3 vezes por semana durante um período de 5 semanas.
Dentre os locais investigados podem-se citar a área administrativa, o departamento de
recursos humanos, a secretaria, a tesouraria, a recepção, os locais destinados aos serviços
terceirizados, as salas- de- aula, que compõem a maior parcela física da instituição, a
biblioteca, enfermaria, banheiros do prédio principal e das quadras, pátios internos e externos,
laboratórios de informática, laboratórios de Química, Física e Biologia.
Os funcionários foram abordados através de conversas informais acerca do consumo
de insumos para o desenvolvimento das atividades, do descarte e disposição final do lixo, dos
dias em que os sacos de lixo são retirados das dependências internas do colégio e por fim, mas
não menos importante da pré-disposição destes colaboradores com a ideia da implantação do
SGA que visa organizar de forma sistemática os trabalhos desenvolvidos.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o levantamento realizado através de questionários, entrevistas pessoais e
pesquisas em campo, podem- se apresentar os resultados obtidos a seguir.
5.1 Resultados das informações coletadas através dos questionários.
Podem-se observar os resultados obtidos nos questionários através da tabela 2.
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Tabela 2-Resultados obtidos na aplicação de questionários.

Você sabe quais são os locais que mais geram lixo na escola?
Você conhece os resíduos que sua escola gera?
Você sabe o que é coleta seletiva?
Sua escola possui cestos de lixos apropriados para coleta seletiva?
Você acredita que a separação do lixo antes do descarte atrasaria seu trabalho?
Você participaria de um programa de melhorias ambientais no colégio?

100%
100%
100%
100%
100%
100%

15.
16.
17.
18.

Quantos sacos de lixo de 100 litros são recolhidos por dia? (Mais de 3?)
Os sacos de lixo recolhidos possuem um local adequado para armazenamento?
Existe uma pessoa responsável para retirar o lixo do colégio e colocá-lo na rua?
Há treinamento aos funcionários para manuseio do lixo?
Em caso negativo, você aceitaria ser treinado?

70%
100%
100%

Questionário 3

Questionário 2

Questionário 1

Sim
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Você conhece os resíduos que a escola gera?
19. Você sabe o que é coleta seletiva?
20. Você separa o lixo reciclável do não reciclável antes de jogá-lo fora?
Sua escola possui cestos de lixos apropriados para coleta seletiva?
21. Você sabe o que significa SGA (Sistema de Gestão Ambiental)?
22. Você participaria ativamente da implantação de um SGA que possibilitasse
23. melhorias na escola?
24.

Não

30%

100%
100%

34%
98%
64%
98%
8%
64%

76%
2%
36%
2%
92%
36%

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

5.2 Resultados e discussões das informações coletadas através de entrevistas e da
pesquisa em campo.
Durante as entrevistas e pesquisas de campo foram levantados os seguintes pontos
fortes da instituição:
a.
b.
c.
d.

Número suficiente de pessoas conscientes, aptas e habilitadas à implantação do SGA;
Espaços amplos e disponíveis para armazenamento de resíduos gerados;
Disponibilidade da alta administração frente aos desafios e mudanças propostas;
Facilidade de execução de treinamentos necessários, com locais amplos e adaptados
com disponibilidade de recursos audiovisuais;
e. Possui um diretor de sustentabilidade responsável pelas unidades educativas da rede
que pode promover a interligação e a integração de todas as áreas;
f. Possui cestos para coleta seletiva em diversos ambientes do colégio;
g. Facilidade de comunicação entre todos os setores envolvidos por meio de circulares
impressas, e-mail, e comunicação oral.
Durante as entrevistas e pesquisas de campo, foram levantados os seguintes pontos
fracos da instituição:
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a. Não há um posicionamento ou determinação por parte da equipe gestora para
conscientização da redução de recursos renováveis como água e energia elétrica,
copos plásticos e papéis;
b. Os resíduos coletados inicialmente de forma separada em cestos apropriados, como
vidro, papel, metal, plástico e materiais orgânicos, são posteriormente misturados, não
havendo continuidade da coleta seletiva, que no bairro é efetuada pela Prefeitura;
c. Não há treinamento específico para os funcionários e estudantes para o manuseio e
descarte adequado de resíduos;
Em conversa com os funcionários dos diferentes setores pode-se constatar que a
geração de resíduos na área administrativa é mínima, uma vez que o componente principal é o
papel e este é continuamente reaproveitado como bloco de anotações, uma vez que apresenta
um só lado usado.
As equipes de limpeza apresentam locais fixos de trabalho, sendo responsáveis pela
limpeza e organização de determinados setores, não havendo revezamento, assim,
demonstram um comprometimento e responsabilidade maior com o setor, sinalizando para
uma facilitação na abordagem para os treinamentos propostos.
O colégio possui diversos cestos destinados a separação dos resíduos recicláveis
dispostos em diversos ambientes, inclusive todas as salas de aula possuem cestos para coleta
de papel, porém, verificou-se que os cestos destinados à coleta seletiva não são utilizados de
forma apropriada pelos alunos, sendo facilmente encontrado materiais de natureza diversa em
um único local.
Dentre os locais que mais geram resíduos na instituição, o pátio foi apontado em
primeiro lugar pela equipe de limpeza, com descarte de materiais plásticos, papéis, materiais
orgânicos e metais provenientes de embalagens.
Outras áreas que apresentaram uma quantidade maior de resíduos foram os banheiros,
com resíduos orgânicos e papel, as salas de aulas com geração de papéis, os bebedouros com
descarte de copos plásticos e o restaurante com resíduos orgânicos provenientes da
alimentação servida.
Durante a coleta de dados foram levantados junto à diretoria financeira os gastos com
energia elétrica e água nas dependências do colégio no decorrer do último ano, período
compreendido entre de julho de 2011 a julho de 2012.
Foram levantados os aspectos e os impactos ambientais decorrentes das atividades
realizadas nos diversos setores da instituição diariamente, bem como as ações propostas para
melhorias, conforme apresentado na tabela 3.
Tabela 3 – Planilha de aspectos e impactos ambientais da instituição.
Atividades
Área
administrativa

Cantinas
refeitório

e

Aspectos

Impactos

Ações Propostas

Consumo
de
energia elétrica e
água.

Utilização
de recursos
naturais.

Captação de água das torneiras para lavagem dos
pátios.
Torneiras econômicas.

Geração de resíduos
descartáveis.

Poluição
ambiental.

Reutilização de papéis como monoblocos,
adaptação de cestos de coleta seletiva,
substituição de copos plásticos por vidro.

Consumo
de
energia elétrica e
água.

Utilização
de recursos
naturais.

Geração
efluentes.

Poluição
ambiental.

Captação de água das torneiras para lavagem dos
pátios.
Torneiras econômicas.
Sensores de presença.
Manutenção do sistema de água e esgoto

de
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Limpeza

Manutenção

Laboratórios de
Análises
Químicas,
Físicas
e
Biológicas

Pátios

Geração de resíduos
descartáveis
e
resíduos perecíveis.

Poluição
ambiental.

Substituição de copos descartáveis por vidro e
talheres plásticos por metais.

Consumo
de
energia elétrica e
água.

Utilização
de recursos
naturais.

Geração
efluentes.

de

Poluição
ambiental.

Captação de água das torneiras para lavagem dos
pátios.
Torneiras econômicas.
Sensores de presença.
Manutenção do sistema de água e esgoto.

Geração de resíduos
e embalagem.

Poluição
ambiental.

Descartar adequadamente em recipiente próprio.

Consumo
de
energia elétrica e
água.

Utilização
de recursos
naturais.

Descartar adequadamente em recipiente próprio.

Geração de resíduos
químicos (graxas,
solventes,
óleos
lubrificantes, tintas,
fios)

Poluição
ambiental.

Substituição gradativa de compostos orgânicos
como graxas e solventes por outros menos
nocivos ao ambiente, como solventes a base de
água.

Consumo
de
energia elétrica e
água.

Utilização
de recursos
naturais.

Instalação de sensores nas torneiras. Manter
todos os aparelhos desligados quando não
estiverem em funcionamento.

Geração
efluentes.

de

Poluição
ambiental.

Manutenção do sistema de água e esgoto.

Geração de resíduos
e embalagens.

Poluição
ambiental.

Presença
substâncias
materiais
inflamáveis.

de
e

Poluição
ambiental.

Descarte adequado em recipiente próprio e
produção de etiquetas de identificação.
Contratação de transporte e disposição para
aterro de resíduos Classe I.
Assegurar o armazenamento adequado e
produção de etiquetas de identificação e
disposição para aterro de resíduos Classe I.

Geração
efluentes.

de

Poluição
ambiental.

Sistema de captação de água das torneiras.

Geração de resíduos
descartáveis
e
resíduos perecíveis.

Poluição
ambiental.

Continuar com a segregação seletiva do lixo e
promover treinamentos periódicos.

Fonte: Dados da pesquisa (2012).

6. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
EM UNIDADE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE
PRIVADA.
Com base em todo levantamento bibliográfico estudado e de acordo com a pesquisa
realizada na unidade de ensino estudada, foram elaboradas diretrizes para implantação de um
Sistema de Gestão Ambiental, conforme descrito neste capítulo.
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6.1 Política Ambiental
O primeiro passo de uma instituição no intuito de implementar e aprimorar o SGA se
dá através da Política Ambiental, onde a instituição pode expressar suas ações e intenções no
que diz respeito às questões ambientais.
A Política Ambiental está prevista como requisito da norma ISO 14001, porém, não é
requisito da A3P.
A elaboração deve ser realizada pela alta administração da instituição, estar em
conformidade com os requisitos legais, a prevenção da poluição e com a melhoria do
desempenho ambiental. Deve ser apropriada à natureza de suas ações, servindo como
estrutura de base para o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais do SGA na
instituição, apresentando o comprometimento com a melhoria contínua, a prevenção da
poluição e atendendo aos requisitos legais que se relacionam aos seus aspectos ambientais.
Deve ser documentada, implementada, mantida e revisada constantemente, devendo ser clara
para proporcionar o entendimento de todos os envolvidos, sendo apresentada a todos os
colaboradores da instituição, internos ou terceiros e exposta ao público em geral.
A educação ambiental constitui uma ferramenta importante na implantação da política
ambiental na instituição que se consolidará através de um sistema de gestão ambiental.
6.2 Criação da Comissão de implantação do SGA
Uma das primeiras ações a serem tomadas após a decisão pela implantação do SGA
pela alta administração da instituição é a criação da comissão responsável pela implantação.
Esta comissão deve conter colaboradores das diferentes áreas do colégio, para que todos se
sintam participantes do processo e para que esta implantação seja
disseminada na instituição.
6.3 Planejamento e Implantação
Durante a etapa do planejamento para a implantação do SGA, faz-se necessário um
diagnóstico da instituição, fazendo o levantamento dos aspectos ambientais e dos impactos
causados ao ambiente decorrentes de suas atividades. Os levantamentos realizados durante o
decorrer desta pesquisa poderão ser utilizados como norteadores de ações futuras.
Uma ação significativa para o SGA é a definição de projetos e atividades a partir do
diagnóstico feito, assim, é possível priorizar algumas situações mais críticas.
A comissão deverá solicitar à administração a realização do diagnóstico da situação
das instalações elétricas e hidráulicas, acompanhando o consumo de energia e água e
propondo as alterações necessárias para redução do consumo.
A comissão formada ficará encarregada pela elaboração de programas voltados à
eliminação ou a minimização dos impactos ambientais observados, pela elaboração e
implementação de um programa de substituição de insumos e materiais utilizados
cotidianamente por outros que provoquem menos danos ao ambiente de trabalho, que deverá
ser apresentado à administração para ser aprovado.
Recomenda-se um planejamento de ações sobre os aspectos ambientais a seguir:
Geração de resíduos, consumo de energia elétrica, consumo de água, consumo de papel,
geração de efluentes, geração de resíduos descartáveis e resíduos perecíveis, presença de
substâncias e materiais inflamáveis.
Nesta etapa, é fundamental o estabelecimento de metas. Uma vez estabelecidas as
metas, a Comissão Gestora do SGA deverá elaborar programas ambientais para que as metas
sejam alcançadas.
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A comunicação interna entre os setores envolvidos é um fator determinante no sucesso
da implantação do sistema. Por esses meios de comunicação pode-se realizar campanhas de
sensibilização dos colaboradores, dar informações sobre temas ambientais diversificados,
apontar as melhorias alcançadas pelo colégio com a implantação do SGA, convidar os
colaboradores a participarem de reuniões, oficinas, palestras, mini-cursos, exposições e
treinamentos, entre outros que serão definidos pela comissão.
6.4 Verificação e correção
Para avaliação da implantação do SGA, torna-se necessário um monitoramento a ser
definido pela comissão, que deverá ocorrer de forma sistemática. Por meio deste
monitoramento, é possível verificar falhas no processo e a partir daí tomar as decisões
necessárias que nortearão os procedimentos futuros.
As verificações podem ocorrer através de auditorias internas e/ou externas, a serem
realizadas por órgãos competentes credenciados. Também poderão ocorrer através de
indicadores de desempenho que permitem um acompanhamento contínuo, verificando os
pontos de melhorias, como a diminuição nos gastos com água, energia e insumos, ou mesmo
para promover ações corretivas.
7. CONCLUSÕES
O presente artigo definiu as diretrizes ambientais que devem ser seguidas para
implantação de um SGA em uma instituição de ensino, visando à minimização dos impactos
sobre o meio ambiente.
A unidade escolar estudada vem crescendo e demonstrando intenso interesse com os
problemas relacionados ao meio ambiente. Isto tem sido demonstrando através de uma
postura proativa frente às questões ambientais, promovendo periodicamente eventos como
projetos, palestras, feiras e mostras culturais cujo tema central é o meio ambiente. Alguns
programas também estão sendo praticados, ressaltando a importância da minimização dos
resíduos gerados, além da conscientização constante para a prática da coleta seletiva e
reciclagem.
Através dessa investigação, foi possível observar a ocorrência de alguns problemas
ambientais que normalmente são decorrentes da falta de informação, como a coleta de
resíduos, o consumo de água e energia, como também o descarte de efluentes.
Após a implantação do Sistema de Gestão Ambiental sugere-se fazer um
monitoramento na organização, visando à verificação e a medição dos processos, das metas
estabelecidas e dos objetivos do SGA.
Recomenda-se a implantação do SGA baseando-se nas orientações e benefícios
previstos na A3P, que não requer alto investimento financeiro e que já dispõe de um grupo
voluntário para o desenvolvimento.
Através deste levantamento pode-se concluir que a implantação do SGA faz-se
necessária, não somente por uma questão de melhoria e preocupação ambiental, mas por
desenvolvimento pessoal da equipe de colaboradores e segurança pessoal dos mesmos.
Este artigo contribui com as instituições escolares de modo a orientar a sobre as
vantagens da adoção de SGA, fornecendo as diretrizes gerais para tal implantação e
manutenção, a melhoria no desempenho ambiental, o aumento da competitividade, a
economia de insumos e energia e da diminuição de desperdícios que um SGA proporciona,
além da credibilidade dos clientes e comunidade e da melhoria da imagem pública.
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