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RESUMO 

 

A introdução da Gestão Ambiental na área privada ou pública é de extrema necessidade e 

urgência, tendo em vista que as ações humanas contra o meio ambiente estão provocando a 

escassez dos recursos naturais com seu uso descontrolado e irresponsável. Neste cenário, a 

administração pública com seu grande poder de compras e contratações, tem o importante papel 

de ser a multiplicadora de boas práticas, introduzindo na sua gestão ações sustentáveis e 

conscientes. Visando atender a um novo modelo de desenvolvimento sustentável, o Ministério 

do Meio Ambiente criou a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que é um 

estímulo aos gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em 

suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos 

institucionais. A A3P é estruturada em seis eixos temáticos que tem como base os 5 R’s: 

Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é 

propor a introdução de práticas sustentáveis às atividades do Colégio Pedro II – Campus 

Realengo II, baseadas no modelo da A3P. Atualmente, apesar de ser uma instituição de ensino 

pública federal, não possui nenhum programa voltado a Educação Ambiental introduzido em 

suas atividades. Para o resultado da pesquisa, foi apresentada a prioridade de implantação das 

ações sustentáveis na instituição. Para obter tais resultados foi aplicado um questionário para 

34 servidores da instituição, com vias a conhecer o nível de importância das ações sustentáveis 

para sua implantação. Em seguida, para priorização, foram usadas as ferramentas de qualidade 

Matriz GUT e Diagrama de Pareto, finalizando com a proposta de um plano de ação baseado 

no 5W1H. Os resultados apontam que 75% das ações prioritárias não necessitam de recursos 

públicos para serem implantadas, neste sentido propôs-se introduzí-las por meio de capacitação, 

visando à sensibilização dos servidores. 

 

 

Palavras-chave: Instituição de ensino, Ações sustentáveis, A3P, Ferramentas da qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 

The environmental management introduction in the private or the public sector is of extreme 

need and urgency, since human actions against the environment are causing shortages of natural 

resources with their uncontrolled and irresponsible use. In this context, the public 

administration with its great power of procurement and contracting has the important role of 

being a multiplier of good practice, introducing in managing sustainable and conscious actions. 

To meet a new model of sustainable development, the Ministry of the Environment created the 

Environmental Agenda in Public Administration, which is an incentive to managers to 

incorporate principles and environmental management criteria in their routine activities, leading 

to the natural resource economy and the reduction of institutional costs. The A3P is structured 

into six thematic areas that is based on the 5 Rs: Rethink, Reduce, Reuse, Recycle and Refuse. 

In this sense, the goal of this study is to propose the introduction of sustainable practices to the 

activities of the Pedro II School - Campus Realengo II, based on the A3P model. Currently, 

despite being a federal education institution has no program dedicated to environmental 

education introduced in its activities. For the result of the research, was presented the priority 

of implementation of sustainable actions in the institution. For these results a questionnaire to 

34 servers of the institution has been applied, with routes to know the level of importance of 

sustainable actions for its implementation. Then for prioritization, were used quality tools 

Matrix GUT and Pareto Diagram, ending with the proposal of an action plan based on 5W1H. 

The results show that 75% of the priority actions do not require public funds to be implemented 

in this regard proposed to introduce them through training, aimed at raising awareness of the 

servers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O desenvolvimento sustentável vem adquirindo importância no cotidiano das pessoas 

devido à preocupação com a escassez dos recursos naturais seja pelo mau uso ou pelo 

desperdício. Segundo Sehnem et al. (2013, p. 2), o grande crescimento populacional e a má 

utilização dos recursos naturais causaram inúmeros impactos de ordem social, ambiental e 

econômica ao longo do tempo para todos os âmbitos da sociedade.  

 

De acordo com Silva (2014, p. 36), apesar dos diversos problemas ambientais atuais, a 

natureza continua a ser vista, predominantemente, como uma simples fonte de recursos ou um 

local de depósito de resíduos. As organizações que são dependentes dos recursos para prestação 

de serviços ou transformação de matérias primas, vêm sendo cobradas para que, ao mesmo 

tempo em que use tais recursos, também devolva de alguma forma, mantendo um ciclo de vida 

na natureza.  

 

Almeida et al. (2012, p. 1) afirmam que atualmente as questões ambientais devem ser 

debatidas em diferentes aspectos, nas diversas áreas de trabalho, dado que a maioria das ações 

humanas acarreta algum impacto, positivo ou negativo, ao meio ambiente. Quando as 

organizações introduzem na sua gestão programas voltado às boas práticas sustentáveis, tais 

atitudes têm reflexos não só na vida profissional como na vida pessoal dos cidadãos.  

 

Para que a relação das pessoas com o meio ambiente mude, é preciso também mudanças 

de pensamentos e uma reeducação de si próprio e de pessoas próximas que suas atitudes possam 

influenciar. Brasil (1999, p. 1) afirma que a educação ambiental é a construção de valores 

sociais, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

Ferreira (2013, p. 187) defende que a educação ambiental sozinha não conseguirá 

transformar a sociedade, mas ela pode ser o ponto de partida para incentivar reflexões e ações 

que contribuam para diminuir os danos ambientais. São atitudes individuais que juntas podem 

transformar, aprimorar e reeducar as práticas sustentáveis desempenhadas em sociedade.  Ainda 
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de acordo com Ferreira (2013, p. 186), a Educação Ambiental tem o importante papel de 

promover valores e atitudes, na inserção do educando e do educador como cidadãos no processo 

de transformação do nosso planeta. A responsabilidade com o uso dos recursos do meio 

ambiente é um assunto que deve ser inserido no dia a dia de uma instituição de ensino, pois é 

um ambiente de formação e ensinamentos. 

 

Essa busca por iniciativas sustentáveis e a promoção da responsabilidade 

socioambiental, não está só nas organizações privadas, mas também na Administração pública. 

Conforme Dias (2014, p. 27), a Administração Pública assume um papel relevante na promoção 

da sustentabilidade ambiental, tendo em vista a sua condição de promotora de políticas públicas 

e seu poder de compra. Para Barata et al. (2007, p. 168), a adesão a programas sustentáveis 

resulta em critérios socioambientais para investimentos, compras e contratações de serviços dos 

órgãos governamentais. Na opinião de Cavalcante (2012, p. 215) as empresas e instituições do 

setor público, particularmente as que têm como missão direta promover o bem-estar da 

sociedade, deve ser as primeiras a tomar a iniciativa de implantar um sistema eficiente de gestão 

ambiental. 

 

Mediante a preocupação em introduzir ações e práticas sustentáveis no setor público 

federal, foi criada a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), no Brasil, no ano de 1999. O programa é responsável por uma política 

de responsabilidade socioambiental no setor público, que visa buscar estratégias inovadoras nos 

fatores de consumo e produção.  

 

Para Cavalcante (2012, p. 194), o programa visa sensibilizar os gestores públicos para 

as questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão ambiental 

em suas atividades rotineiras. Nesse mesmo sentido, Brasil (2013, p. 12) diz que a A3P é uma 

iniciativa que demanda o engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento 

pessoal e da disposição para mudança de hábitos. 

 

A implantação da A3P depende da aplicabilidade de seis eixos temáticos, que vão 

diagnosticar quais as lacunas mais severas a organização possui, do ponto de vista da 

sustentabilidade, procurando solucionar ou melhorar as problemáticas existentes. De acordo 

com Cavalcante (2012, p. 216), para que as mudanças pretendidas possam se efetivar, é decisivo 
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o engajamento do servidor e de seus dirigentes, com a finalidade de tornar a A3P um programa 

governamental com garantia de efetividade e continuidade. 

 

Por vezes, o sucesso da implantação de um programa sustentável em uma organização, 

pode depender de fatores externos que estão alheios à gestão. Conforme Machado (2002, p. 2), 

que diz ser necessário somar esforços no sentido de subtrair de nossos comportamentos e 

hábitos antigos e que divide os seres humanos em miseráveis e ricos, distanciando-os cada vez 

mais. Infelizmente uma boa parte da sociedade ainda faz uso dos recursos que o meio ambiente 

oferece sem se preocupar com o futuro, e a parte da sociedade que mais sofrerá com esses 

impactos será a população de baixa renda, pois necessidades básicas como luz e água terão 

tarifas muito elevadas, tornando-se inacessíveis. 

 

Na opinião de Machado et al. (2013, p. 37) as instituições de ensino devem cumprir seu 

papel de educador e servir de exemplo por meio de suas práticas de Gestão Ambiental, ao 

mesmo tempo em que contribuem com a conscientização da sociedade. Neste contexto, as 

instituições de ensino públicas devem buscar o ajustamento à questão ambiental, quanto as suas 

práticas, principalmente na área da educação, cujo papel principal é de formação do indivíduo, 

que será capaz de replicar essas ações em sua comunidade. 

 

1.2. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A implantação de práticas sustentáveis em uma instituição de ensino é um desafio, pois, 

envolve adultos com suas formações e opiniões, e alunos que serão formadores de opinião no 

futuro. Para Charbaje et al. (2013, p. 231), por mais que a educação ambiental possa ocorrer em 

distintos locais, o mais adequado seria dentro de uma instituição de ensino, visto que a escola 

proporciona também a socialização do indivíduo. Na opinião de Katiliute et al. (2014, p. 106), 

as instituições de ensino são responsáveis por promover questões de sustentabilidade por meio 

de pesquisa e ensino, divulgando novas capacidades de conhecimento e construção de práticas 

sustentáveis. 

 

Mediante urgência da inserção de ações sustentáveis dentro de um ambiente escolar, 

serão demonstradas as especificidades da A3P e possíveis aplicações nas diversas áreas do 

Colégio Pedro II – Campus Realengo II.  
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O Colégio Pedro II possui, além da Reitoria, 14 campi e uma Unidade de Educação 

Infantil. Apesar dos campi terem autonomia administrativa e financeira, a introdução das ações 

sustentáveis deve acontecer em toda a instituição, sendo implantado de forma padrão por todos. 

 

O problema da pesquisa deu-se pelo fato de que atualmente não há projetos na área 

sustentável, entretanto, tendo em vista que se trata de um colégio, o comprometimento com a 

formação de cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável é de suma importância. 

 

A responsabilidade social é a contribuição para uma sociedade mais consciente e justa 

com os recursos oferecido pelo meio ambiente.  No caso de uma instituição de ensino onde o 

objetivo é a formação de cidadãos, essas ações têm reflexos internos e externos. 

 

Ações internas podem dar-se através de propostas para a aplicação na própria 

instituição, visando ao aprendizado diário de alunos, docentes e técnicos administrativos, 

tornando o lugar de educação e trabalho em um ambiente adequado e devidamente estruturado, 

sempre objetivando o melhor modo de uso dos recursos naturais, do reúso e o consequente 

repasse dos conhecimentos adquiridos. 

 

Já as ações externas podem contemplar propostas de serem colocadas em prática 

atitudes mediante compromissos morais obtidos nas ações internas. Será uma forma de 

continuação dentro de suas casas, de familiares e amigos. Compartilhando aprendizados e 

repassando conhecimentos. 

 

Segundo Machado (2002, p. 9), o tempo tem sido implacável ao nos mostrar que o mau 

uso dos recursos naturais tem resultado na perda de qualidade de vida e, atingirá as gerações 

futuras, a menos que seja adotado outro modelo de desenvolvimento. 

 

Nao há como, principalmente em uma instituição de ensino, não se falar em preservação 

e conscientização. A prática de ações sustentáveis pode ser a contribuição que esta grande 

lacuna necessita. 

 

A proposta de práticas sustentáveis dentro de uma instituição de ensino é de inserir a 

educação ambiental e o desenvolvimento sustentável no cotidiano de todos que estudam e 

trabalham na instituição. Corroborando, Brasil (1999, p. 2) afirma que o incentivo à 
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participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do 

meio ambiente, entende-se como um valor inseparável do exercício da cidadania. 

 

Com base nas informações apresentadas, pode-se sintetizar a situação problema na 

seguinte questão: Qual a melhor forma para implantação de ações sustentáveis às atividades do 

Colégio Pedro II – Campus Realengo II? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

Dado o contexto, o objetivo geral da pesquisa é promover ações de educação ambiental 

no cotidiano de servidores e alunos do Colégio Pedro II – Campus Realengo II, que resultem 

na conscientização em curto prazo e na formação de opinião dos alunos em longo prazo.  

 

Os objetivos específicos são: 

 

 Demonstrar as especificidades da A3P e as dificuldades para sua implantação; 

 Conhecer, através de questionário de pesquisa com servidores da instituição, 

qual nível de importância de determinadas ações sustentáveis; 

 Apresentar, qual a prioridade das ações sustentáveis e quais ações são 

emergenciais para a implantação na instituição, através da Matriz GUT e do 

Diagrama de Pareto, respectivamente; 

 Propor um plano de ação, baseado no 5W1H para introdução das ações 

sustentáveis na instituição. 

 

1.4. QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A proposta de ações sustentáveis em uma instituição de ensino pública federal surgiu 

mediante urgência na implantação de uma educação ambiental em um ambiente escolar, onde 

o conhecimento adquirido se propaga com rapidez, seja internamente ou externamente. 

 

Assim, objetivo geral e objetivos específicos são traçados para que metas sejam 

alcançadas. Mediante isso, surgem questões a serem analisadas, discutidas, pesquisadas e 

respondidas: 
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1. Quais mudanças a implantação de práticas sustentáveis trarão à rotina de uma 

instituição de ensino? 

2. Qual a percepção dos servidores em relação às ações sustentáveis sugeridas? 

3. Como fazer o acompanhamento das ações sustentáveis a fim de saber quais 

resultados geram para a instituição? 

 

1.5. IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

O intuito dessa pesquisa é a proposta de inserção de práticas sustentáveis em uma 

instituição de ensino, com base no modelo da A3P. A importância de ações voltada à educação 

ambiental em um ambiente escolar resulta na questão da formação do aluno, preparando um 

profissional requisitado no mercado de trabalho, com suas atitudes conscientes do ponto de 

vista ambiental, social e econômico. 

 

Atualmente o mercado de trabalho busca profissionais, além de competentes, pró-ativos 

e inovadores, que tenham responsabilidade social e ambiental, e sejam capazes de introduzir os 

princípios da sustentabilidade a todas as áreas da instituição. Não por obrigação, mas 

incentivado pelo seu lider, os subordinados confiam e acreditam que as ações são importantes 

e que beneficiará a todos. 

 

O aluno que tiver conhecimento e integração com a questão da responsabilidade 

ambiental se tornará um profissional valorizado, tornando-se uma peça importante no quadro 

de uma instituição. Consequentemente o Colégio Pedro II ganhará reconhecimento e respeito, 

por ter formado esse profissional responsável e inovador.  

 

Do ponto de vista acadêmico, outras instituições de ensino, podem incluir a disciplina 

sustentabilidade e suas ramificações na grade, ou ainda, introduzir a educação ambiental nas 

matérias já existentes. Assim, os alunos aprenderiam ações sustentáveis, como aprendem as 

matérias usuais, aplicando as boas prtáticas no seu dia a dia. Tais ações iriam refletir na vida 

pessoal e posteriormente na profissional. 
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No caso de outras instituições, independente de sua área de atuação, a referida pesquisa 

pode servir de base para que coloquem em prática as orientações da A3P. Embora nao seja 

obrigatória pelo Ministério do Meio Ambiente, é um programa importante para a saúde da 

gestão pública, visto que o governo é um grande comprador de produtos e serviços.  

 

Inclusão de programas voltados à educação ambiental em organizações, segundo 

Engelman et al. (2009, p. 22), são reflexos das exigências da sociedade em relação a valores e 

ideologias, coexistindo com um mercado em crescente processo de conscientização ecológica 

na construção de uma imagem positiva junto à sociedade. 

 

Do ponto de vista das pessoas, em toda tentativa de inserção de novos projetos ou 

programas, que altere comportamentos e atitudes, quaisquer que sejam as organizações, 

resultam em comportamentos receosos e até negativos.  

 

Pesquisas posteriores abordariam o comportamento de pessoas contrárias às práticas 

dessas ações, ou ainda, limitadas a praticá-las somente em suas vidas particulares, quando a 

economia as beneficie.  

 

As pessoas precisam pensar no todo e não somente no individual. Gerações futuras 

dependem das ações praticadas hoje, por isso a formação de cidadãos com ideais sustentáveis 

e formadores de opinião em educação ambiental é de suma importância em uma instituição de 

ensino. 

 

1.6. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Falar em ações sustentáveis e colocá-las em prática é um desafio para qualquer 

instituição, e a experiência se torna mais inovadora e urgente por ser uma instituição de ensino. 

 

A pesquisa foi delimitada dentro do espaço do Colégio Pedro II no Campus Realengo 

II, em razão da autora ser servidora da instituição e lotada neste Campus. 

 

A estrutura do Colégio Pedro II é composta pela Reitoria, por 14 campi e uma Unidade 

de Educação Infantil, todas localizadas no Estado do Rio de Janeiro. 
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A aplicabilidade de práticas sustentáveis na gestão do Colégio Pedro II – Campus 

Realengo II se dá pela urgência da implantação de ações que priorizem a conscientização nas 

atividades diárias no colégio. Atualmente não há atividades básicas de educação ambiental na 

área administrativa e tão pouco na aréa escolar. 

 

A finalidade desta pesquisa é demonstrar como a instituição pode implantar em sua 

rotina ações sustentáveis para que alunos e servidores possam replicar tais ações em seu ciclo 

social, resultando em mudanças de hábitos e atitudes.  

 

1.7. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, como exposto a seguir. 

 

No primeiro, é exposta a introdução ao tema, assim como a situação problema 

encontrada. Logo após são relatados o objetivo geral e os objetivos específicos, seguidos das 

questões da pesquisa, que remetem aos resultados obtidos. Também demonstra a importância 

do tema e a delimitação da pesquisa. Por fim, detalha como a pesquisa será organizada, em 

forma de capítulos. 

 

No segundo, é apresentada uma revisão da literatura abrangendo a ligação da 

globalização com o meio ambiente, as principais definições de sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental, assim como a importância da implantação 

de práticas sustentáveis em instituições de ensino privadas e públicas. Após as exposições 

anteriores, serão apresentadas as especificidades da A3P e as dificuldades para sua implantação. 

Adiante serão demonstradas as características das ferramentas de qualidade Matriz GUT e 

Diagrama de Pareto, assim como os aspectos abordados pelo plano de ação baseado na 5W1H 

que será proposto ao Colégio Pedro II – Campus Realengo II. 

 

O terceiro trata da Metodologia da Pesquisa, apresentando conceitos, definições e as 

formas clássicas de sua classificação, assim como características e etapas do planejamento de 

pesquisa. 

 

No quarto é apresentada a história do Colégio Pedro II e do Campus Realengo II, a 

estrutura, os números e o organograma funcional. Em seguida será exposto o Estudo de Caso, 
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primeiramente com a aplicação de um questionário de pesquisa para conhecer o nível de 

importância de ações sustentáveis, baseadas nos eixos temáticos da A3P, para os servidores da 

instituição, acompanhado das análises dos resultados. Após, as mesmas ações sustentáveis, 

serão utilizadas nas ferramentas de qualidade Matriz GUT e Diagrama de Pareto para saber 

quais ações são prioritárias e quais ações são emergenciais para a implantação na instituição. 

Em seguida será proposto um plano de ação baseado no 5W1H, a fim de que se consiga um 

resultado satisfatório na implantação de uma gestão ambiental na instituição. 

 

O quinto apresenta as considerações finais, a resposta às questões do estudo, seguido 

por sugestões para futuros trabalhos que visem à implantação de práticas sustentáveis ou 

programas de educação ambiental em instituições de ensino. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Serão apresentados neste capítulo os conceitos e demais especificidades segundo os 

autores, referente à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e educação ambiental, assim 

como a importãncia de sua aplicabilidade nas atividades diárias de uma instituição de ensino. 

Tambem será apresentada a A3P e suas particularidades, seguido de ferramentas de qualidade, 

que servem para análise e resolução de problemas, além da realização de melhorias no processo.  

 

Para conhecimento, o Quadro 1 demonstra a contabilização das referências utilizadas na 

revisão da literatura, onde a principal fonte de pesquisa foram os artigos, com o quantitativo de 

48. Seguido pelo Quadro 2 que apresenta os principais autores citados na presente pesquisa. 

 

Referências utilizadas 

Livros Artigos Anais Dissertações Leis 

6 48 8 8 23 
 
Quadro 1: Contabilização das referências 
 

Principais autores citados 

Boff (2015) 
Charbaje et al (2013) 
Chiroli; Veira (2013) 

Cogo et al (2012) 
Daniel; Murback (2014) 

Duarte (2014) 

Jacobi (2003) 
Ferreira (2013) 

Quelhas et al (2015) 
Sartori et al (2014) 

Tauchen; Brandli (2006) 
Tristão (2012) 

 
Quadro 2: Principais autores citados 
 

2.1. GLOBALIZAÇÃO E O MEIO AMBIENTE 

 

O processo de globalização econômica gira em torno da integração de clientes, comércio 

e governo, com o intuito de explorar novas tecnologias, novos mercados, produzir em larga 

escala e inovar em produtos e serviços. Em paralelo, a tecnologia da informação avança 

rapidamente, dando suporte e proporcionando as principais ferramentas para que a globalização 

atinga níveis maiores, tanto em capacidade como em distância, fechando cada vez mais 

negócios e facilitando acordos fora do Brasil. Na visão de Tristão (2012, p. 219), a globalização 
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impôs e generalizou como únicas possibilidades a busca de alternativas aos processos 

homogêneos de desenvolvimento econômico e cultural inseridos na Educação Ambiental.  

 

Na Rio 92 um importante documento foi escrito, “A Carta da Terra”. No seu conteúdo 

havia importantes ressalvas sobre o meio ambiente, com retificação da UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e aprovação pela ONU 

(Organizações das Nações Unidas) em 2002. Na análise da situação global, o documento afirma 

que: 
 

Os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, 
redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo 
arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos 
eqüitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, 
a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causa de grande sofrimento. 
O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas 
ecológico e social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências 
são perigosas, mas não inevitáveis (BRASIL 2002, p. 1). 
 

 

A globalização beneficiou os países desenvolvidos, pois como já teriam explorado de 

forma desmedida seus recursos naturais objetivando crescimento ecônomico, esses países 

necessitavam ter de onde continuar retirando recursos, que seria então dos países 

subdesenvolvidos. Corroborando, Mozzato et al. (2014, p. 82) afirmam que essa expansão de 

mercados financeiros globais era muito conveniente para os poderosos, até o momento em que 

o protesto dos povos oprimidos reboou mundialmente. Ainda de acordo com Mozzato et al. 

(2014, p. 82), reconhece-se que o modelo econômico seguido e imposto aos países periféricos 

pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional era problemático. 

 

Na opinião de Figueiró (2011, p. 43), o uso de um padrão tecnológico nas relações 

produtivas mundiais tem introduzido a multiplicidade de recursos naturais, culturais e saberes 

em uma única e interconectada rede.  

 

Tristão (2012, p. 209) defende que a dimensão ecológica extrapola as fronteiras 

estabelecidas e tem um vínculo total com os processos da globalização do planeta, para além 

dos fenômenos meramente econômicos. 
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Na visão de Silva (2013, p. 13), a globalização traz o aumento da demanda por recursos 

naturais, econômicos e afins, assim, a preocupação com a sustentabilidade se faz necessária, a 

fim de assegurar o bem estar atual e futuro da sociedade.  

 

Para Tristão (2012, p. 210), os processos de globalização fazem novas combinações de 

espaço/tempo, integram e conectam comunidades, pessoas e organizações numa escala que 

atravessa fronteiras nacionais, conectando realidades e experiências. Ainda em sua análise 

Tristão (2012, p. 216) diz que o processo de globalização tem como estratégia a criação de 

“nichos” de mercado, explorando as diferenças locais em termos econômicos e culturais, 

produzindo diversidades e desigualdades. 

 

Segundo Figueiró (2011, p. 43):  

 
Aqueles países que se inserem de forma subordinada na rede internacional de 
comércio, explorando e comercializando seus recursos acima da capacidade de 
renovação da natureza em seus próprios territórios, expressam claramente o “calote 

intergeracional”, por tomarem emprestados de gerações futuras recursos que 

efetivamente não terão condições de devolver (FIGUEIRÓ 2011, p. 43). 
 

 

Conforme Brasil (2010, p. 17), fatores como industrialização, modernização agrícola, 

crescimento populacional e urbanização, compuseram os principais pontos de pressão e de 

conscientização humana sobre a problemática ambiental global. 

 

Na opinião de Tristão (2012, p. 212 e 213), a globalização é considerada um fenômeno 

homogêneo, atingindo a todos de maneira única e os países desenvolvidos estão sempre na 

dianteira pela ideia de progresso, modernização e desenvolvimento da tecnociência. Ainda de 

acordo com Tristão (2012, p. 213), a relação entre povos e nações dominantes e dominadas é 

hoje examinada criticamente nos estudos pós-coloniais ou pós-colonialismo, trazendo fortes 

implicações no campo da Educação Ambiental.  

 

Para Figueiró (2011, p. 43), são visíveis os sinais de que a grande crise ambiental da 

virada para o século XXI já atingiu, há muito, uma dimensão que ultrapassa as questões 

circunstanciais e os impactos ambientais do planeta.  
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2.2. A EVOLUÇÃO DO USO DOS TERMOS: SUSTENTABILIDADE, 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Diante de todo o processo de crescimento e inovação já mencionado, assuntos 

relacionados à Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental 

tornaram-se alvo das atenções da sociedade, dos empresários e do governo.  

 

Na opinião de Ferreira (2013, p. 186), finalmente percebeu-se que há um limite para o 

crescimento global e que é preciso rever o modo como o ser humano interage com a natureza. 

Brasil (2013c, p. 6) destaca que a sustentabilidade envolve decisões quanto ao futuro do planeta; 

responsabilidade, tanto dos empresários e sociedade, como também do governo; envolve justiça 

social, equilíbrio econômico e respeito ao meio ambiente. 

 

Para Cogo et al. (2012, p. 2), incorporar sustentabilidade ao desenvolvimento significa 

reconhecer limites, conscientizar-se que os recursos naturais são limitados diante das 

necessidades humanas ilimitadas. Corroborando, Mozzato et al. (2014, p. 79) defendem que as 

atividades econômicas que põem em risco a existência do meio ambiente e os limites da 

natureza precisam ser repensadas e revistas. 

 

A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética sobre todas as 

formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus ciclos vitais e impor 

limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos. (BRASIL 2014, p. 87) 

 

A relevância desses temas e a necessária preocupação em discutir a sua importância no 

decorrer dos anos pode ser observada em um breve histórico dos marcos ligado a 

sustentabilidade: 

 

Em 1972, acontecia a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo, na Suécia, com a participação de 113 países. Na 

opinião de Costa et al. (2012, p. 114), a Conferência apontava à necessidade da implantação de 

estratégias sustentáveis voltadas ao desenvolvimento sócio-econômico dos países. No Brasil, 

essa conferência promulgou a Lei 6.938/81 que tratava da Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA). 
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Em 1975, foi realizado o Seminário Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado. 

Nesse evento foi elaborada a Carta de Belgrado, que sensibilizava os países para a situação 

ambiental global e a necessidade de alterações na didática dos sistemas educativos. Barbieri e 

Silva (2011, p. 55) destacam a importância do documento sobre diversas questões pertinentes 

à educação ambiental, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, embora, nessa época, 

ainda não se usasse essa expressão. Ainda de acordo com Barbieri e Silva (2011, p. 55) a Carta 

de Belgrado estabelece que a meta básica da ação ambiental seja melhorar todas as relações 

ecológicas, como relações do ser humano entre si e com os demais elementos da natureza. 

 

Em 1977, Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em Tbilisi, 

Georgia, produziu a Declaração de Tbilisi, reforçando a necessidade já expressa na Carta de 

Belgrado quanto à necessidade de se desenvolver a educação ambiental para renovar o processo 

educativo. 

 

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

que desenvolveu o paradigma de desenvolvimento sustentável. 

 

Em 1988, ano que o Brasil promulgou sua Constituição da República Federativa, o 

Capítulo VI, art. 225 foi reservado exclusivamente ao meio ambiente. 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes 
e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 36). 

 

Em 1991, a Câmara de Comércio Internacional (CCI) aprovou "Diretrizes Ambientais 

para a Indústria Mundial", definindo 16 compromissos de gestão ambiental a serem assumidos 

pelas empresas. Tais diretrizes foram acatadas no Brasil, pelo Comitê Nacional da Câmara de 

Comércio Internacional, tendo-se criado a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

ficou conhecida por RIO 92 ou ECO 92. De acordo com Costa et al. (2012, p. 115) a RIO 92 

veio reforçar as atitudes e os princípios do desenvolvimento sustentável e possibilitou a emissão 

de importantes declarações e tratados firmados pelos países participantes. Ainda em sua análise 
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Costa et al. (2012, p. 116) afirmam que a RIO 92 foi a maior conferência já realizada pela ONU 

atraindo para o Rio de Janeiro uma legião de chefes de Estado e de governo, elevando o meio 

ambiente à prioridade internacional. 

 

Dentre os documentos de mais importância elaborados durante a RIO 92, foi a Agenda 

21. Que segundo Martins et al. (2015, p. 97) representa um compromisso entre as diferentes 

nações participantes, propondo soluções, alternativas e engajamento em favor da 

sustentabilidade, como uma ferramenta de planejamento participativo.  

 

Na opinião de Canova et al. (2014, p. 232), a Agenda 21 consiste num planejamento 

participativo para a construção de sociedades conscientes e sustentáveis, que se assenta no tripé: 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. 

 

Para alcançar o êxito que a Agenda 21 propunha, o Brasil organizou a Agenda 21 

brasileira, em busca de uma sociedade mais preocupada com o meio ambiente, de empresários 

mais conscientes e do engajamento de toda a Administração Pública. Para a elaboração da 

Agenda 21 brasileira foram usados como base seis eixos temáticos: Gestão dos Recursos 

Naturais, Agricultura Sustentável, Cidades Sustentáveis, Infra-estrutura e Integração Regional, 

Redução das Desigualdades Sociais e Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento 

Sustentável. 

 

Em 1997, o Protocolo de Kioto, discutido e negociado no Japão, propõe um calendário 

pelo qual os países- membros teriam obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. 

Em novembro de 2009, 187 países haviam aderido ao Protocolo. 

 

Em 1999, John Elkington concebeu o Triple Bottom Line (TBL) para ajudar empresas a 

entrelaçarem os componentes do desenvolvimento sustentável: prosperidade econômica, justiça 

social e proteção ao meio ambiente em suas operações. 

 

Em 2009, aconteceu em Copenhagen a 15ª Conferência das partes (COP 15) que trata 

do clima, evento que reuniu 25 Chefes de Estado. 

 

Em 2012, aconteceu a RIO+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável. Para Guimarães (2013, p. 136) a RIO+20 deve ser vista como um grande ponto de 
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encontro e convergência, visando alternativas sustentáveis para os desafios econômicos, sociais 

e ambientais enfrentados. Ainda de acordo com Guimarães (2013, p. 136) foi um momento 

importante para encaminhar acordos e processos que levem a verdadeiras ações, não ficando 

apenas nas boas intenções e declarações pomposas. 

 

Para Canova et al. (2014, p. 234), o Brasil tem trabalhado para estabelecer um programa 

de governo com a finalidade explícita de transição para o desenvolvimento sustentável, de 

acordo com os objetivos e metas traçadas pela Agenda 21 Global. 

 

Em 2015, em Nova York, aconteceu a Agenda 2030, que tratava de ações e diretrizes 

para orientar os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao 

desenvolvimento sustentável, que resultou no documento “Transformando Nosso Mundo: 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. De acordo com Brasil (2015ª, p. 1) a 

erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o 

maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

 

No mesmo ano, em dezembro, aconteceu a COP 21 em Paris, com a presença de 195 

países. O objetivo da conferência é a redução das emissões de gases de efeito estufa geradas 

por atividades como a produção industrial e a geração e o consumo de energia. O pacto deve 

conter metas individuais que, juntas, devem evitar o aumento superior a 2ºC da temperatura 

média global. 

 

No Brasil, agravou-se a crise hídrica no início de 2014, com a estiagem e a falta de 

chuva, principalmente nas regiões nordeste e sudeste, o que resultou na queda nos níveis dos 

reservatórios de água. A população teve seu fornecimento de água racionado, levando a sua 

falta total ou parcial.  

 

Conforme aborda Macedo (2015, p. 48), a ecassez de chuvas aliada à falta de 

planejamento e o consumo excessivo de água trouxeram o resultado desastroso de falta de água 

para os moradores de diversas regiões do Brasil. Continuando sua análise Macedo (2015, p. 48) 

destaca que além da falta de água para consumo próprio e para a manutenção das atividades 

profissionais, a escassez hídrica também afeta diretamente as atividades agrícolas, tendo 

reflexos diretos no acesso à alimentação e na economia. 
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Para Veriato et al. (2015, p. 3), a disponibilidade de água é um dos principais requisitos 

para do desenvolvimento humano, devido a isso a segurança hídrica é de suma importância para 

a o avanço social, econômico e ambiental da terra. 

 

O MMA realizou em abril de 2015, o Seminário Internacional Gestão da Água em 

Situações de Escassez, que abordou como tema principal como algumas nações lidam com a 

crise hídrica na gestão da água. O encontro alinhou uma diversidade de estratégias 

internacionais para o enfrentamento da falta de água e foi realizado em parceria com o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) e apoio da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). O encontro reuniu especialistas e agentes públicos de todo o Brasil para conhecer as 

experiências de nove nações convidadas sobre o combate à escassez de água.  

 

Em consequência a esses movimentos em torno da sustentabilidade e a crise hídrica que 

estamos vivenciando, é de suma importância à introdução de ações socioambientais no 

cotidiano da sociedade e das organizações, seja pública ou privada, de qualquer seguimento.  

 

A Administração Pública pode e deve ser exemplo de boas práticas. Conforme Machado 

(2002, p. 18), as instituições governamentais ocupam lugar preponderante, pois não só têm a 

competência como, também, a capacidade de chamar para si o desafio de promover um amplo 

debate no seio da sociedade. 

 

Algumas instituições, para alcançar um desenvolvimento ambiental satisfatório, seguem 

as normas da série ISO 14000. São normas de padrões ambientais desenvolvidas pela 

International Organization for Standardzation (ISO), desde 1996, com a finalidade de 

promover um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) comum às organizações. 

 

Segundo Alencar et al. (2015, p. 580) a família ISO contempla as seguintes normas 

desenvolvidas e em desenvolvimento:  

 

 ISO 14001: Trata dos principais requisitos para as empresas identificarem, 

controlarem e monitorarem seus aspectos ambientais por meio de um sistema de 

gestão ambiental – Requisitos e orientações de uso;  
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 ISO 14004: Complementam a ISO 14001 provendo diretrizes adicionais para 

implantação de um sistema de gestão ambiental – Diretrizes gerais sobre 

princípios, sistemas e técnicas de apoio;  

 ISO 14005: Guia para a implementação em fases de um sistema de gestão 

ambiental para facilitar sua adoção por pequenas e médias empresas; 

 ISO 14006: Norma para Ecodesign;  

 ISO 14015: Sistema de Gestão Ambiental – Avaliações ambientais de 

localidades e organizações;  

 ISO 14020: Conjunto de normas que tratam de selos ambientais;  

 ISO 14021: Auto declarações ambientais (rótulo ambiental tipo II); 

 ISO 14024: Rótulo ambiental tipo I (Terceira Parte);  

 ISO 14031: Guia para avaliação de desempenho ambiental - Diretrizes;  

 ISO 14033: Diretrizes e exemplos para compilar e comunicar informações 

ambientais quantitativas;  

 ISO 14040: Conjunto de normas para conduzir análises de ciclo de vida de 

produtos e serviços;  

 ISO 14041: Avaliação do ciclo de vida – definição de escopo e análise do 

inventário;  

 ISO 14042: Avaliação do ciclo de vida – avaliação do impacto do ciclo de vida; 

 ISO 14043: Avaliação do ciclo de vida – interpretação do ciclo de vida;  

 ISO 14045: Requisitos para análises de eco-eficiência;  

 ISO 14051: Norma para MFCA – Material Flow Cost Accouting – contabilidade 

de custo dos fluxos de materiais. Ferramenta de gerenciamento que busca 

maximizar a utilização de recursos, principalmente em manufatura e processos 

de distribuição.  

 ISO 14063: Comunicação ambiental por partes das empresas;  

 ISO 14064: Contabilização e verificação de emissões de gases de efeito estufa 

para suportar projetos de redução de emissões;  

 ISO 14065: Complementa a ISO 14064 especificando os requisitos para 

certificar ou reconhecer instituições que farão validação ou verificação da norma 

ISO 14064 ou outras especificações importantes;  

 ISO 14066: Requisitos para as empresas que farão a validação e a verificação de 

emissões de gases de efeito estufa (GEE);  
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 ISO 14067: Norma para pegada de carbono em produtos, tratando de requisitos 

para contabilização e comunicação de emissões de gases de efeito estufa 

associados a produtos;  

 ISO 14069: Guia para as empresas calcularem a pegada de carbono em seus 

produtos, serviços e cadeia de fornecimento. 

 

A norma 14001 é considerada como diretriz para implantação de uma gestão ambiental 

de sucesso. Conforme ABNT (2004, p. 5) as normas de gestão ambiental têm por objetivo 

prover um sistema da gestão ambiental (SGA) eficaz que possa auxiliar no alcançe dos objetivos 

ambientais e econômicos. 

 

Duarte (2014, p. 1) destaca, que no caso de uma escola, a certificação acaba sendo uma 

estratégia de marketing, pois resulta em visibilidade. Ainda em sua análise, Duarte (2014, p. 1), 

afirma que na escolha de uma nova instituição para seus filhos, esse é um item decisivo para os 

pais, ficando atrás somente do projeto pedagógico e da qualificação do corpo docente. 

 

Todos esses dados suscitam o seguinte questionamento: Como se conceitua os termos 

de Sustentabilidade, Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental? Quais são as 

particularidades e seus objetivos? Estas questões serão discutidas nos ítens a seguir: 

 

2.2.1. CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

Para Cogo et al. (2012, p. 2), sustentabilidade é a necessidade de se garantir recursos 

hoje e no futuro, por meio de uma gestão que contemple a proteção ambiental, a justiça social 

e o desenvolvimento econômico das nossas sociedades.  

 

Na opinião de Bacha et al. (2010, p. 5), a sustentabilidade é de um complexo padrão de 

organização em uma sociedade, apresentando cinco características básicas: interdependência, 

reciclagem, parceria, flexibilidade e diversidade. Ainda em sua análise Bacha et al. (2010 p. 5), 

afirmam que a sustentabilidade remete ao sustento, no qual a dimensão em longo prazo se 

encontra incorporada, necessitanto ocorrer uma relação harmoniosa com a natureza. 

 

Para Almeida (2002, p. 10), a sustentabilidade é um conceito e um conjunto de práticas 

que estão sendo construídos coletivamente por indivíduos e instituições de todo o mundo, com 
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o objetivo da sobrevivência de todos. Concordando, e ainda citando a globalização, Jacobi 

(2003 p. 195), diz que a sustentabilidade é a definição de limites às possibilidades de 

crescimento e um conjunto de iniciativas por meio de práticas educativas com sentimento de 

corresponsabilidade e de constituição de valores éticos. 

 

Na visão de Pies e Gräf (2015, p. 802), a sustentabilidade tem como objetivo mostrar os 

caminhos para que os meios de produção e consumo sejam feitos de forma mais consciente, 

focando tanto o eixo econômico quanto o ecológico.  

 

Segundo Loureiro e Lima (2012, p. 293), a sustentabilidade é um conceito oriundo das 

ciências biológicas e se refere à capacidade de suporte de um ecossistema, permitindo sua 

reprodução ou permanência no tempo. 

 

Durante a pesquisa foi observado que o tema sustentabilidade foi categorizado por áreas 

específicas, abrangendo aplicações diferenciadas. Conforme descreve Sartori et al. (2014, p. 4) 

o ecodesenvolvimento apresenta abordagens de diferentes maneiras como sustentabilidade 

social, econômica, ecológica, espacial, territorial, cultural, política nacional e política 

internacional. 

 

 

Boff (2015, p. 107) criou uma definição holística, busando ser a mais integradora e 

compreensiva possível de sustentabilidade, sendo sistêmica, ecocêntrica e biocêntrica. 

 
Sustentabilidade é toda ação, destinada a manter as condições energéticas, 
informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra 
viva, a comunidade de vida, a sociedade e a vida humana, visando sua continuidade e 
ainda atender as necessidades da geração presente e das futuras, de tal forma que os 
bens e serviços naturais sejam mantidos e enriquecidos em sua capacidade de 
regeneração, reprodução e coevolução (BOFF 2015, p. 107). 

 

Quelhas et al. (2015, p. 273) destacam que na esfera da administração pública as práticas 

visam à inserção de critérios de sustentabilidade, que tenham como objetivo a construção de 

novos modelos de cultura institucional e seus desdobramentos na cadeia produtiva. 
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Para Ferreira et al. (2015, p. 46) a sustentabilidade garante a médio e longo prazo um 

planeta em boas condições para o desenvolvimento, possibilitando a manutenção dos recursos 

e garantindo uma boa qualidade de vida para as futuras gerações. 

 

Observando as diversas definições e linhas de pensamento seguidas pelos autores, 

percebe-se que a sustentabilidade é o consenso de que devemos nos preocupar com o momento 

atual e com gerações futuras, praticando ações individuais e coletivas, por meio de boas práticas 

e valores éticos, visando possibilidades de crescimento com os devidos cuidados e limites. 

 

O conceito de sustentabilidade é visto de forma diferente do desenvolvimento 

sustentável, mesmo que para alcançar um necessite do outro, independente da ordem.  

 

Na opinião de Cavalcante (2012, p. 205) a sustentabilidade refere-se à construção das 

bases do desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é conciliar justiça social, equilíbrio 

ambiental e eficiência econômica, de forma gradual e negociada. Já na visão de Sartori et al. 

(2014, p. 1) o desenvolvimento sustentável é o caminho para se alcançar a sustentabilidade, isto 

é, a sustentabilidade é o objetivo final, de longo prazo. 

 

 

2.2.2. CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Quanto às definições de desenvolvimento sustentável, começa-se com um dos mais 

respeitados, citado no relatório Nosso Futuro Comum, produzido pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU em 1983. Neste documento consta que o 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades (CMMAD, 

1991, p. 46). 

 

O desenvolvimento sustentável pode ser visto como a busca de um equilíbrio entre a 

globalização, a melhoria da desigualdade social e o engajamento individual e coletivo com 

ações sustentáveis objetivando o bem estar.  Conforme afirma Mozzato et al. (2014, p. 94): 

 
O desenvolvimento sustentável busca abraçar as principais dimensões envolvidas na 
avaliação de uma sociedade mais equilibrada, ao propor o desafio do crescimento 
econômico que garante o acesso dos cidadãos aos seus resultados e, ao mesmo tempo, 
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respeita o ecossistema, identificam-se os seus limites e os paradoxos que lhe são 
inerentes (MOZZATO et al. 2014, p. 94). 
 
 

Para Sorrentino et al. (2005, p. 289), o conceito de desenvolvimento sustentável indica 

o uso de recurso ou matéria-prima destinado aos objetivos de mercado cujo acesso é 

privilegiado a parcelas da sociedade que detém o controle do capital.  Ainda em sua análise 

Sorrentino et al. (2005, p. 289), afirmam que este paradigma mantém o padrão de 

desenvolvimento que produz desigualdades na distribuição e no acesso a esses recursos, 

resultando na pobreza e na falta de identidade cidadã.  

 

Na opinão de Teixeira (2013, p. 21), desenvolvimento sustentável atende a um processo 

multidimensional, com engajamento e iniciativa, apoiado em objetivos de justiça social, 

eficiência econômica e prudência ecológica. Enquanto para Loureiro e Lima (2012, p. 289) 

desenvolvimento sustentável é a obtenção de crescer economicamente sem comprometer a 

capacidade de suporte dos ecossistemas, garantindo a existência social e de outras espécies no 

longo prazo. 

 

Pies e Gräf (2015, p. 796 e 797), defendem que o desenvolvimento sustentável é um 

processo de aprendizagem social e econômico de longo prazo, direcionado por políticas 

públicas orientadas por um plano de desenvolvimento nacional. Continuando sua análise Pies 

e Gräf (2015, p. 798), afirmam que o desenvolvimento sustentável propicia a necessidade de 

novas tecnologias que trabalhe com algo que seja totalmente sustentável, desde a extração ao 

consumo. 

 

Loureiro et al. (2016, p. 316), observam que o desenvolvimento sustentável pressupõe 

o atendimento das necessidades atuais e das futuras gerações, isso implica lidar com múltiplas 

e complexas dimensões, aprofundamento a reflexão das questões éticas. 

 

Desenvolvimento sustentável é o modelo que prevê a integração entre economia, 

sociedade e meio ambiente (BRASIL 2015, p. 1), e só tem sentido a partir da análise objetiva 

de problemas concretos que permitam delimitar as alternativas que se colocam para a sociedade 

e suas possíveis consequências (SILVA NETO E BASSO 2010, p. 325). 
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Analisando as diferentes abordagens quanto aos conceitos de desenvolvimento 

sustentável, pode-se observar que a visão principal dos autores segue no pensamento da 

conscientizaçao do uso dos recursos naturais e como saber usá-los com os devidos cuidados e 

limites.  

 

Um país que consiga introduzir na cabeça de cada cidadão, os ideais e as perspectivas 

de um desenvolvimento sustentável, contribuindo com atitudes e não somente com palavras, 

observaria ganhos na área econômica e social. Uma das principais linhas buscadas pelo 

desenvolvimento sustentável é a igualdade social e a necessidade básica humana. 

 

2.2.3. CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Para finalizar a pesquisa sobre os conceitos e definições dos temas citados, abordaremos 

a educação ambiental.  

 

Na visão de Ferreira (2013, p. 186), a educação ambiental tem o importante papel de 

promover a integração do ser humano com o meio ambiente e a inserção do educando e do 

educador como cidadãos na transformação do atual quadro ambiental.  

 

Para Sorrentino et al. (2005, p. 288 e 289), a educação ambiental nasce como um 

processo educativo que conduz a um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas 

regras políticas de convívio social e de mercado.  

 

Na opinião de Jacobi (2003, p. 193), cabe destacar que a educação ambiental assume 

cada vez mais uma função transformadora, com o objetivo essencial de promover um novo tipo 

de desenvolvimento. Continuando sua análise, Jacobi (2003, p. 196) sugere novos estilos de 

vida, que questione o atual modelo de desenvolvimento, marcado pelo caráter predatório e pela 

desigualdade socioambiental. 

 

A implantação da educação ambiental para surtir efeito e resultados positivos, deve ser 

feita em toda esfera da sociedade, e não em grupos limitados. Segundo Barbieri e Silva (2011, 

p. 55) a educação ambiental é composta por todos os integrantes da educação formal (alunos e 

professores de todos os níveis de ensino) e não formal (jovens e adultos de todos os segmentos 

da sociedade).  
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A plenitude da educação ambiental evidencia um comprometimento do cidadão, que 

deve buscar alternativas para o bem comum (MEIRELLES et al. 2013, p. 94), visando para o 

futuro à questão de implantar a economia verde em todas as comunidades (PIES E GRÄF 2015, 

p. 798). 

 

Para Charbaje et al. (2013, p. 6) educação ambiental é uma nova maneira de entender a 

relação homem-natureza através de diferentes valores morais, comportamentais e éticos, 

trabalhada na forma de uma aprendizagem permanente.  

 

Fragas e Correa (2013, p. 26) observam que é importante que cada vez mais o homem 

tome consciência de que ele e a natureza não são partes, mas sim um todo, ligados por uma 

interdependência. Ainda de acordo com Fragas e Correa (2013, p. 26) a partir do momento que 

esta compreensão chegar ao homem, às soluções com relação às questões ambientais chegará 

com maior facilidade à efetividade de suas implantações. 

 

Zsóka et al. (2013, p. 136) destacam que a educação ambiental deve ser introduzida nas 

escolas de forma eficaz, que seja capaz de abordar de forma diferente os conhecimentos, 

atitudes e comportamentos dos alunos, gerando resultado no futuro. 

 

Na opinião de Loureiro et al. (2016, p. 307) a educação ambiental em uma instituição 

de ensino é o estabelecimento de uma educação comprometida com mudanças de valores e de 

comportamentos, individuais e coletivos, auxiliando na construção de novos pensamentos. 

 

A educação ambiental são ações de reeducação de cidadãos dentro de uma sociedade, e 

de educação quando se fala em ambiente escolar. Os cidadãos do futuro entram ainda crianças 

nas instituições de ensino, e junto com o ensino padrão, as instituições deveriam aplicar 

ensinamentos de como viver em sociedade buscando o bem comum.  

 

Incluir nos processos educativos disciplinas sustentáveis, visando à aprendizagem e a 

aplicação de boas práticas, em prol de uma só finalidade: A preservação do meio ambiente. 
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2.3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

De acordo com o Portal Brasil (2014), o país tem a mais completa legislação ambiental 

do mundo, mas carece de recursos e capacidades técnicas para executar as leis plenamente. 

 

Serão citadas a seguir, as principais leis brasileiras que causaram grandes mudanças e 

impactos no trato ao meio ambiente.  

 

Em 1981, a Lei nº 6.938, que dispõe sobre Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), foi a grande incentivadora para que a Constituição Federal de 1988 reservasse o 

Capítulo VI, art. 225 para falar exclusivamente sobre meio ambiente. Também teve participação 

importante no crescimento do processo do desenvolvimento sustentável no Brasil.  

 

Um dos objetivos contidos na lei sugere a preservação e restauração dos recursos 

ambientais com vistas á sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para 

a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida (BRASIL 1981, p. 2).  

 

A lei anteriormente citada instituiu a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), que é o órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA).  O CONAMA tem o dever de mostrar ao governo quais linhas governamentais 

devem ser introduzidas para a exploração e preservação do meio ambiente e dos recursos 

naturais. Seu dever é assessorar, estudar, planejar e propor. 

 

Em 1998 foi criada a Lei 9.605 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

resultantes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A lei define a responsabilidade 

das pessoas jurídicas, na área administrativa, civil e penal. A responsabilidade das pessoas 

jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou participes do mesmo fato 

(BRASIL 1998, p. 1). . 

 

Na esfera da educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental, foi promulgada a Lei 9.795 em 1999. A Lei trata, dentre outros assuntos, da 

educação ambiental formal e não formal. A inclusão formal deve ser desenvolvida no âmbito 

das instituições de ensino privadas e públicas, englobando desde a educação básica até a 

educação superior; incluindo ainda a educação especial e a educação profissional (BRASIL 
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1999, p. 3). Na inclusão não formal as ações e práticas educativas são voltadas para a 

coletividade, visando às questões ambientais e a defesa da qualidade do meio ambiente 

(BRASIL 1999, p. 3). 

 

Em 2001 a Resolução CONAMA nº 275, estabelecia o código de cores para os diferentes 

tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas 

campanhas informativas para a coleta seletiva. A reciclagem de resíduos deve ser incentivada 

e replicada nos diferentes grupos da sociedade. Em instituições de ensino essa prática é de suma 

importância, pois está diretamente relacionado à educação ambiental.  

 

Quanto mais precoce esse contato e aprendizado, melhor. Fica recomendada a adoção 

de referido código de cores para programas de coleta seletiva estabelecidos pela iniciativa 

privada, cooperativas, escolas, igrejas, organizações não-governamentais e demais entidades 

interessadas (BRASIL 2001, p. 1). 

 

Em 2006, foi criada a Lei 11.284, que rege a gestão de florestas para a produção 

sustentável. Também descreve os objetivos, processos e habilitação para o Plano Anual de 

Outorga Florestal (PAOF) que trata da questão das florestas públicas a serem submetidas a 

processos de concessão. Tem o objetivo de selecionar as florestas públicas federais passíveis 

de concessão, considerando o alinhamento as políticas públicas da União, dos estados, dos 

municípios e do Distrito Federal (BRASIL 2015b, p. 23). 

 

Em 2010, foi criada a Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

aplicada sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

No seu artigo 19, onde é citado o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, são 

apresentados conteúdos mínimos de procedimentos a serem seguidos, no qual é apontada a 

coleta seletiva, mencionada anteriormente. 

 

 Consta no inciso XIV: metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, 

entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada (BRASIL 2010b, p. 10) 
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Em 2012 o Decreto nº 7.746, regulamentou o art. 3o da Lei nº 8.666 de 1993, que institui 

as normas para licitações; estabelecendo critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública 

federal. A mesma lei foi responsável pela criação da Comissão Interministerial de 

Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP). Responsável por práticas e ações de 

logística sustentável no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e das empresas estatais dependentes (BRASIL 2014b, P. 9). 

 

2.4. IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

A escola molda o presente e o futuro dos jovens que passam por ela, dos profissionais 

que a fazem funcionar, das famílias que confiam a ela a tarefa de contribuir com a educação de 

seus filhos (BRASIL 2012ª, p. 10). 

 

Percebe-se que a inclusão de atividades voltadas à proteção e ao uso consciente dos 

recursos oferecidos pelo meio ambiente, são práticas necessárias e urgentes. Ações 

transformadoras de pensamentos e de conduta, que serão replicadas a cada instante, gerando 

novas contribuições e consequentemente inovações ambientais, são atitudes que devem fazer 

parte de todos que fazem parte de uma instituição de ensino, independente do vínculo e da 

hierarquia. 

 

De acordo com Boff (2015, p. 153) os estudantes já não podem mais aprender apenas 

dentro de sala de aula, devem ser levados a experimentar na pela a natureza, conhecer a 

biodiversidade, saber da história daquelas paisagens, conhecer verdadeiramente a Mãe Terra. 

 

A Lei 12.608 de 2012, que altera a Lei n° 9.394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) demonstra o quanto é fundamental a inclusão da educação ambiental na grade 

curricular das instituições de ensino. O artigo 29 estabelece que os currículos do ensino 

fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação 

ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. (BRASIL 2012ª, p. 10) 
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Na opinião de Vaz et al. (2010, p. 45) as instituições de ensino têm um papel importante 

no desenvolvimento sustentável, pois são responsáveis por capacitar pessoas conscientes da 

necessidade de garantir a sustentabilidade às gerações futuras. A relevância do papel da escola 

na vida do aluno é transformadora quando se trata do lado social e ético. Como aborda Brasil 

(2012, p. 10)  

 
A qualidade dos relacionamentos que ocorrem na escola determina muito do que os 
estudantes serão quando adultos, do ponto de vista da aquisição de valores, visão de 
mundo, práticas sociais significativas e transformadoras. No momento em que as 
atenções se voltam para a melhoria de qualidade da educação no Brasil, o debate sobre 
sustentabilidade pode dar novo significado ao valor da escola. Afinal, a escola molda 
o presente e o futuro dos jovens que passam por ela, dos profissionais que a fazem 
funcionar, das famílias que confiam a ela a tarefa de contribuir com a educação de 
seus filhos. Tornar a escola um espaço educador sustentável contribuirá com a 
melhoria da relação de aprendizagem. (BRASIL, 2012, p. 10) 
 
 

Segundo Tauchen e Brandli (2006, p. 503) para que uma instituição de ensino se torne 

responsável e justa, torna-se indispensável incorporar os princípios e práticas da 

sustentabilidade, seja na área escolar ou na área administrativa. Na visão de Foo (2013, p. 9), 

acredita-se firmemente que com a introdução da educação ambiental nas instituições de ensino, 

a prática da sustentablidade e a consciência ambiental devem melhorar exponencialmente no 

futuro próximo.  

 

Leão et al. (2013, p. 155) observam que é preciso transformar a escola em um espaço 

vivo e atuante, integrado à natureza, de forma que se estabeleça um ambiente agradável, 

aconchegante, bonito e motivador de aprendizagens. Hoje, o processo pedagógico requer uma 

reflexão ambiental para que a distância entre o pensar e o fazer também possa acolher o sentir 

no processo de criação. (TRAJBER E SATO 2010, p. 71) 

 

De acordo com Camelo e Monteiro (2015, p. 28), a educação assume um caráter 

ecológico importante, pois os valores ligados à convivência social humana em relação ao meio 

ambiente precisam ser incorporados de forma pedagógica aos processos educativos. Ainda em 

sua análise Camelo e Monteiro (2015, p. 28) defendem que a Educação Ambiental que 

necessitamos nas instituições de ensino deve visar à melhoria da qualidade de vida, como 

também deve buscar mensurar como esta educação é percebida pelas comunidades. 
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Brasil (2012b, p. 41), destaca que pensar em escolas sustentáveis é apostar na conexão 

entre as três dimensões (currículo, gestão, espaço) e na ideia de continuidade das ações. O futuro 

profissional, ético e social do aluno no futuro, depende, hoje, da atuação dos professores e o 

modo de introduzir ações sustentáveis nas atividades escolares diárias, não só na teoria, mas 

também na prática. Na opinião de Alcocer et al. (2015, p. 153) o ambiente escolar é um lugar 

de formação educacional e social, formando cidadãos e futuros profissionais, que necessitam 

conhecer e lidar com a realidade social. 

 

Na carta de Belgrado são citados os objetivos da educação ambiental, e deduz-se que 

para alcançá-los é primordial que os ensinamentos quanto à conscientização sustentável tenham 

início pelo ambiente escolar, moldando a criança e futuramente o cidadão, aos padrões éticos 

que as boas práticas sugerem. Um dos objetivos é ajudar às pessoas e aos grupos sociais a 

adquirir valores sociais e um profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione a 

participar ativamente na sua proteção e melhoria. (BRASIL 1975, p. 3) 

 

Jacobi (2003, p. 204), enfatiza que o papel dos professores é essencial para impulsionar 

as transformações de uma educação que assume um compromisso com a formação de valores 

de sustentabilidade, como parte de um processo coletivo. Concordando Filgueira e Tavarayama 

(2014, p. 148) defendem que: 

 
Para que a educação ambiental esteja presente nas salas de aula, é imprescindível a 
formação de professores preparados para trabalhá-la de forma interdisciplinar. A 
partir dessa conceção pode-se entender que a educação é a responsável pelas 
mudanças e descobertas, e também pelo acesso do indivíduo a inúmeras informações. 
O discurso que impera é o de reverter os danos causados ao meio ambiente, mas se 
não houver um trabalho diferenciado desde a base, ou seja, início da vida escolar dos 
indivíduos, essa situação pouco se alterará, pois a sociedade é carente de aprendizado 
e informações nessa área, sem contar a ação prática. A educação ambiental inserida 
no contexto escolar proporcionaria tanto ao educador quanto ao educando, uma visão 
diferente do ambiente em que vivemos, sendo parte importante dentro do processo de 
transformação de valores e atitudes para a construção de uma conscientização 
ambiental (FILGUEIRA E TAVARAYAMA 2014, 148). 
 
 

Desde 2004, vem sendo implantado em algumas escolas do Brasil o projeto Com-vida 

– Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas – que são ações estruturantes 

do programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas. O projeto teve início após as deliberações 

da I Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, realizada pelo Ministério do 

Meio Ambiente em parceria com o Ministério da Educação em 2003, quando os estudantes 

propuseram a criação de conselhos jovens de meio ambiente nas escolas. 
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Em 2005 aconteceu a II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, 

onde foi instituída a Carta das Responsabilidades ‘Vamos Cuidar do Brasil’. Nela os estudantes 

se responsabilizam por algumas ações, dentre elas, a de diminuir a produção de lixo praticando 

os 5 R’s: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar (BRASIL 2007, p. 51). 

 

Em 2007 foi apresentada a nova versão da Com-vida, referente ao período de 2005 a 

2014 “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”. Compartilha-se a percepção 

de que a educação ambiental trabalha com valores e atitudes para a construção de sociedades 

sustentáveis, justas, eqüitativas e felizes (BRASIL 2007, P. 9). 

 

Esse engajamento de estudantes em planejar e colocar em prática projetos sustentáveis, 

mostram que foram fortemente estimulados, na área escolar ou na familiar. Qualquer que seja 

o incentivo, por menor que pareça, sempre resultará em ganhos no futuro. Brasil (2007, p. 14) 

destaca que a partir da iniciativa dos estudantes, sempre contando com o apoio dos professores, 

a melhoria da qualidade de vida é ampliada pouco a pouco para toda a escola e comunidade. 

 

Cada vez mais uma escola sustentável ganha admiração e importância, não só para os 

alunos e funcionários, mas também para os pais. A obtenção da certificação “selo verde” trás 

visibilidade, competitividade e acima de tudo orgulho do resultado do trabalho bem feito.  

 

O Ministério do Meio Ambiente, em 2015, começou a implantação de um projeto-piloto 

baseado na A3P voltado para atender as necessidades das escolas. Um manual será lançado em 

breve e foi formulado especialmente para as escolas, onde o processo de adesão será mais ágil 

e simplificado. 

 

Algumas ações já começaram na cidade de Ceilândia, próximo a Brasília, onde foram 

distribuídas 450 lixeiras nas escolas para recolhimento de resíduos para reciclagem. Serão feitas 

parcerias com empresas de reciclagem para atender a demanda, assim como a troca de 

experiêncas sobre como construir hortas, espaços verdes de lazer e consumo consciente de água 

e energia. 

 

As novas iniciativas do MMA é inspirar ideias de sustentabilidade, facilitando a 

implantação da A3P em todos os seguimentos. 
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2.5.AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

O programa Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, é uma iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente e seu objetivo é promover a internalização dos princípios de 

sustentabilidade socioambiental nos órgãos e entidades públicos. A A3P pode ser desenvolvida 

em todos os níveis da administração pública, na esfera municipal, estadual e federal e em todo 

o território nacional.  

 

O Programa foi criado para ser aplicado na administração pública, mas pode ser usado 

como modelo de gestão ambiental por outros segmentos da sociedade. 

 

O MMA apóia tecnicamente as instituições interessadas em implantar a A3P, propondo 

aos parceiros interessados a sua institucionalização por meio da assinatura do Termo de Adesão 

e o seu cadastro na Rede A3P.  

 

O objetivo da criação do programa da A3P consiste em: 

 
Estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão 
socioambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais 
e à redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, ao 
correto gerenciamento dos resíduos sólidos, às contratações públicas sustentáveis, às 
construções sustentáveis, à sensibilização e capacitação e à qualidade de vida no 
ambiente de trabalho (BRASIL 2013a, p. 5) 
 
 

A A3P tem sido implantada em vários órgãos e entidades públicos por meio da 

participação na Rede A3P. A Rede é um canal de comunicação permanente para promover o 

intercâmbio técnico, difundir informações sobre temas relevantes à agenda, sistematizar dados 

e informações sobre o desempenho ambiental das instituições e incentivar programas de 

formação e mudanças organizacionais, permitindo a troca de experiências.  

 

Para aderir a Rede é preciso solicitar o cadastro através do e-mail a3p@mma.gov.br, 

informando os principais dados da instituição. Segundo o MMA, até outubro de 2015 a Rede 

contava com 678 participantes. 

 

 

 

mailto:a3p@mma.gov.br
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2.5.1. HISTÓRICO 

 

A A3P teve início em 1999, com a criação informal do programa, pela iniciativa dos 

servidores do MMA de fortalecer novos modelos de desenvolvimento sustentável para a 

Administração Pública.  

 

No ano de 2002, a A3P foi oficializada pela Portaria nº 510/2002. No mesmo ano foi 

reconhecida pela Unesco, devido à relevância do trabalho desempenhado e dos resultados 

positivos obtidos ao longo do seu desenvolvimento, ganhando o prêmio “O melhor dos 

exemplos” na categoria Meio Ambiente. 

 

No ano de 2005, criou-se a Rede A3P que é um canal de informação e comunicação 

sobre ações de sustentabilidade implantadas e promovidas pelas instituições parceiras do 

MMA. No mesmo ano, foi criado o documento oficial de adesão à agenda, denominado Termo 

de Adesão. Também em 2005, realizou-se o primeiro Fórum de debates da A3P. 

 

Diante da sua importância, a A3P foi incluída no PPA 2004/2007 como ação integrante 

do programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, tendo continuidade no PPA 

2008/2011. Essa medida garantiu recursos que viabilizaram a implantação efetiva da A3P, 

tornando-a um referencial de sustentabilidade nas atividades públicas. 

 

Em 2007, a A3P foi integrada ao Departamento de Cidadania e Responsabilidade 

Socioambiental - DCRS, da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental - 

SAIC. Dessa forma, o programa foi se fortalecendo enquanto agenda de Responsabilidade 

Socioambiental do Governo. 

 

Em 2008, por meio da Portaria 246, de 26 de agosto de 2008, foi instituído o Prêmio 

A3P com o intuito de reconhecer o mérito das iniciativas dos órgãos e entidades do setor público 

na promoção e na prática da Agenda. Já ocorreram edições nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 

e 2014. 

 

De acordo com o regulamento do 6º Prêmio Melhores Práticas da A3P, que premiará os 

ganhadores em setembro de 2016, os objetivos específicos do projeto são: 
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a) Identificar e reconhecer as iniciativas e atividades implementadas no âmbito da 

administração pública que contribuem para a sustentabilidade socioambiental;  

b) b) Estimular a implementação de projetos inovadores de gestão socioambiental 

que auxiliem na melhoria do clima organizacional e do meio ambiente;  

c) Compartilhar informações que sirvam de inspiração ou referência para 

iniciativas de outras instituições;  

d) Encorajar e premiar os órgãos e instituições que possuem compromisso na 

implementação da A3P.  

 

No ano de 2010 foi criado o Relatório Anual de Atividades da A3P, que é a elaboração 

de um relatório com a situação do Plano de Gestão Socioambiental implantado. 

 

Em 2013 foi criado o Plano de Capacitação da A3P e logo no ano seguinte, em 2014, 

aconteceu à criação do Selo A3P. 

 

Atualmente, a A3P é um dos principais programas de gestão socioambiental da 

administração pública. Ela tem sido implantada por diversos órgãos e instituições públicas e é 

um referencial para outros segmentos da sociedade.  

 

O MMA, por sua vez, tem empreendido esforços constantes de aperfeiçoamento do 

programa como a criação do sistema de monitoramento online e do banco de boas práticas 

sustentáveis. 

 

Para conhecimento de como a gestão das instituições públicas estão reagindo diante da crise 

ambiental e suas consequências, a figura 1, de acordo com o MMA, demonstra a evolução nas 

adesões a A3P pelas esferas do governo, no período de 2010 a 2015. 
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Figura 1: Número de adesões à A3P – Nas três esferas 
Fonte: Brasil (2016) 
 

A figura 2 demonstra o quantitativo de adesões separadas por esfera de governo, no 

período de 2010 a 2015. 

 

 
Figura 2: Números de adesões à A3P - distruído por esfera de governo 
Fonte: Brasil (2016) 
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 O programa A3P, completou em 2014, 15 anos de existência. As adesões ao programa 

e o interesse em conhecer mais os detalhes de sua implantação através da Rede A3P, crescem 

a cada ano. Em 2015 a A3P possuía 545 órgãos cadastrados na rede A3P, que é um canal de 

comunicação para troca de experiências (podem participar instituições sem termo de adesão). 

 

2.5.2. LEGISLAÇÃO 

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

sobre mudanças dos padrões de consumo. Programas voltados ao exame dos padrões 

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

estímulo a mudanças nos padrões insustentáveis de consumo (BRASIL 1995, p. 33). 

 

  Também segue a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92). 

O Princípio 8 destaca que para alcançar o desenvolvimento sustentável e uma qualidade de vida 

mais elevada os Estados devem reduzir padrões insustentáveis e promover políticas 

demográficas adequadas (BRASIL 1992, p. 2). 

 

A A3P segue ainda princípios e diretrizes de outras Leis importantes, como: 

 

- Decreto nº 5.940/2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis descartados 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta; 

 

- Lei 12.187/2009, da Política Nacional de Mudanças Climáticas; 

 

- Lei 12.305/2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

- Lei nº 12.349/2010, que altera o Art. 3º Lei nº 8.666/1993 com a inclusão da Promoção 

do Desenvolvimento Nacional Sustentável como objetivo das licitações;  

 

- Instrução Normativa nº 1/2010 do MPOG – estabelece critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na Administração Pública 

Federal; 
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- Lei 12.462/2011, define o Regime Diferenciado de Contratações Públicas; 

- Recomendação CONAMA Nº 12/2011 – indica aos órgãos e entidades do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente – SISNAMA a adoção de normas e padrões de sustentabilidade; 

 

- Projeto Esplanada Sustentável em 2012 – composto pela A3P do MMA, PEG/MPOG, 

do PROCEL/MME e da Coleta Seletiva Solidária da Secretaria Geral da Presidência da 

República, com metas de redução nos gastos e consumos pela administração pública federal;  

 

- Decreto nº 7.746/2012 – determina a adoção de iniciativas, dentre elas a A3P, 

referentes ao tema da sustentabilidade pelos órgãos e entidades federais bem como suas 

vinculadas;  

 

- Instrução Normativa Nº 10/2012: MPOG – estabelece as regras para elaboração dos 

Planos de Gestão de Logística Sustentável pela administração pública federal bem como suas 

vinculadas. 

 

São muitas as leis, decretos e normas para que sejam introduzidos, estimulados e 

respeitados todos os tipos de ações que estejam alinhadas com o meio ambiente.   

 

De acordo com Teixeira e Azevedo (2013, p. 148) a regulamentação ambiental tem um 

lado normativo e outro informativo, traduzindo as necessidades de proteção ambiental em 

documentos específicos. Na opinião de Nunes (2013, p. 30) as organizações e sociedade devem 

ter seus deveres e responsabilidades bem definidos, senão o direito de um pode não ser do outro, 

gerando grandes conflitos. 

 

2.5.3. EIXOS TEMÁTICOS 

 

O programa A3P está estruturado em seis eixos temáticos prioritários:  

1. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos 

2. Gerenciamento de resíduos sólidos 

3. Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

4. Sensibilização e capacitação dos servidores 

5. Contratações públicas sustentáveis 

6. Construções sustentáveis 

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/a3p_recom_conama.pdf
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De acordo com Brasil (2013a, p. 12), todos os eixos foram definidos tendo como base o 

princípio dos 5 R’s: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar consumir produtos que 

gerem impactos socioambientais negativos. 

 

Segundo a Cartilha A3P, do MMA, observamos as principais características de cada 

eixo temático: 

 

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos: Usar racionalmente os recursos naturais 

e bens públicos implica em ações de economicidade do gasto, otimização do uso dos recursos 

naturais e bens públicos e redução do desperdício. Este eixo engloba o consumo de água, 

energia, papel, copos plásticos, madeira, transporte e demais bens e materiais utilizados pela 

administração pública. 

 

Gerenciamento de resíduos sólidos: O gerenciamento dos resíduos sólidos está definido e 

regulamentado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305 de 2010 e 

Decreto N° 7.404 do mesmo ano, que preveem a redução e a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos gerados pelas instituições públicas.  

 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho: A qualidade de vida no ambiente de trabalho 

envolve tanto os aspectos físicos e ambientais, como os aspectos psicológicos do local de 

trabalho. A estruturação deste eixo temático visa atender as necessidades do servidor e 

desenvolver ações para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, aumentando a sua 

produtividade e bem estar no trabalho.  

 

Sensibilização e capacitação dos servidores: A sensibilização busca desenvolver e estimular 

a prática da consciência cidadã pelos gestores e servidores públicos, a partir dos princípios da 

responsabilidade socioambiental. O processo de capacitação, por sua vez, contribui para o 

desenvolvimento de competências institucionais e individuais e fornece novas oportunidades 

para o engajamento dos servidores nas questões socioambientais. 

 

Contratações Públicas Sustentáveis (CPS): As CPS compreendem as aquisições de bens, 

contratações de serviços, obras e reformas com critérios de sustentabilidade. Este eixo encontra 

respaldo em distintos instrumentos normativos como leis, decretos, instruções e portarias. O 
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Decreto nº 7.746/2012 é o principal referencial para a administração pública federal e 

estabelecem critérios, práticas e diretrizes gerais para a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.  

 

Construções Sustentáveis: As construções sustentáveis são edificações e ambientes que 

considerem, desde a sua concepção, construção, operação e renovação, o uso de conceitos e 

procedimentos reconhecidos de sustentabilidade. A construção deve considerar medidas para: 

redução e otimização do consumo de materiais e energia; redução dos resíduos gerados; 

preservação do ambiente natural e melhoria da qualidade do ambiente construído.  

 

A A3P aplica sua funcionalidade de forma abrangente inserindo cada um desses seis 

eixos nas atividades da gestão. Dependendo da área de atuação, uns serão mais desenvolvidos 

que outros. 

 

De acordo com Brasil (2013a, p. 30) o programa A3P é uma iniciativa em constante 

aperfeiçoamento e que tem sido referencial para a inclusão do tema da sustentabilidade, através 

dos eixos temáticos, nas atividades administrativas. Ainda de acordo com Brasil (2013a, p. 9) 

a A3P tem como principal objetivo aumentar a eficiência da gestão, incorporando critérios de 

gestão socioambiental por meio do engajamento dos servidores no cotidiano das atividades 

públicas. 

 

2.5.4. ADESÃO E IMPLANTAÇÃO 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Termo de Adesão, conforme minuta 

constante no Anexo 1 (Brasil 2014d, p. 1), é o instrumento de compromisso para implantação 

da A3P nas instituições públicas, celebrado entre os interessados e o MMA, cuja finalidade é 

integrar esforços para desenvolver projetos destinados à implantação da A3P.  

 

A assinatura do termo demonstra o comprometimento da instituição com a agenda 

socioambiental e a gestão transparente. 

 

Etapas para a Assinatura do Termo de Adesão:  

 Ofício para encaminhamento dos documentos; 
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 Cópia do comprovante de regularidade fiscal; 

 Cópia do comprovante de endereço; 

 Plano de Trabalho impresso e em meio digital (sem assinatura e data); 

 Minuta do Termo de Adesão impressa e em meio digital (sem assinatura e data). 

 

Do representante da instituição signatária do Termo: 

 Cópias autenticadas do RG e CPF; 

 Cópia autenticada do ato de nomeação;  

 Cópia de delegação de competência para assinatura de atos. 

 

 A Cartilha A3P orienta as instituições a seguir 5 passos para a implantação do programa. 

 

 

1º Passo – Criar Comissão da A3P 

Para implantar a A3P é necessário criar uma Comissão Gestora que terá a 

responsabilidade de promover uma gestão compartilhada e se encarregará de:  

a) Sensibilizar os gestores sobre a importância da implantação do programa;  

b) Realizar o diagnóstico da instituição;  

c) Realizar o planejamento das ações;  

d) Apoiar a implantação das ações;  

e) Promover o monitoramento das ações. 

 

A Comissão da A3P deve ser institucionalizada conforme Portaria contida no Anexo 2 

(Nunes 2013, p. 118), para criação da Comissão Gestora e ter um representante titular e suplente 

abrangendo todas as áreas da instituição. Sugere-se que a Comissão tenha de 5 a 10 pessoas 

para facilitar a comunicação institucional e um entendimento mais amplo. 

 

Para as instituições que possuem representações em outros Estados da Federação, ou 

ainda municípios, sugere-se a constituição de subcomissões por servidores locais para 

implantação a A3P. Nesses casos, é fundamental estabelecer mecanismos de comunicação 

permanente entre a Comissão Gestora e as subcomissões. 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/modelo_pt_alterado_2014.doc
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/Modelo%20do%20Termo%20de%20Adesao%20com%20Secretario%20Executivo_2014.doc
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2º Passo - Diagnóstico 

Depois de formada a Comissão, a próxima etapa é realizar o diagnóstico da situação 

socioambiental da instituição. O diagnóstico deve conter informações sobre aspectos dos seis 

eixos temáticos da A3P, sendo possível identificar pontos críticos relacionados, como por 

exemplo, o desperdício e oportunidades de aperfeiçoamento da gestão.  

 

O diagnóstico, como consta modelo no Anexo 3, deve ser realizado pelos membros que 

compõem a Comissão Gestora e discutido de forma participativa com os demais servidores da 

instituição (gestores, servidores e terceirizados). No diagnóstico devem constar: 

1) Levantamento do consumo de recursos naturais;  

2) Levantamento dos principais bens adquiridos e serviços contratados pela 

instituição (inventário); 

3) Levantamento de obras realizadas;  

4) Levantamento sobre as práticas de desfazimento adotadas pela instituição;  

5) Levantamento de práticas ambientais já adotadas, principalmente com relação 

ao descarte de resíduos sólidos;  

6) Levantamento de necessidades de capacitação, entre outros que a Comissão 

definir.  

 

3º Passo - Elaboração do Plano de Gestão Socioambiental 

A partir do diagnóstico, o próximo passo será o planejamento das ações para 

implantação da Agenda. O Plano de Gestão Socioambiental, constante no Anexo 4, deve 

estabelecer os objetivos, os projetos, atividades ou ações que serão implantadas, as metas a 

serem alcançadas, as responsabilidades institucionais e as medidas de monitoramento e 

avaliação, incluindo os indicadores, conforme Anexo 5. Também devem ser identificados os 

prazos necessários e recursos disponíveis para a implantação das ações. 

 

Recomenda-se que além do objetivo geral, o Plano contenha objetivos específicos. 

Também devem ser identificadas as responsabilidades de cada unidade da instituição e os 

servidores que serão envolvidos.  

 

Para a etapa de implantação e operacionalização das atividades a administração deverá 

disponibilizar os recursos físicos e/ou financeiros adequados. É importante que essa fase seja 
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acompanhada de campanhas de conscientização e sensibilização de todos os servidores para a 

importância da implantação da A3P. 

 

4º Passo - Sensibilização e Capacitação 

Esta etapa também é fundamental para a efetiva implantação da A3P. Para executá-la, a 

Comissão pode desenvolver campanhas, cursos e publicação de material educativo específico 

para os servidores. Deve-se prever também uma estratégia de comunicação para os funcionários 

terceirizados. 

 

A Comissão Gestora da A3P deve direcionar as ações de sensibilização e capacitação 

de modo a satisfazer as necessidades primordiais da instituição com o intuito de incentivar a 

adoção, pelos servidores, de práticas de sustentabilidade para a administração pública. Esse 

processo deve ser permanente e contínuo, pois a mudança de hábitos depende do envolvimento 

de cada indivíduo. 

 

5º Passo - Avaliação e Monitoramento 

Para o aperfeiçoamento e consolidação das ações implementadas pelas instituições, foi 

elaborado um painel de indicadores, de caráter orientativo, para auxiliar as Comissões Gestoras 

nas etapas de monitoramento e avaliação.   

 

Em relação à avaliação, sugere-se que as instituições públicas elaborem os seus 

Relatórios de Sustentabilidade com os resultados alcançados por meio da implantação da A3P 

e promovam uma divulgação transparente e de fácil acesso pela sociedade. Isso, sem dúvida, 

permitirá um maior controle social. 

 

2.6. FATORES CRÍTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DA A3P 

 

Para que uma instituição tenha êxito na implantação da A3P ela poderá passar por 

algumas dificuldades e burocracias. No âmbito de uma instituição pública, as dificuldades 

podem ser internas e externas. 

 

As dificuldades internas podem acontecer na própria gestão, por falta de informação os 

gestores preferem não arriscar a implantar um programa socioambiental sem o devido 

conhecimento. Pode ser hierárquica, diferença de opiniões de determinadas chefias, causando 
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divergência na tomada de decisões. O não interesse dos servidores em participar, seja por falta 

de tempo ou por não achar importante seu envolvimento. 

 

Já as dificuldades externas podem ser econômicas, pois com o atual cenário, não há 

estímulo do governo em financiar gastos visando mudanças e transformações. Com a crise 

política, veio a paralisação dos concursos públicos, impedindo novos ingressos de servidores. 

 

 Brasil (2013c, p. 52) aponta as causas de possíveis insucessos na implantação da A3P: 

 

 Mau entendimento do Conceito - É fundamental conhecer todo o processo e 

sua importância, o conhecimento de partes ou de alguns pontos pode gerar 

deturpações e desinteresse. 

 

 Baixo engajamento - O corpo técnico deve estar sensibilizado e motivado, 

entendendo as vantagens do novo processo, pois a falta de vontade gera 

dificuldade na mudança de hábitos. 

 

 Lançamento sem acompanhamento - Trata-se de ação contínua, com um 

lançamento onde será dado o “start” e depois terá que ser acompanhado em cada 

etapa, para um conhecimento total de cada procedimento, etapa e suas 

consequências e vantagens. 

 

 Execução parcial de ações - Para mudar a cultura e a filosofia de trabalho de 

uma organização é importante adotar e executar o programa em sua totalidade, 

para sua efetivação e eficácia. 

 

 Vieira (2014, p. 33) identificou desafios internos para a implantação da A3P, ligados a 

gestão e as características de uma instituição da administração pública: 

 

 Falta de clareza do dano ambiental - Isso acontece devido à característica 

intangível do "produto" de uma escola, que é constituído por ensino, pesquisa 

etc.  
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 Falta de interesse de muitos professores quanto aos objetivos ambientais - 

Quando o assunto não faz parte de suas disciplinas, há falta de interesse de se 

envolver.  

 

 A rotatividade de pessoas em uma instituição pública - Pode ser caracterizado 

como um problema bastante significativo, visto que um gestor ou um servidor 

responsável pela implantação pode desligar-se a qualquer momento. 

 

 Camelo e Monteiro (2015, p. 39) destacam os principais fatores críticos para a 

implantação da A3P: 

 

 A falta de pessoal treinado causa dificuldade para promover ações de 

sustentabilidade - Servidores não se sentem seguros para replicar as ações 

desenvolvidas e informações sobre tais atividades. 

 

 A burocracia exigida dificulta a implantação da A3P - Exigência de 

documentação e de Plano de Trabalho impresso e em meio digital causa lentidão ou 

a não conclusão desta etapa. 

 

 A falta de incentivo do governo federal causa dificuldade para a realização de 

ações de sustentabilidade - Quando a aplicação das ações depende de incentivos 

vindos do governo, sua aplicação fica paralisada, seja por falta de estímulo 

financeiro ou por limitações legais. 

 

 O desinteresse dos servidores é um desafio para implantação da A3P - O 

servidor não se engaja nas atividades. Tem o pensamento de que aquelas ações não 

são importantes ou que não mudará o mundo sozinho. 

 

 O fator tempo também se constitui um desafio para a implantação da A3P - O 

servidor não se interessa em acumular tarefas e responsabilidades além das suas 

atuais 

 

 A falta de sensibilidade dos servidores para as questões ambientais se reflete 

como desafiadora para implantação da A3P - Se o indivíduo não pensa de forma 

http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/modelo_pt_alterado_2014.doc
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consciente no dia a dia, dificilmente vai ter a opinião de que praticar ou introduzir 

ações sustentáveis em um ambiente é importante. 

 

Mediante pontos críticos descritos para a implantação da A3P, a presente pesquisa 

buscou alcançar seus objetivos sem a necessidade de obrigatoriamente inserir o programa às 

atividades da instituição. 

 

A proposta é de implementar ações sustentáveis a rotina da instituição, promovendo a 

introdução de uma gestão ambiental ao cotidiano do Colégio Pedro II – Campus Realengo II. 

Através do questionário de pesquisa feito com servidores da instituição, serão expostas as ações 

sustentáveis mais urgentes medidas por nível de importância. As ferramentas da gestão da 

qualidade que serão usadas é a matriz GUT, expondo as ações sustentáveis prioritárias e a 

ferramenta 5W1H para a efetiva implantação das ações. 

 

2.7. GESTÃO DA QUALIDADE 

 

O ambiente organizacional interno e externo altera-se de modo rápido e se os gestores 

não se ativerem para as oportunidades e ameaças, perderão espaço, nesse sentido a gestão da 

qualidade interfere diretamente na tomada de decisão (QUEIROZ et al. 2012, p. 50). 

 

A gestão da qualidade, no âmbito da gestão das organizações, passou a adquirir novas 

competências com a introdução de ferramentas da qualidade como: aprender novos 

procedimentos, ter atitudes diferenciadas, interação com o público interno e externo e também 

com o mercado. 

 

 Queiroz et al. (2012, p. 52) ressaltam que o planejamento, através da gestão da 

qualidade, configura-se como um processo que proporciona suporte à estrutura decisória da 

instituição, nos seus diferentes níveis – estratégico, gerencial e operacional.  

 

A qualidade tem como princípio atingir a eficácia e eficiência na ação de todos os 

elementos envolvidos com a organização, buscando o constante desenvolvimento e 

aperfeiçoamento (FERNANDES E COSTA 2015, p. 3). 
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A busca pelo melhor resultado e a eficiência de uma gestão, faz com que sejam usadas 

ferramentas de qualidade visando o uso de técnicas planejadas para que se alcance um resultado 

esperado. Na opinião de Fernandes e Costa (2015, p. 3): 

 
A gestão da qualidade consiste numa estratégia de administração orientada a criar 
consciência da qualidade nos processos organizacionais. Ela pode ser definida como 
sendo qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no 
sentido de possibilitar a melhoria de produtos/serviços com vistas a garantir a 
completa satisfação das necessidades dos clientes relacionadas ao que está sendo 
oferecido, ou ainda, a superação de suas expectativas. 
 
 

Para Buri et al. (2014, p. 2) a qualidade é um fator determinante para o sucesso ou 

fracasso das empresas, sua boa aplicabilidade depende do domínio das suas ferramentas, que 

devem ser apropriadas à realidade de cada organização. Corroborando Barra et al. (2015, p. 48) 

observam que as ferramentas da qualidade têm ampla aplicação nas diversas organizações, 

podendo ser utilizadas da forma que mais se adeque ao campo de estudo e aplicadas em 

combinação com outras ferramentas de gestão. 

 

Castro (2013, p. 15) destaca que na Administração Pública, a gestão da qualidade passou 

a introduzir novos princípios como a eficiência e a eficácia, a transparência e prestação de 

contas, a responsabilização na prestação dos serviços e satisfação para o cidadão/cliente. Ainda 

em sua análise Castro (2013, p. 7) a Gestão pela Qualidade pode ser considerada uma filosofia 

de gestão, focalizada na qualidade global dos produtos e dos serviços, permitindo a satisfação 

de todas as partes interessadas na organização.  

 

A gestão da qualidade, acompanhada por métodos e técnicas e aliados ao avanço da 

tecnologia, resulta na melhoria dos resultados na gestão dos mais diversos tipos de 

organizações. A aplicação da gestão de qualidade depende do uso de ferramentas que auxiliam 

na tomada de decisões. 

 

2.7.1. FERRAMENTAS DE QUALIDADE 

 

Na visão de Fernandes e Costa (2015, p. 4), as ferramentas da qualidade são compostas 

de técnicas que servem para adquirir dados, com o objetivo de analisar, definir, medir e propor 

soluções para os problemas de gerenciamento organizacional. 
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Para Barra et al. (2015, p. 48), as ferramentas da qualidade são utilizadas para melhorar 

os resultados nas atividades da gestão, que levam em consideração aspectos gerais e aplicam 

métodos capazes de dar um diagnóstico da qualidade. 

 

Na opinião de Bezerra et al. (2012, p. 13), o uso das ferramentas da qualidade pode-se 

identificar problemas que implicavam na boa gestão e assim buscar soluções para problemas a 

fim de proporcionar melhoria contínua ao processo. 

 

De acordo com Sarges (2013, p. 20), as ferramentas da qualidade são utilizadas dentro 

dos processos de uma forma geral, com o objetivo de mostrar de forma clara, direta e concisa 

o comportamento de todo o processo. Ainda em sua análise Sarges (2013, p. 20) enfatiza que 

para seu uso efetivo e eficaz, é preciso saber a aplicabilidade de cada ferramenta e em que 

situação no processo a respectiva ferramenta pode ser utilizada. 

 

 Daniel e Murback (2014, p. 20) argumentam que as ferramentas da qualidade 

potencializam as habilidades e competências dos gestores, oferecendo formas simplificadas de 

pôr em prática a resolução dos problemas apresentados. 

 
As ferramentas da qualidade disponibilizam métodos e técnicas para a 

identificação das possíveis causas e a descoberta de soluções para o problema. São 
vistas como meios capazes de levar através de seus dados à identificação e 
compreensão da razão dos problemas e gerar soluções para eliminá-los, buscando a 
otimização dos processos operacionais da empresa. Para que sejam tomadas ações 
pertinentes aos problemas ou potenciais problemas, é necessário que seja realizada 
uma análise dos dados e fatos que precederam ou influenciariam este problema 
(DANIEL E MURBACK 2014, p. 20). 

 
 

 Vieira et al. (2015, p. 2) observam que a utilização das ferramentas de qualidade 

organiza da melhor maneira possível os dados e informações que serão utilizados no processo, 

estimulando e facilitando o processo de melhoria.  

 

Algumas das ferramentas de qualidade utilizadas para auxiliar a gestão na tomada de 

decisão são: Diagrama de Ishikawa, Histograma, Folhas de verificação, Gráficos de dispersão, 

Cartas de controle, Fluxograma, PDCA e Seis Sigma.  

 

As ferramentas que serão utilizadas na presente pesquisa para obtenção dos resultados 

serão a Matriz GUT, Diagrama de Pareto e 5W1H. 
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2.7.1.1. MATRIZ GUT 

 

É uma ferramenta usada para definir prioridades dadas as diversas alternativas de ação, 

responde racionalmente às questões do que deve ser feito primeiro e por onde se deve começar. 

(BEZERRA et al. 2012, P. 3) 

 

De acordo com Queiroz et al. (2012, p. 54), a Matriz GUT é uma técnica utilizada para 

definição das prioridades, atribuindo pesos aos que são considerados problemas, de forma a 

analisá-los no contexto de sua gravidade, urgência e tendência. Sarges (2013, p. 24) ressalta 

que a ferramenta possibilita priorizar as ações para a resolução de problemas de acordo com o 

grau de prioridade recebido, permitindo classificar por ordem decrescente os problemas a serem 

tratados na melhoria dos processos. 

 

Segundo Bezerra et al. (2012, p. 3) a matriz GUT prioriza determinadas ações mediante 

os fatores: 

 

Gravidade: Possível dano ou prejuízo que pode decorrer de uma situação, seus efeitos 

são analisados a médio e longo prazo. 

 

Urgência: Pressão do tempo que existe para resolver uma dada situação. Quanto maior 

a urgência, menor será o prazo disponível para resolver o problema. 

 

Tendência: Padrão ou tendência da evolução da situação.  Crescimento do problema e 

a probabilidade dele se tornar maior com o passar do tempo. 

 

As ações recebem notas de 1 a 5 em cada módulo. Como demonstrado na tabela 1: 
 

Tabela 1: Matriz GUT 

Notas Gravidade Urgência Tendência 
5 Extremamente grave Agir imediatamente Vai agravar rapidamente 
4 Muito grave Agir com alguma urgência Vai agravar em pouco tempo 
3 Grave Agir o quanto antes Vai agravar no médio prazo 
2 Pouco grave Pode aguardar Vai agravar no longo prazo 
1 Sem gravidade  Sem pressa Não vai agravar 

Fonte: Adaptado de Bezerra et al. (2012) 
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Após cada ação receber a nota de acordo com a situação, pegam-se os valores e 

multiplica-se desta maneira (G) x (U) x (T). O problema que obtiver o maior grau crítico é o de 

maior prioridade. 

 

 Fernandes e Costa (2015, p. 4) afirmam que ao estabelecer o uso da Matriz GUT, torna-

se mais clara qual decisão é mais importante que a outra, através da analise das suas variáveis 

- Gravidade, Urgência e Tendência. Ainda em sua análise, Fernandes e Costa (2015, p. 4) 

observam que após o problema ser classificado pela matriz, ele se torna quantificado fazendo 

com que a tomada de decisões corretivas e/ou preventivas se torne mais objetivo. 

 

Na opinião de Queiroz et al. (2012, p. 54), o emprego da metodologia GUT torna 

possível estabelecer a postura da organização que orientará suas próprias estratégias e políticas, 

principalmente as de médio e longo prazo. 

 

2.7.1.2.DIAGRAMA DE PARETO 

 

O Diagrama de Pareto ou gráfico de Pareto é uma ferramenta de qualidade que auxilia 

na tomada de decisão, tem o objetivo de priorizar a ação que trará o melhor resultado. Baseia-

se no princípio de que a maioria das perdas tem poucas causas e que essas poucas causas são 

vitais. 

 

De acordo com Daniel e Murback (2014, p. 22), o gráfico de Pareto é um diagrama que 

apresenta os itens e a classe na ordem dos números de ocorrências, apresentando a soma total 

acumulada, permitindo assim, a visualização de diversos problemas e auxiliando na 

determinação de sua prioridade. 

 

Depois de levantar os dados dos problemas apontados, o Diagrama de Pareto é 

representado por um gráfico de barras com dois eixos criando uma visualização melhor da 

situação. Chiroli e Vieira (2013, p. 38) observam que neste gráfico é possível levantar as causas 

de um problema ou seu efeito, levando em consideração a situação em que o problema pode ser 

atribuído a um número pequeno de causas. 
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Segundo Daniel e Murback (2014, p. 22), a grande parte dos problemas são provenientes 

de pequenas causas, e se essas causas fossem identificadas e corrigidas seria possível eliminar 

defeitos ou falhas.  

 

Chiroli e Vieira (2013, p. 38) ressaltam que a informação organizada através desta 

ferramenta pode auxiliar no estabelecimento de metas viáveis e cabíveis serem alcançadas 

dentro de um planejamento mais eficiente. 

 

A base do diagrama de Pareto é que um pequeno número de causas (geralmente 20%) é 

responsável pela maioria dos problemas (80%). Bezerra et al. (2012, p. 5) apontam que a 

representação por barras dispostas em ordem decrescente, com a causa principal vista do lado 

esquerdo do diagrama, e as causas menores mostradas em ordem decrescente ao lado direito, 

torna visível a relação ação/benefício, 

 

2.7.1.3. 5W1H 

 

É uma ferramenta que auxilia na construção de um plano de ação, de acordo com 

perguntas-chave sobre o processo em estudo (BARRA et al. 2015, p. 49).  

 

Fernandes e Costa (2015, p. 4), observam que p 5W1H é uma ferramenta utilizada para 

planejar e/ou assegurar o cumprimento de uma ação, e diagnosticar e/ou solucionar um 

problema. Ainda de acordo com Fernandes e Costa (2015, p. 4) a ferramenta pode ser 

considerada como um mapeamento das atividades da empresa, proporcionando informações 

que podem servir de auxílio para a tomada de decisões. 

 

 Daniel e Murback (2014, p. 29), defendem que a ferramenta 5W1H surge como uma 

ferramenta estratégica de qualidade total. 

 
Em um momento onde a estrutura de uma gestão se encontra problemática, há 
necessidade de estabelecer um plano de ação tático e em um curto espaço de tempo 
quando algo não está saindo conforme o planejado. Assim, a ferramenta 5W1H 
permite organizar um conjunto de ações planejadas de forma clara e objetiva. Para 
isso tem-se o plano de ação, onde através de um questionamento permite identificar e 
orientar as diversas ações a serem implementadas e os responsáveis por cada tarefa a 
ser executada (DANIEL E MURBACK 2014, P. 29). 
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 Domenico e Domenico (2014, p. 34), abordam que no desenvolvimento de um trabalho 

utilizando a ferramenta 5W1H como plano de ação deverá ser respondidas as seguintes 

perguntas: 

 

A utilização do plano de ação 5W1H permite a avaliação e uma melhor visualização dos 

problemas a serem resolvidos, observando-se também uma melhor facilidade na resolução das 

falhas pela gestão (SARGES 2013, p. 23). 

 

Para Chiroli e Vieira (2013, P. 38), a ferramenta 5W1H é um documento de forma 

organizada que identifica as ações e responsabilidades na execução utilizando um 

questionamento capaz de orientar as diversas ações que serão implementas.  

 

A ferramenta 5W1H consiste em responder as perguntas conforme a tabela 2. 
 

Tabela 2: 5W1H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Sarges (2013) 

 

O plano de ação 5W1H permite considerar todas as tarefas a serem executadas ou 

selecionadas de forma cuidadosa e objetiva, assegurando sua implementação de forma 

organizada (VIEIRA et al. 2015, p. 3). 

 

A presente pesquisa fará uso das ferramentas de qualidade Diagrama de Pareto, Matriz 

GUT e 5W1H para poder apresentar conclusões para a situação problema exposta e alcançar o 

objetivo geral e objetivos específicos apresentados na pesquisa. 

 

 

 

 

5W1H Perguntas 
What? (O que) O que será realizado? 
Where? (Onde) Onde será realizado? 

When? (Quando) Quando será realizado? 
Who? (Quem) Quem realizará? 

Why? (Por que) Por que será realizado? 
How? (Como) Como será realizado? 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1. CONCEITOS DE PESQUISA 

 

Na opinião de Godoy (1995, p. 58), a pesquisa é um esforço cuidadoso para a descoberta 

de novas informações e ampliação do conhecimento existente, o caminho nesta busca pode 

possuir contornos diferentes.  

 

Clark e Castro (2003, p. 67) destacam que a pesquisa é a construção do conhecimento 

que tem como metas principais gerar novo conhecimento ou refutar algum conhecimento 

preexistente. Ambos concordam que a pesquisa parte de um conhecimento que já existe, sendo 

incorporado por novas ideias e visões sobre o assunto pesquisado. 

 

Para Moresi (2003, p. 8) a pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a 

solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. 

Concordando Gil (2010, p. 1) afirma que a pesquisa é como um procedimento racional e 

sistemático que visa proporcionar respostas aos problemas que são propostos, quando não se 

dispõe de informação suficiente para respondê-lo. A pesquisa consiste na ação da busca por 

mais conhecimento para que se possa chegar ao objetivo de expor os recursos para solucionar 

os problemas propostas. 

 

A pesquisa é uma forma de enriquecimento teórico sobre diversas formas de 

entendimento de um determinado assunto. São trocas de estudos, conhecimentos e experiências 

para a melhor solução de uma situação problema proposta. 

 

3.2. TIPOS DE PESQUISA 

 

Segundo Gil (2010, p. 25), quando o pesquisador consegue rotular seu projeto de 

pesquisa de acordo com um sistema de classificação, torna-se capaz de conferir maior 

racionalidade às etapas requeridas para sua execução.  

 

O tipo da pesquisa se refere ao caminho escolhido para se chegar ao fim proposto. É a 

escolha que o pesquisador realizou para abordar e se aprofundar no objeto ou assunto de estudo. 
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 Gil (2010, p. 25) afirma que à medida que se dispõe de um sistema de classificação, 

tona-se possível reconhecer as semelhanças e diferenças entre as diversas modalidades de 

pesquisa. 

 

Baseado nas informações de Gil (2010) e Marconi e Lakatos (2003), foi elaborado o 

seguinte Quadro: 
 

TIPOS DE PESQUISA 

Segundo sua natureza 

 
 Básica 
 Aplicada 

 

Segundo os objetivos 

 
 Exploratória 
 Descritiva 
 Explicativa 

 

Segundo os meios de investigação 

 
 Experimento 
 Levantamento 
 Estudo de caso 
 Bibliográfica 
 Documental 
 Participativa 

 

Segundo fontes de informação 

 
 Campo 
 Laboratório 
 Bibliográfica 
 Documental 

 

Segundo a natureza dos dados 

 
 Qualitativa 
 Quantitativa 
 Quali-quantitativa 

 
 
Quadro 3: Tipos de pesquisa 
Fonte: Adaptado de Nunes (2013) 
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3.3. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

A presente pesquisa, tomando por base as informações apresentadas na tabela 3, 

caracteriza-se como: 

 

- Segundo sua natureza: Aplicada. 

Segundo Moresi (2003, p. 8) a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e 

interesses locais. 

 

- Segundo seus objetivos: Exploratória.  

Na opinião de Gil (2010, p. 27) pesquisa exploratória tem como propósito proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. 

 

- Segundo seus meios de investigação: Estudo de caso.  

Na visão de Gil (2010, p. 37) consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de forma que permita seu conhecimento amplo e detalhado. Para Yin (2015, p. 4) o 

estudo de caso envolve contribuições ao nosso conhecimento, relacionado a fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. 

 

- Segundo fontes de informação: Bibliográfica e Pesquisa de Campo 

Para Moresi (2003, p. 10) pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado em livros, artigos de periódicos, dissertações, teses, redes 

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. 

 

Quanto à pesquisa de campo, Marconi e Lakatos (2003, p. 186) destacam que é utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar. 

 

- Segundo a natureza dos dados: Qualitativa 

De acordo com Godoy (1995, p. 58), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada. A pesquisa qualitativa, segundo Moresi (2003, p. 69) fornece um 
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processo a partir do qual questões-chave são identificadas e perguntas são formuladas, 

descobrindo o que importa para os indivíduos e por que. 

 

3.4. ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada na pesquisa e todo seu 

desenvolvimento, visando responder as questões da pesquisa, assim como a pergunta situação 

problema: Qual a melhor forma para implantação de ações sustentáveis às atividades do Colégio 

Pedro II – Campus Realengo II? 

 

As etapas foram planejadas a fim de atender os objetivos da pesquisa. 

 

 Revisão da literatura com a exposição dos conceitos de sustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e educação ambiental segundo os autores 

pesquisados. Apresentar as características e especificações da A3P, assim como 

os pontos críticos para sua implantação. Definições e funcionalidades da Matriz 

GUT, do Diagrama de Pareto e do 5W1H como ferramentas da Gestão da 

Qualidade. 

 

 Levantar, através de questionário de pesquisa com os servidores, qual o nível de 

importância para a instituição de ações sustentáveis baseadas nos eixos 

temáticos da A3P. 

 
 Demonstrar através da Matriz GUT e do Diagrama de Pareto qual a prioridade 

das ações sustentáveis e quais são emergenciais para as atividades da instituição. 

 
 Propor um plano de ação, baseado no 5W1H, para introduzir as ações 

sustentáveis de forma satisfatória. 

  
 Conclusão, questões da pesquisa e sugestões para futuros trabalhos. 

 

Na figura 3 apresenta-se uma visão geral para melhor entendimento da organização da 

pesquisa. 



69 
 
 

 
 

Revisão da literatura 
 

        Conceito de                              Conceito de                           Conceito de  
      Sustentabilidade          Desenvolvimento sustentável       Educação ambiental 
 

 
Fundamentação legal 

 
 

Importância das práticas sustentáveisem instituições de ensino 
            
 

A3P e pontos críticos para sua implantação 
 
 

        Matriz GUT, Diagrama de Pareto e 5W1H 
           
 

R
evisão da literatura 

 
 
 Questionário de pesquisa com servidores 

 
 

      Resultado da pesquisa: Conhecer nível de importância das ações 
 
 

        Matriz GUT: Classificação das prioridades  
 
 

Diagrama de Pareto: Definição das ações emergenciais  
 
 

Plano de ação 5W1H 
 
 

Estudo de caso 

 
 

       Conclusões da pesquisa 
 

 
        Questões da pesquisa 

 
    

         Sugestões para trabalhos futuros 
 

C
onsolidação da pesquisa 

 
Figura 3: Visão geral das etapas da pesquisa 
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3.5. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA  

 

A aplicação do questionário, conforme Apêndice A, visa avaliar o nível de importância 

e entendimento atual que os servidores têm em relação às ações sustentáveis e sua implantação 

no Colégio Pedro II – Campus Realengo II. 

 

 A escolha das ações teve como base o Modelo do Plano de Gestão Socioambiental da 

A3P, conforme Anexo 4, onde foram abordados os seis eixos temáticos propostos pelo 

programa, a fim de buscar uma readequação da instituição com as iniciativas sustentáveis. 

 

Para chegar o mais próximo possível da realidade e necessidade da instituição, as ações 

sustentáveis do questionário foram elaboradas pela autora, com o auxílio dos diretores 

administrativo e pedagógico do campus. 

 

Buscando atender as necessidades principais do campus Realengo II e tendo como base 

os eixos temáticos da A3P, foram elaboradas 20 ações sustentáveis.  Essas ações visam atender 

as lacunas sustentáveis existentes na área pedagógica e administrativa. 

 

Para a medição do nível de importância dessas ações no questionário, foi utilizada a 

escala de Likert. 

 

Escala de importância: 

 Extremamente importante 

 Muito importante  

 Um pouco importante 

 Não muito importante 

 Sem importância 

 

O questionário foi elaborado com perguntas fechadas e curtas, objetivando a redução do 

tempo de resposta para o alcance de um maior número de respondentes. Não foi solicitada a 

identificação dos servidores para que esses não se sentissem inibidos nas suas respostas.  

 

A Tabela 3 apresenta a relação das 20 ações sustentáveis com os eixos temáticos da 

A3P. 
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Tabela 3: Relacionamento das ações sustentáveis e os eixos temáticos da A3P 

 

Ação Descrição Eixo temático da A3P 

1 Configurar a impressora para imprimir padrão frente 
e verso. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

2 Fazer uso do seu próprio copo ou caneca, evitando 
os descartáveis. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

3 Desligar computadores e impressoras quando não for 
usar por períodos longos. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

4 Pensar se realmente é necessário imprimir o 
documento. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

5 Substituição das lâmpadas atuais por fluorescentes. Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

6 Fazer blocos de anotações com papéis A4 
inutilizados. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

7 Realizar limpeza regular dos aparelhos de ar 
condicionado. 

Qualidade de vida no 
ambiente de trabalho 

8 Palestras de como fazer uso correto dos coletores 
para coleta seletiva existente no Campus. 

Sensibilização e capacitação 
dos servidores 

9 
No momento da contratação de serviços 

terceirizados de limpeza e conservação, incluir 
cláusula de capacitação na área sustentável. 

Contratações públicas 
sustentáveis 

10 Armazenamento e utilização de água das chuvas para 
limpeza externa. Construções sustentáveis 

11 Desligar monitores e luz local quando não for usar 
por períodos curtos. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

12 
Na aquisição de equipamentos de ar condicionado 

preferir modelos com selo PROCEL (gastam menos 
energia). 

Contratações públicas 
sustentáveis 

13 Instalação de sensores de presença, economizando 
energia elétrica. Construções sustentáveis 

14 Promover o uso da digitalização e correio eletrônico, 
evitando a impressão. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

15 Instalação de torneiras com temporizadores nos 
banheiros. Construções sustentáveis 

16 Manter portas e janelas da sala fechadas, caso o ar 
condicionado esteja ligado. 

Uso racional dos recursos 
naturais e bens públicos 

17 Realização de cursos de capacitação para servidores 
voltados à sustentabilidade. 

Sensibilização e capacitação 
dos servidores 

18 Instalações de válvulas mais econômicas (duplo 
acionamento) nas descargas dos vasos sanitários. Construções sustentáveis 

19 Instalação de pontos de coleta para descarte de pilhas 
e baterias inutilizadas. 

Gerenciamento de resíduos 
sólidos 

20 Descarte adequado do lixo hospitalar produzido pelo 
Gabinete médico. 

Gerenciamento de resíduos 
sólidos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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A amostra escolhida dentre os servidores pertencentes ao quadro efetivo do Campus 

Realengo II, foram os Técnicos Administrativos em Educação (TAE), pois além de a autora 

pertencer ao mesmo quadro, os TAEs operam em toda a máquina administrativa da instituição, 

resultando em um melhor conhecimento sobre as ações sustentáveis propostas que integram a 

maioria das atividades administrativas.  

 

Atualmente estão lotados 87 TAEs no Campus Realengo II. Através do sistema SUAP, 

sistema interno que consta o cadastro dos servidores, foram obtidos os e-mails dos TAEs e 

posterior envio do questionário.  

 

De um total de 87 e-mails enviados, somente foram obtidas 34 respostas ao questionário. 

E-mails que retornaram foram na quantidade de 7, e 46 mensagens não foram respondidas.  

 

O questionário foi elaborado e adaptado no mês de março de 2016, enviado e respondido 

no mês de abril do mesmo ano.  

 

De posse dos dados obtidos com as 20 questões do questionário, foram realizadas 

análises dos resultados, fazendo um comparativo das percentagens de cada ação sustentável, ou 

um grupo delas, e o nível de importância atribuído. 

 

As ações sustentáveis foram aplicadas à ferramenta Matriz GUT, para saber a 

classificação de prioridade dessas ações. A pontuação na Matriz GUT foi atribuída pela própria 

autora com o auxílio do Diretor Administrativo e Pedagógico que integram a gestão do Colégio 

Pedro II – Campus Realengo II, determinando a importância da Gravidade, da Urgência e da 

Tendência na implantação das ações para a estrutura funcional da instituição.  

 

Em seguida as ações sustentáveis foram alocadas no Diagrama de Pareto, a fim de se 

conhecer as ações emergenciais a serem implantadas na instituição. 

 

Por fim as ações sustentáveis obtidas como emergenciais foram aplicadas no plano de 

ação 5W1H, que auxiliará a instituição na introdução das ações sustentáveis às atividades da 

instituição de ensino. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1. HISTÓRIA DO COLÉGIO PEDRO II 

 

De acordo com o Colégio Pedro II (2015), a instituição foi fundada em 02 de dezembro 

de 1837, pelo então ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos e recebeu o nome de Imperial 

Colégio de Pedro II. 

 

Tornou-se uma tradicional instituição de ensino público federal, localizada no estado do 

Rio de Janeiro, sendo o segundo Colégio mais antigo em atividade no país, tendo recebido esse 

nome em homenagem ao Imperador D. Pedro II. 

 

Denominada Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, de característica 

pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de Educação Básica.  

 

Além da oferta dos ensinos fundamental e médio, distribuída pelos respectivos campi, 

o Colégio Pedro II oferece cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, mantidos pela 

Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, e a Educação Infantil, mantida 

pela Unidade de Educação Infantil Realengo que se encontra subordinada à Diretoria de Ensino 

Fundamental (Anos Iniciais) e Educação Infantil da Pró-Reitoria de Ensino. 

 

4.1.1. EXPANSÃO DO CPII 

 

O Colégio Pedro II teve três ciclos de expansão, começando pela década de 50, com a 

criação de três seções escolares, as duas primeiras ainda no ano de 1952, durante o governo de 

Getúlio Vargas.  

 

A Seção Norte foi instalada no Engenho Novo, no prédio do antigo Colégio 

Independência, na Rua Barão do Bom Retiro, depois ampliado para atender à crescente 

demanda de estudantes. 
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A Seção Sul começou a funcionar onde antes também era uma instituição de ensino, o 

Colégio Brasil América, na Rua Humaitá, no bairro de mesmo nome.  

 

Em 1957, já no governo Juscelino Kubitscheck, foi instalada a terceira seção na Rua 

Francisco Xavier, na Tijuca, em um prédio que abrigava anteriormente o Colégio Felisberto de 

Meneses.  

 

Em 1979, as seções passaram a serem denominadas unidades escolares, tendo como 

complemento o nome do bairro onde se localizavam. 

 

Em 1967, o Colégio foi transformado em autarquia do MEC por meio do Decreto-Lei 

n° 245. Como tal, passou a ter autonomia orçamentária, financeira e patrimonial, além de 

personalidade jurídica própria. 

 

O segundo ciclo de expansão ocorreu na década de 80, com a criação das unidades 

voltadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A primeira unidade foi inaugurada em 

1984, em São Cristóvão, seguida por Engenho Novo (1986), Humaitá (1987) e Tijuca (1987). 

 

O mais recente ciclo de expansão do Colégio Pedro II se deu nos primeiros anos deste 

século, entre os anos de 2004 e 2010, com a criação de unidades escolares em Realengo e nos 

municípios de Niterói e Duque de Caxias, este último na Baixada Fluminense. 

 

A Unidade Realengo começou a funcionar em 6 de abril de 2004. Em 2006 foi 

transferida para uma área de cerca de 40 mil m², onde passou por reformas para abrigar a nova 

unidade, inaugurada oficialmente em 2007. 

 

Em 5 de abril de 2006 foi inaugurada a Unidade Descentralizada de Niterói, a primeira 

do Colégio Pedro II fora do município do Rio de Janeiro.  

 

A Unidade Duque de Caxias começou a funcionar em 12 de setembro de 2007, ofertando 

vagas para o Ensino Médio. 

 

Primeira experiência do Colégio Pedro II na etapa inicial da Educação Básica, a Unidade 

de Educação Infantil Realengo começou a funcionar no início de 2012 no campus Realengo I.  
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4.1.2. O COLÉGIO PEDRO II ATUALMENTE 

 

Com a publicação da Lei 12.677 de 25 de junho de 2012, o Colégio Pedro II foi 

equiparado aos Institutos Federais, que são regidos pela Lei 11.892 de 28 de dezembro de 2008. 

Essa mudança possibilitou a alteração da sua estrutura organizacional e, com isso, as unidades 

escolares passaram de forma automática, independentemente de qualquer formalidade, à 

condição de campi da instituição. 

 

O Colégio Pedro II é formado pela Reitoria e cinco Pró- Reitorias: Pró-Reitoria de 

Ensino (PROEN), Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Pró-

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODI).  

 

Atualmente conta com 14 campi, além da Unidade de Educação Infantil, que atualmente 

está vinculada ao campus Realengo I. 

 

1) Campus Centro 

2) Campus Duque de Caxias 

3) Campus Engenho Novo I 

4) Campus Engenho Novo II 

5) Campus Humaitá I 

6) Campus Humaitá II 

7) Campus Niterói 

8) Campus Realengo I 

9) Campus Realengo II 

10) Campus São Cristóvão I 

11) Campus São Cristóvão II 

12) Campus São Cristóvão III 

13) Campus Tijuca I 

14) Campus Tijuca II 

 Unidade de Educação Infantil (Vinculada ao Campus Realengo I) 
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4.1.3. NÚMEROS E ESTRUTURA DO COLÉGIO PEDRO II 

 

De acordo com o Colégio Pedro II (2016), a instituição tem um capital humano de 

15.982 no total. Desse número 1.500 são docentes, 959 são técnicos administrativos, 595 são 

trabalhadores terceirizados e 12.928 são alunos. 

 

 
Figura 4: Colégio Pedro II em números 
Fonte: Colégio Pedro II (2016) 
 

O colégio Pedro II, após ser equiparado aos Institutos Federais devido a Lei 

12.677/2012, passou por algumas mudanças em seu organograma. 

 

Anteriormente denominadas de Direção geral, Diretorias administrativas e Unidades 

Escolares, passaram a ser Reitoria, Pró-Reitoras e Campi, respectivamente. 

 

A figura 5 apresenta o atual organograma do Colégio Pedro II. 
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Figura 5: Organograma do Colégio Pedro II 
Fonte: Adaptado de Colégio Pedro II (2016) 
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4.1.4. MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS 

 

O objetivo do Colégio Pedro II é formar cidadãos éticos e conscientes, para isso, oferece 

uma educação de excelência visando o comprometimento desse resultado com a sociedade. 

Nesse sentido, o Colégio Pedro II (2015) apresenta a missão, a visão, os valores e os princípios 

do Colégio Pedro II. 

 

Missão  

 

Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio da indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes de intervir de forma responsável 

na sociedade. 

 

Visão 

 

Ser uma instituição pública de excelência em educação integral e inclusiva, consoante com o 

mundo contemporâneo e as novas técnicas e tecnologias, comprometida com a formação de 

cidadãos, visando a uma sociedade ética e sustentável. 

 

Valores 

 

 Ética 

 Excelência 

 Competência 

 Compromisso Social 

 Inovação 

 

Princípios 

 

 Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 

ambiente, transparência e gestão democrática;  

 Verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;  

 Eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 

tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; e 
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 Natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União. 

 

4.2.CAMPUS REALENGO II 

 

A história do campus Realengo II tem início em abril de 2004, com a criação da Unidade 

Escolar Realengo e representa um marco na história do CPII, pois se caracteriza como a 

primeira iniciativa de expansão para o subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. 

 

No início de 2006, foi transferida para uma área de cerca de 40 mil m² onde no passado 

funcionou uma fábrica de cartuchos do Exército. O local foi tombado e cedido pelo Governo 

Federal ao Colégio Pedro II, com recursos orçamentários e apoio do MEC a construção passou 

por reformas para abrigar a nova unidade, ampliando o número de salas de aula, e dos seguintes 

espaços: complexo poliesportivo, biblioteca, Escola de Música e teatro.  

 

Em 2012 com a publicação da Lei 12.677, o Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos 

Federais. Assim, a Unidade Escolar Realengo II passou a ser Campus Realengo II. Ainda 

atendendo os objetivos na Lei citada, em janeiro de 2016 os campi passaram a ter autonomia 

administrativa e orçamentária, podendo assim realizar suas próprias licitações, contratos e 

aquisições. 

 

Os cursos oferecidos atualmente pelo Campus são:  
 

Cursos oferecidos Turmas 

Ensino Fundamental Do 6º ao 9º ano      

Ensino Médio Regular Da 1ª a 3ª série 

Ensino Médio Integrado - Técnico em Instrumentos Musicais Da 1ª a 3ª série 

PROEJA 

Técnico em Administração 

Técnico em Manutenção 

Suporte de Informática 
 
Quadro 4: Cursos oferecidos pelo Campus Realengo II 
Fonte: Colégio Pedro II (2016) 
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4.2.1. NÚMEROS E ESTRUTURA DO CAMPUS REALENGO II 

 

Com 16.217 m2 de área interna e 24.242 m2 de área externa o Campus Realengo II é o 

maior campus do Colégio Pedro II.  

 

O quantitativo do capital humano é observado na figura 6, sendo 178 docentes, 87 

técnicos, 41 terceirizados, 1.789 alunos no ensino fundamental e médio e 198 alunos do Proeja.  

 

 
Figura 6: Campus Realengo II em números 
Fonte: Colégio Pedro II (2016) 
 

Após os Campi ganharem autonomia administrativa e orçamentária, o organograma 

sofreu algumas mudanças.  

 

Pode-se observar na figura 7 como o organograma se apresenta atualmente. 
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Figura 7: Organograma do Campus Realengo II 
Fonte: Adaptado de Colégio Pedro II (2016) 
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4.3. ETAPAS DO ESTUDO DE CASO 

 

Neste tópico serão conhecidas todas as etapas do estudo de caso, como as informações 

colhidas através do questionário, seguido pelas observações e devidas análises.  

 

Será demonstrado através das ferramentas de qualidade Matriz GUT e Diagrama de 

Pareto, qual a classificação de prioridade das ações sustentáveis e quais dessas ações são 

emergenciais para a implantação no Colégio Pedro II – Campus Realengo II.   

 

Após a análise dos resultados será proposto um plano de ação com base no modelo 5W1H 

como um plano estratégico para que o Colégio Pedro II introduza as ações sustentáveis 

emergenciais de forma satisfatória.   

 

4.3.1. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Foi realizado um questionário de pesquisa, conforme Apêndice A, para saber qual o 

nível de importância de 20 ações sustentáveis na opinião dos servidores lotados no campus 

Realengo II. 

 

A análise do resultado servirá de base para o conhecimento da percepção dos servidores 

em relação às ações sugeridas para a implantação na instituição.   

 

Os dados gerados através do questionário são de suma importância para que a atual 

gestão saiba quais as falhas mais graves e que necessitam de uma atenção especial. Os TAEs, 

que são a principal mão de obra administrativa e que vivenciam os problemas diariamente são 

essenciais nessa busca por um alinhamento sustentável. 

 

De posse das 34 respostas obtidas através de e-mail, foram realizadas análises dos 

resultados, através de comparações de percentagem de grupo de ações ou ação individual.  

 

A tabela 4 exibe a legenda das ações sustentáveis para um melhor entendimento das 

próximas tabelas apresentadas no presente estudo de caso. 
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Tabela 4: Legenda das ações sustentáveis 

 
Ação Descrição 

1 Configurar a impressora para imprimir padrão frente e verso. 

2 Fazer uso do seu próprio copo ou caneca, evitando os descartáveis. 

3 Desligar computadores e impressoras quando não for usar por períodos longos. 

4 Pensar se realmente é necessário imprimir o documento. 

5 Substituição das lâmpadas atuais por fluorescentes. 

6 Fazer blocos de anotações com papéis A4 inutilizados. 

7 Realizar limpeza regular dos aparelhos de ar condicionado. 

8 Palestras de como fazer uso correto dos coletores para coleta seletiva existente no Campus. 

9 
No momento da contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, incluir cláusula de 

capacitação na área sustentável. 

10 Armazenamento e utilização de água das chuvas para limpeza externa. 

11 Desligar monitores e luz local quando não for usar por períodos curtos. 

12 
Na aquisição de equipamentos de ar condicionado preferir modelos com selo PROCEL (gastam 

menos energia). 

13 Instalação de sensores de presença, economizando energia elétrica. 

14 Promover o uso da digitalização e correio eletrônico, evitando a impressão. 

15 Instalação de torneiras com temporizadores nos banheiros. 

16 Manter portas e janelas da sala fechadas, caso o ar condicionado esteja ligado. 

17 Realização de cursos de capacitação para servidores voltados à sustentabilidade. 

18 Instalações de válvulas mais econômicas (duplo acionamento) nas descargas dos vasos sanitários. 

19 Instalação de pontos de coleta para descarte de pilhas e baterias inutilizadas. 

20 Descarte adequado do lixo hospitalar produzido pelo Gabinete médico. 

 

A tabela 5 apresenta uma visal geral do resultado do questionário de pesquisa aplicado 

aos TAEs do Campus Realengo II.  

 

Na tabela consta o quantitativo de votos recebidos em cada ação e a referida 

percentagem em relação ao total de respondentes.  

 

Em seguida são apresentadas análises e observações de todas as ações sustentáveis 

contidas no questionário. 
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Tabela 5: Visão geral do Nível de importância das ações sustentáveis 
 

Ações 
sustentáveis 

Extremamente 
importante 

(EI) 

Muito 
importante 

(MI) 

Um pouco 
importante 

(UPI) 

Não muito 
importante 

(NMI) 

Sem 
importância 

(SI) 

Ação 1 25  
(73,5%) 

8 
(23,5%) 

1  
(3%)   

Ação 2 16 
(47%) 

16 
(47%) 

2 
(6%)   

Ação 3 6 
(18%) 

18 
(53%) 

10 
(29%) 

 
  

Ação 4 27 
(79%) 

6 
(18%) 

1 
(3%)   

Ação 5 11 
(32%) 

18 
(53%) 

5 
(15%)   

Ação 6 25 
(73%) 

6 
(18%) 

3 
(9%)   

Ação 7 4 
(12%) 

12 
(35%) 

14 
(41%) 

3 
(9%) 

1 
(3%) 

Ação 8 6 
(18%) 

7 
(21%) 

11 
(32%) 

8 
(23%) 

2 
(6%) 

Ação 9 7 
(21%) 

13 
(38%) 

9 
(26%) 

4 
(12%) 

1 
(3%) 

Ação 10 19 
(56%) 

13 
(38%) 

2 
(6%)   

Ação 11 6 
(18%) 

18 
(53%) 

10 
(29%)   

Ação 12 10 
(29%) 

10 
(29%) 

10 
(29%) 

2 
(6%) 

2 
(6%) 

Ação 13 11 
(32%) 

20 
(59%) 

3 
(9%)   

Ação 14 26 
(76%) 

7 
(21%) 

1 
(3%)   

Ação 15 14 
(41%) 

14 
(41%) 

6 
(18%)   

Ação 16 14 
(41%) 

18 
(53%) 

2 
(6%)   

Ação 17 18 
(53%) 

9 
(26%) 

3 
(9%) 

3 
(9%) 

1 
(3%) 

Ação 18 12 
(35%) 

20 
(59%) 

2 
(6%)   

Ação 19 5 
(15%) 

8 
(23%) 

12 
(35%) 

7 
(21%) 

2 
(6%) 

Ação 20 21 
(62%) 

13 
(38%)    

 

Analisando os resultados, percebe-se que as ações sustentáveis 1, 4, 6 e 14 que tratam 

de ações direcionadas ao consumo consciente de papel, obtiveram uma média de 76% das notas 

no nível EI. Se somarmos com as notas do nível MI o valor se torna ainda mais expressivo, 
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chegando à média de 96% dos votos totais. Esse dado demonstra que os servidores estão 

observando desperdício de papel em impressões desnecessárias, assim como informativos 

impressos que poderiam ser enviados por e-mail, nesse sentido, podemos analisar que o gasto 

excessivo de papel está fortemente presente na instituição. 

 

As ações sustentáveis 3, 11 e 16 estão ligadas ao ato de economizar energia elétrica, 

essas ações dependem somente de mudança de hábitos e conscientização, não gerando nenhum 

gasto de recursos públicos. As três ações juntas atingiram a média de 77% no nível MI. 

Observa-se, entretanto, que o nível UPI, recebeu uma média de 21% de votos, demonstrando 

que práticas diárias simples, para alguns, não tem muita importância no resultado final. Esse 

dado indica que para conscientizar os servidores sobre a importância de qualquer que seja a 

ação, será necessário palestras e cursos focados na seriedade da causa. 

 

A ação 7 visa a qualidade de vida dos servidores e consequentemente a redução de 

energia elétrica, pois a limpeza dos aparelhos de ar condicionado melhoram a qualidade do ar 

e os aparelhos funcionam mais adequadamente. Essa ação recebeu votos em todos os níveis, 

demonstrando diferentes opiniões. O nível UPI recebeu a maior percentagem, 41%. Esses dados 

podem demonstrar o desconhecimento sobre a importância da limpeza dos aparelhos de ar 

condicionado, seja para a própria saúde ou para a economia de recursos públicos.  

 

A ação 8 que trata de palestras sobre uso correto dos coletores para coleta seletiva, 

recebeu 62 % dos votos nos níveis UPI, NMI e SI. Em entrevistas in loco com os terceirizados 

responsáveis pela coleta do lixo no Campus, observa-se desconhecimento sobre qual resíduo 

pode ser descartado em um determinado coletor, assim os mesmos não tem a serventia 

adequada. A percentagem expressiva nos níveis supracitados demonstra a falta de 

conhecimento de como a coleta seletiva é importante para o meio ambiente, pois evita a 

poluição do solo e lençóis freáticos, além de muitos outros benefícios. Novamente será 

necessário sensibilizar os servidores com palestras e capacitação. 

 

As ações 10, 15 e 18 que tratam da economia de água no Campus, receberam em média 

44% de votos no nível EI e 46% no nível MI, esses dados demonstram a importância da 

implantação dessas ações sustentáveis na opinião dos servidores, mas para a sua introdução são 

necessários investimentos, o que demanda planejamento e provisão orçamentária. 

Provavelmente possa acontecer em médio e longo prazo. 
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A ação 17 recebeu votos em todos os níveis, sendo o EI o de maior relevância, com 53% 

e o SI com 3%. A realização de cursos de capacitação focado em sustentabilidade servirá de 

base para o sucesso da implantação de muitas ações sustentáveis propostas pelo plano de ação. 

A manutenção dessas ações também dependerá de cursos para a sensibilização dos 

participantes. Os votos em todos os níveis demonstram a diversidade de opinião quanto à 

necessidade e o comprometimento em aderir a uma gestão ambiental na instituição. 

 

A ação 19 que trata da instalação de pontos de coleta para descarte de pilhas e baterias 

também recebeu votos em todos os níveis. A maior percentagem foi de 35% no nível UPI, 

enquanto a menor foi de 6% no nível SI. Esses dados refletem a seriedade da realização de 

cursos, visando à sensibilização dos servidores, a fim de saber sobre a importância do descarte 

correto de resíduos e quanto esse fato pode destruir o meio ambiente. 

 

A ação 20 recebeu todos os votos nos níveis EI e MI, refletindo sua importância e 

urgência. Demonstra que os servidores estão preocupados com a atual situação do descarte do 

lixo hospitalar do Campus. Esse descarte incorreto atinge diretamente os terceirizados, que são 

responsáveis pela coleta de lixo no Campus e os garis que pegarão esse lixo secundariamente, 

podendo sofrer graves lesões. Além disso, o descarte incorreto prejudica a saúde do solo. A 

introdução dessa ação necessita de planejamento e investimento, pois será preciso contratar 

empresa especializada por meio de licitação, finalizando em médio prazo. 

 

4.3.2. AS AÇÕES SUSTENTÁVEIS NA MATRIZ GUT 

 

Foram alocadas na ferramenta de qualidade Matriz GUT as 20 ações sustentáveis 

propostas no questionário de pesquisa, o resultado obtido foi a ordem de prioridade das ações 

sustentáveis para a implantação no Colégio Pedro II – Campus Realengo II. 

 

As notas destinadas para os itens Gravidade, Urgência e Tendência de cada ação, foram 

determinadas pela autora juntamente com o auxílio dos Diretores Administrativo e Pedagógico 

da instituição. Levando-se em consideração as funcionalidades e especificidades de uma 

instituição de ensino que atua no segmento do ensino fundamental e médio, também obteve 

relevância o quantitativo de servidores e o tamanho do Campus Realengo II.  
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Tabela 6: Matriz GUT – Notas atribuídas 
 

Matriz GUT 

Ações Sustentáveis Gravidade Urgência Tendência GxUxT 

1 5 5 5 125 

2 4 4 5 80 

3 3 3 1 9 

4 5 5 5 125 

5 4 4 4 64 

6 3 3 4 36 

7 3 4 1 12 

8 3 3 3 27 

9 3 3 4 36 

10 4 4 1 16 

11 2 3 1 6 

12 3 3 2 18 

13 3 3 1 9 

14 5 5 5 125 

15 3 3 1 9 

16 3 3 5 45 

17 3 3 4 36 

18 3 3 1 9 

19 2 2 1 4 

20 5 5 5 125 

 

Algumas ações obtiveram, apesar de notas diferentes nos quesitos Gravidade, Urgência 

e Tendência, o mesmo resultado no produtório, decorrendo em empate. 

 

Mediante tais fatos, Ferreira et al. (2014, p. 296) ressaltam que no caso de empate a 

aplicação da prioridade na Matriz GUT deve ser tratada simultaneamente, pois há grande 

dificuldade de flexibilização dessa ferramenta. Ainda de acordo com Ferreira et al. (2014, p. 

296) existe grande escassez na literatura em relação aos casos de empate durante a avaliação 

dos fatores na Matriz GUT. Na tabela 7 será exposto o resultado por ordem de classificação da 

Matriz GUT.  
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Tabela 7: Resultado da Ordenação das Ações Sustentáveis pela GUT 

 

Orde

m 
Ações Sustentáveis Pontos 

1° Configurar a impressora para imprimir padrão frente e verso. 125 

2º Pensar se realmente é necessário imprimir o documento. 125 

3º 
Promover o uso da digitalização e correio eletrônico, evitando a 

impressão. 
125 

4º Descarte adequado do lixo hospitalar produzido pelo Gabinete médico. 125 

5º Fazer uso do seu próprio copo ou caneca, evitando os descartáveis. 80 

6º Substituição das lâmpadas atuais por fluorescentes. 64 

7º 
Manter portas e janelas da sala fechadas, caso o ar condicionado esteja 

ligado. 
45 

8º Fazer blocos de anotações com papéis A4 inutilizados. 36 

9º 
Realização de cursos de capacitação para servidores voltados à 

sustentabilidade. 
36 

10º 
No momento da contratação de serviços terceirizados de limpeza e 

conservação, incluir cláusula de capacitação na área sustentável. 
36 

11º 
Palestras de como fazer uso correto dos coletores para coleta seletiva 

existente no Campus. 
27 

12º 
Na aquisição de equipamentos de ar condicionado preferir modelos com 

selo PROCEL (gastam menos energia). 
18 

13º Armazenamento e utilização de água das chuvas para limpeza externa. 16 

14º Realizar limpeza regular dos aparelhos de ar condicionado. 12 

15º 
Desligar computadores e impressoras quando não for usar por períodos 

longos. 
9 

16º Instalação de sensores de presença, economizando energia elétrica. 9 

17º Instalação de torneiras com temporizadores nos banheiros. 9 

18º 
Instalações de válvulas mais econômicas (duplo acionamento) nas 

descargas dos vasos sanitários. 
9 

19º Desligar monitores e luz local quando não for usar por períodos curtos. 6 

20º 
Instalação de pontos de coleta para descarte de pilhas e baterias 

inutilizadas. 
4 
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4.3.3. APLICAÇÃO NO DIAGRAMA DE PARETO 

 

Na Tabela 8 estão descritas as frequências das notas obtidas na Matriz GUT na ordem 

decrescente, assim como a percentagem sobre o total da frequência e a percentagem aculumada.  

 
Tabela 8: Tabela de Pareto 

 

Ações 
sustentáveis 

Frequência 
GUT Percentagem Percentagem 

acumulada 

Ação 1 125 13,65 13,65 
Ação 4 125 13,65 27,29 

Ação 14 125 13,65 40,94 
Ação 20 125 13,65 54,59 
Ação 2 80 8,73 63,32 
Ação 5 64 6,99 70,31 

Ação 16 45 4,91 75,22 
Ação 6 36 3,93 79,15 

Ação 17 36 3,93 83,08 
Ação 9 36 3,93 87,01 
Ação 8 27 2,95 89,96 

Ação 12 18 1,97 91,92 
Ação 10 16 1,75 93,67 
Ação 7 12 1,31 94,98 
Ação 3 9 0,98 95,96 

Ação 13 9 0,98 96,94 
Ação 15 9 0,98 97,93 
Ação 18 9 0,98 98,91 
Ação 11 6 0,66 99,56 
Ação 19 4 0,44 100,00 

Total 916 100,00   
 

Mediante os dados expostos será montado o Diagrama de Pareto. A análise gráfica 

facilita a visualização e o entendimento das ações sustentáveis que devem ser aplicadas na 

instituição a fim de sanar a maioria dos problemas ligados à sustentabilidade. 

 

Tais informações podem ser observadas e analisadas na Figura 8. 
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Figura 8: Diagrama de Pareto – Ações sustentáveis 
 
 

Analisando a Figura 8 pode-se observar que deverão ser introduzidas 8 ações 

sustentáveis às atividades do Colégio Pedro II – Campus Realengo II. São as ações 1, 4, 14, 20, 

2, 5, 16 e 6 que auxiliarão no preenchimento da lacuna sustentável existente na instituição. 

 

O Diagrama de Pareto está relacionado diretamente ao princípio 80-20, onde 80% das 

consequências decorrem de 20% das causas. Relacionando esse princípio com a presente 

pesquisa podemos observar que 80% da lacuna sustentável existente no Colégio Pedro II – 

Campus Realengo II será minimizada com a implantação de 20% das ações sustentáveis 

propostas. 
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Observa-se, entretanto, que o Diagrama de Pareto extraiu 40% das ações como 

emergenciais. Embora, para este caso, a relação Pareto 80-20 não tenha sido predominante, e a 

ferramenta não tenha permitido eliminar 80% das ações, ainda sim se manteve a análise como 

forma de priorizar.   

 

Comparando os resultados obtidos através do questinário de pequisa e a aplicação das 

ações sustentáveis ao Diagrama de Pareto, observa-se igualdade em algumas ações resultantes, 

que merecem a atenção da gestão e que devem ser priorizadas.  

 

Das 8 ações emergenciais obtidas no Diagrama de Pareto, 5 ações (1, 4, 14, 20 e 6) 

receberam mais de 60% dos votos no nível EI do questionário, como mostra o quadro 5.  

 

Resultado do Diagrama de 

Pareto – 8 ações sustentáveis 

Resultado do questionário 

de pesquisa – Nível EI 

Ação 1 73,5% 

Ação 4 79% 

Ação 14 76% 

Ação 20 62% 

Ação 2 47% 

Ação 5 32% 

Ação 16 41% 

Ação 6 73% 
 
Quadro 5: Comparação dos resultados do questionário e Diagrama de Pareto 
 

A percepção dos servidores quanto à necessidade na implantação de determinadas ações 

sustentáveis no campus, não está tão divergente das notas atribuídas pela autora e pelos 

diretores administrativo e pedagógico da instituição na ferramenta Matriz GUT. 

 

A falta de alinhamento da instituição com as questões ambientais está fortemente 

demonstrada na rotina administrativa da instituição, com desperdícios e maus hábitos ligados 

aos uso dos recursos naturais, assim como o perigo eminente do lixo hospitalar descartado 

incorretamente.  
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A comparação de tais resultados pode auxiliar a gestão na estratégia de agir em conjunto 

com os servidores na implantação das ações sustentáveis, a consequência do trabalho em equipe 

geralmente proporciona melhores resultados. 

 

Após o conhecimento das ações emergenciais através do Diagrama de Pareto, será 

proposto um plano de ação baseado na ferramenta de qualidade 5W1H, a ser aplicado ao 

Colégio Pedro II - Campus Realengo II. 

 

4.3.4. A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

Os resultados obtidos através do Diagrama de Pareto foram aplicados na elaboração do 

plano de ação que resulte na eficácia da implantação das ações às atividades da instituição.  

 

O plano de ação auxiliará a instituição na introdução das ações, apontando o que será 

realizado, o local, quando, quem será responsável, o motivo e como será o método utilizado 

para que a ação proposta seja implantada com êxito. Serão informadas ainda as metas do plano 

de ação, assim como o período de revisão das estratégias e os indicadores que podem ser usados 

para avaliar os resultados. 

 

A seguir será demonstrada a proposta do plano de ação a fim de auxiliar a gestão a 

introduzir as ações sustentáveis emergenciais às atividades do Campus Realengo II. 

 

Ação 1 - Configurar a impressora para imprimir padrão frente e verso 

5W
1H

 

O que será realizado? Padronização das impressoas existentes no campus para 
imprimir padrão frente e verso 

Onde será realizado? Em todas as Diretorias, Departamentos e Seções que houver 
impressoras 

Quando será realizado? Imediatamente 
Quem realizará? Técnico em informática 
Por que será realizado? Para evitar o desperdício e gerar economia 

Como será realizado? Configurando as impressoras para que imprimam padrão 
frente e verso 

Meta Padronizar 100% das impressoras no prazo de 30 dias 
Revisão Trimestral 

Indicador Número de impressoras configuradas/Total de impressoras 
no campus 

 
Quadro 6: 5W1H – Ação 1 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
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Ação 4 - Pensar se realmente é necessário imprimir o documento 
5W

1W
 

O que será realizado? Ações para conscientizar os servidores a pensar antes de 
imprimir qualquer documento 

Onde será realizado? Em todas as Diretorias, Departamentos e Seções do Campus 
Quando será realizado? Imediatamente 
Quem realizará? Seção de Gestão de Pessoas 
Por que será realizado? A impressão desnecessária gera custos e desperdício 
Como será realizado? Através de palestras e e-mails informativos 

Meta Reduzir 30% do consumo de papel A4 no prazo de 90 dias 
Revisão Trimestral 

Indicador Quantidade mensal de resmas utilizadas por seção/consumo 
mensal no trimestre anterior 

 
Quadro 7: 5W1H – Ação 4 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
 

Ação 14 - Promover o uso da digitalização e correio eletrônico, evitando a impressão 

5W
1H

 

O que será realizado? Ampla divulgação para uso de scanner e e-mails para 
comunicação interna e externa 

Onde será realizado? Em todas as Diretorias, Departamentos e Seções do Campus 
Quando será realizado? Imediatamente 
Quem realizará? Setor de Gestão de Pessoas 
Por que será realizado? Para evitar impressões desnecessárias 

Como será realizado? Através de palestras e Ordem de serviço enviada aos e-mails 
dos servidores 

Meta Reduzir em 20% o consumo de papel A4 no prazo de 90 
dias 

Revisão Trimestre 

Indicador Quantidade mensal de resmas utilizadas por seção/consumo 
total observado em trimestres anteriores 

 
Quadro 8: 5W1H – Ação 14 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
 

Ação 20 - Descarte adequado do lixo hospitalar produzido pelo Gabinete médico 

5W
1H

 

O que será realizado? Contratação de empresa especializada em lixo hospitalar 
Onde será realizado? Gabinete médico 
Quando será realizado? Em médio prazo 
Quem realizará? Seção de Compras / Gabinete Médico 

Por que será realizado? Lixo hospitalar descartado incorretamente causa danos 
ambientais 

Como será realizado? O lixo hospitalar do gabinete médico será coletado por 
empresa especializada 

Meta Reduzir em 50% o descarte incorreto do lixo hospitalar no 
prazo de 90 dias 

Revisão Trimestral 
Indicador Valor mensal das despesas com a coleta do lixo hospitalar 

 
Quadro 9: 5W1H – Ação 20 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
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Ação 2 - Fazer uso do seu próprio copo ou caneca, evitando os descartáveis 
5W

1H
 

O que será realizado? Ampla divulgação para que os servidores façam uso de seu 
próprio copo, caneca ou garrafa. 

Onde será realizado? Em todo o Campus 
Quando será realizado? Em curto prazo 
Quem realizará? Seção de Gestão de Pessoas 

Por que será realizado? O uso de copos descartáveis causa impactos negativos ao 
meio ambiente e gastos de recursos públicos 

Como será realizado? Através de palestras e e-mails informativos 
Meta Reduzir em 30% o consumo de copos descartáveis no prazo 

de 180 dias 
Revisão Semestral 

Indicador Quantidade trimestral consumida de copos descartáveis por 
seção/consumo no trimestre anterior 

 
Quadro 10: 5W1H – Ação 2 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
 

Ação 5 - Substituição das lâmpadas atuais por fluorescentes 

5W
1H

 

O que será realizado? Substituição das lâmpadas fluorescentes 
Onde será realizado? Nos locais onde ainda é utilizado lâmpadas incandescentes 
Quando será realizado? Em curto prazo 
Quem realizará? Seção de compras / Prefeitura do Campus 
Por que será realizado? As lâmpadas incandescentes gastam mais energia 
Como será realizado? A empresa terceirizada realizará a troca das lâmpadas 

Meta Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica no prazo de 
180 dias 

Revisão Semestral 

Indicador Valor mensal das despesas com energia elétrica/valor 
mensal no semestre anterior 

 
Quadro 11: 5W1H – Ação 5 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
 

Ação 16 - Manter portas e janelas da sala fechadas, caso o ar condicionado esteja 

ligado 

5W
1H

 

O que será realizado? A conscientização para que mantenham portas e janelas 
fechadas, caso estejam usando o ar condicionado. 

Onde será realizado? Em todas ambientes com ar condicionado. 
Quando será realizado? Imediatamente 
Quem realizará? Seção de Gestão de Pessoas / Prefeitura do Campus 
Por que será realizado? Para gerar redução no consumo de energia elétrica 
Como será realizado? Através de palestras, e-mails informativos e inspeções. 

Meta Reduzir em 5% o consumo de energia elétrica no prazo de 
90 dias 

Revisão Trimestral 

Indicador Valor mensal das despesas com energia elétrica/valor 
mensal no trimestre anterior 

 
Quadro 12: 5W1H – Ação 16 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
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Ação 6 - Fazer blocos de anotações com papéis A4 inutilizados 
5W

1H
 

O que será realizado? Confecção de blocos de anotações com papéis inutilizados 
em apenas uma face 

Onde será realizado? Em todas as Diretorias, Departamentos e Seções do Campus 
Quando será realizado? Imediatamente 
Quem realizará? Seção de Gestão de Pessoas 
Por que será realizado? Para evitar o uso de folhas A4 novas como rascunho 
Como será realizado? Através de palestras e e-mails informativos 

Meta Reduzir em 5% o consumo de papel A4 no prazo de 90 dias 
Revisão Trimestral 

Indicador Quantidade mensal de resmas utilizadas por seção/consumo 
total em trimestres anteriores 

 
Quadro 13: 5W1H – Ação 6 
Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2015) 
 

Normalmente os planos de ação abordam a questão do custo para medir quanto a 

instituição terá que utilizar de seus recursos financeiros para implementar tais ações. A presente 

pesquisa optou por não aplicar custos ao plano de ação, devido ao fato de que algumas ações 

dependem basicamente de conscientização e sensibilização, sendo difícil mensurar tais custos, 

enquanto outras dependem de abertura de licitação, sendo possível somente mensurá-los após 

abertura de processo e levantamento de pesquisa de preços com fornecedores. 

 

As metas que visam redução terão seus percentuais analisados em cada revisão. 

Dependendo dos resultados alcançados as percentagens podem ser diminuídas, mantidas ou 

aumentadas. Sempre observando se a ação foi implantada corretamente, se pode haver 

melhorias, se a ação deve ser alterada para alcançar seus objetivos e até mesmo se os servidores 

entenderam o objetivo daquela ação; pois a falta de entendimento pode afetar de forma relevante 

os resultados pretendidos. 

 

Se as metas forem alcançadas nas revisões, os percentuais serão aumentados, 

objetivando melhores resultados em novos períodos. 

 

Para o Colégio Pedro II - Campus Realengo II, a implantação de ações sustentáveis é 

uma experiência nova, ou seja, é necessário moldar e aprender com a prática. É o trabalho em 

conjunto da gestão com servidores e alunos, visando sempre o bem estar comum e o 

alinhamento da instituição com as questões socioambientais. 
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O quadro 13 apresenta o cronograma proposto para a aplicação das ações sustentáveis 

ao funcionamento do Colégio Pedro II – Campus Realengo II. 
 

Cronograma de aplicação das ações sustentáveis 

 
Ações 

 

Anos 
2016 2017 

A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1                  
4                  
14                  
20                  
2                  
5                  
16                  
6                  

 
Quadro 14: Cronograma de aplicação das ações sustentáveis  
 

 O cronograma propõe que as 8 ações sustentáveis descritas no plano de ação sejam 

inseridas até o final do ano de 2017. 

 

No caso de ações sustentáveis que dependem de mudança de hábitos e inclusão de 

práticas conscientes, os períodos de revisão podem ser mais necessários e com espaços curtos 

de tempo entre si. 

 

A ação 1 necessite de 4 meses para sua implantação com o auxílio do técnico em 

informática existente no Campus. A quantidade de impressoras são poucas, pois diversas seções 

dividem uma mesma impressora. 

 

Para a ação 4, 14, 16 e 6 se faz necessário um período de 8 meses cada uma, pois são 

ações que dependem de orientação, capacitação e inspeção. A seção responsável precisará de 

tempo para enviar comunicados, organizar e agendar palestras com o intuito de sensibilizar os 

servidores. As ações que dependem de conscientização para a mudança de hábitos vão 

necessitar de manutenções futuras com períodos a serem definidos. 

 

A ação 20 somente será inserida em 2017, tendo em vista não ter entrado no 

planejamento orçamentário de 2016 e para sua realização é necessário abertura de licitação. A 
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contratação da empresa provavelmente ocorra em fevereiro com o recebimento da provisão 

orçamentária pelo Campus. Período para implantação e adequação de 3 meses. 

 

Para a ação 2 é necessário um período de 12 meses, pois é fundamental o 

comprometimento do servidor com a causa, e isso demanda tempo. 

 

A ação 5 assemelha-se a situação da ação 20, pois depende de planejamento e provisão 

orçamentária. Demanda um período de 10 meses, pois o Campus é o maior do Colégio Pedro 

II, havendo uma quantidade muito grande de lâmpadas em toda sua estrutura a ser trocada.  

 

No Quadro 14 é apresentada a ligação das 8 ações sustentáveis emergenciais, com o 

problema detectado e o eixo temático da A3P relacionado. Essa ligação demonstrou que 88% 

das ações tem relação com o mesmo eixo tématico da A3P, essa informação demonstra que as 

lacunas sustentáveis que necessitam de soluções imediatas ou em curto prazo estão ligadas ao 

uso racional e consciente dos recursos naturais.  

 

Somente uma ação sustentável emergencial pertence ao eixo temático voltado ao 

gerenciamento de resíduso sólidos. O descarte correto do lixo hospitalar é uma ação que merece 

total atenção da gestão, pois envolve risco à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

Ações sustentáveis Problema 
detectado Eixo temático da A3P  

Configurar a impressora para imprimir 
padrão frente e verso 

Consumo de papel 
A4 

Uso racional dos 
recursos naturais e bens 

públicos 

Fazer uso do seu próprio copo ou caneca, 
evitando os descartáveis 

Consumo de copos 
descartáveis 

Pensar se realmente é necessário imprimir 
o documento 

Consumo de papel 
A4 

Substituição das lâmpadas atuais por 
fluorescentes 

Consumo de 
energia elétrica 

Fazer blocos de anotações com papéis A4 
inutilizados 

Consumo de papel 
A4 

Promover o uso da digitalização e correio 
eletrônico, evitando a impressão 

Consumo de papel 
A4 

Manter portas e janelas da sala fechadas, 
caso o ar condicionado esteja ligado 

Consumo de 
energia elétrica 

Descarte adequado do lixo hospitalar 
produzido pelo Gabinete médico 

Consumo de papel 
A4 

Gerenciamento de 
resíduos sólidos 

 
Quadro 15: Ações sustentáveis, problemas detectados e eixos temáticos da A3P 
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Com a implantação do plano de ação proposto, a instituição busca o alinhamento com 

as questões ambientais, evitando o desperdício e gerando economia de verbas públicas.  

 

4.4. ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

 

A introdução de ações sustentáveis às atividades de qualquer que seja a instituição, 

pública ou privada, é de extrema importância nos dias atuais. Em se tratando de uma instituição 

de ensino, onde seu papel é de formar cidadãos, essa introdução se torna ainda mais urgente.  

 

 Em uma escola trabalham pessoas dos mais diversos tipos de culturas e hábitos, de 

diferentes gerações e níveis sociais. Assim, modificar ou até mesmo inserir novas culturas e 

hábitos não são tarefas simples. Nesse sentido, transformar as atitudes das pessoas em uma 

instituição, não depende somente dos próprios atos, mas também do posicionamento da alta 

gestão. Em uma instituição onde a hierarquia deve ser obedecida e os gestores não se 

conscientizam da importância da introdução de ações sustentáveis, é improvável que a mudança 

de hábitos aconteça. 

 

A A3P foi criada com o intuito de estimular os gestores públicos a introduzir critérios 

de sustentabilidade às atividades, visando economia de recursos naturais e menos gastos dos 

recursos públicos. Na teoria a iniciativa é excelente, mas na prática a adesão a A3P é 

burocrática, envolvendo documentações e exigências; e o envolvimento de servidores para a 

formação da comissão da A3P é essencial, porém, esses servidores acumularão funções sem 

ganhos financeiros adicionais, com isso a participação se torna desinteressante. 

 

Mediante tais dificuldades, foi observado que para a aplicação da sustentabilidade de 

forma emergencial ao Colegio Pedro II – Campus Realengo II seriam necessárias introduções 

de ações diretas e menos complexas. 

 

Das 8 ações sustentáveis emergenciais resultantes do Diagrama de Pareto, 6 podem ser 

implantadas sem que necessite do uso de gastos públicos. A atual crise no Brasil provocou 

grandes cortes orçamentários na esfera pública ocasionando suspensão de projetos, reformas, 

obras, entre outros. Nesse sentido, a busca da inserção de ações sustentáveis que dependam 

basicamente da conscientização e do comprometimento é um caminho a ser seguido. 
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Na introdução de ações que necessitem de investimentos públicos há todo um 

planejamento administrativo, orçamentário e financeiro, isso demanda tempo e disponibilidade 

de recursos, tais ações podem acontecer em médio e longo prazo. Já a introdução de ações que 

dependem exclusivamente da iniciativa e da mudança de hábitos pode ser imediata, 

necessitando apenas de informações e procedimentos. 

 

  Para que o plano de ação apresentado não signifique uma utopia ou apenas mais um 

plano no papel, é necessário acompanhamento, engajamento, dedicação e um cronograma de 

datas a serem cumpridas. E um ponto importante, se a iniciativa partir dos gestores, seus atos 

motivarão seus subordinados, seja por concordância ou por obediência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Neste momento será apresentada uma conclusão final do estudo, seguido por análises e 

respostas às questões da pesquisa apresentadas inicialmente e recomendações para futuros 

trabalhos. 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Colégio Pedro II por ser uma instituição de ensino pública federal tem o dever de ser 

exemplo, e inserir em sua gestão administrativa e pedagógica, ações sustentáveis a fim de 

conscientizar servidores, alunos e seus familiares, respeitando o meio ambiente, diminuindo o 

consumo de bens naturais e gerando economia de recursos públicos. 

 

O objetivo geral deste trabalho foi à inserção e aplicação de ações sustentáveis em uma 

instituição de ensino que até então nunca tinha envolvido seus servidores e alunos a iniciativas 

socioambientais. O intuito é de, a partir de uma gestão sustentável, mudar hábitos e culturas 

dentro e fora do Colégio Pedro II, replicando ações e seus resultados. 

 

Em seguida descrevem-se as respostas das questões da pesquisa apresentadas na introdução. 

 

1. Quais mudanças a implantação de práticas sustentáveis trarão à rotina de uma 

instituição de ensino? 

2. Qual a percepção dos servidores em relação às ações sustentáveis sugeridas? 

3. Como fazer o acompanhamento das ações sustentáveis a fim de saber quais 

resultados geram para a instituição? 

 

A mudança com a implantação de uma gestão ambiental ao Campus Realengo II irá refletir 

positivamente na vida de seus alunos, que envolvidos direta ou indiretamente com práticas 

sustentáveis no ambiente escolar, desenvolverão atitudes diferenciadas e conscientes.  

 

Com a aplicação do questionário de pesquisa, foi possível conhecer a percepção dos 

servidores com relação às ações sustentáveis propostas. 
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O desperdício de papel obteve os maiores percentuais no nível EI do questionário, sendo 

observado de forma preocupante pelos servidores. A gestão deve buscar, em curto prazo, 

soluções para minimizar o problema, que depende basicamente da mudança de hábitos e 

conscientização. O Plano de Gestão Socioambiental da A3P, Anexo 4, pode auxiliar no 

planejamento e implantação de práticas sustentáveis. 

 

Em comparação com as respostas do questionário e o resultado do Diagrama de Pareto, 

pode-se observar que das 8 ações sustentáveis, 75% são ações que não dependem do uso de 

recursos públicos, nesse mesmo sentido, das 10 ações mais votadas no nível EI do questionário, 

60% também não necessitam de investimentos. Esses dados demonstram que o interesse em 

introduzir práticas sustentáveis simples é de interesse comum.  

 

A participação dos servidores é essencial para que metas e prazos sejam alcançados, seja 

parcialmente ou totalmente. A seriedade, o engajamento e o comprometimento são partes 

principais e importantes para que o plano de ação seja introduzido com sucesso. Sem esquecer 

que a adesão total dos gestores é de suma importância, afinal, partirá deles todo um 

planejamento para que capacite e sensibilize os servidores da importância da introdução de tais 

ações em toda rotina de trabalho. 

 

O plano de ação proposto ao Colégio Pedro II – Campus Realengo II terão prazos 

diferenciados, dependendo da complexidade da ação pretendida. As ações que dependem de 

mudanças de hábitos e de sensibilização podem acontecer de imediato e em curto prazo, 

dependendo de fatores como conscientização e força de vontade, porém os resultados são 

colhidos no médio e longo prazo e devem ser periódicos para a manutenção dos resultados 

obtidos. 

 

As ações que dependem de mudanças maiores e gastos de recursos públicos acontecerão 

mais lentamente, em médio e longo prazo, pois dependem de liberação de verba e finalização 

das licitações. 

 

As metas do plano de ação proposto podem e devem ser acompanhadas e cobradas, seja por 

servidores envolvidos diretamente, seja por servidores de outras áreas. Essa atitude funciona 

como uma fiscalização e ajudaria para que as metas estabelecidas fossem realmente alcançadas. 
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  O acompanhamento dos resultados gerados pela introdução de práticas sustentáveis na 

instituição pode ser feito através de indicadores. Assim que uma determinada ação sustentável 

for implantada, deve ser feito anotações dos quantitativos envolvidos, para que depois de um 

determinado período a ser estabelecido pela instituição, esses quantitativos possam ser 

comparados.  

 

Os resultados obtidos geram indicadores que vão auxiliar os gestores na tomada de 

decisão. A A3P tem seus indicadores que podem auxiliar nessa etapa de monitoramento, 

conforme Anexo 5. 

 

 O monitoramento é um meio de estimular, através da exposição dos resultados obtidos, 

a continuação e o empenho dos colaboradores. Assim, mais pessoas se envolvem com a causa, 

internamente e externamente, como alunos, estagiários e terceirizados, praticando e replicando 

para suas famílias, seus amigos, enfim, para a sociedade em geral. 

 

5.2. RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

No sentido de que a presente pesquisa deu-se no Campus Realengo II, trabalhos futuros 

podem ser realizados em outros Campi do Colégio Pedro II, ou ainda, comparações entre dois 

ou mais Campi. 

 

  Serão relacionadas a seguir sugestões para futuros trabalhos, tendo em vista o objetivo 

de inserir bons hábitos, culturas e ideias sustentáveis às atividades de uma instituição de 

ensinos, seguindo ou não as propostas e as especificidades dos eixos temáticos da A3P. 

 

 Monitoramento das ações sustentáveis 

Monitorar os resultados da implantação das ações sustentáveis propostas nesta 

pesquisa, a fim de que se conheçam os resultados e posteriormente sejam 

elaboradas novas metas; 

 

  Atividades sustentáveis extracurriculares 

Realizar pesquisa de campo com os alunos do Colégio Pedro II para saber quais 

atividades externas ligadas a sustentabilidade poderiam fazer parte do quadro de 

atividades extracurriculares; 
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 Ideias inovadoras para implantação no Campus 

Pesquisar em outras instituições de ensino ideias inovadoras sobre sustentabilidade 

que possam ser implantadas no Colégio Pedro II; 

 

 Programa ambiental padrão 

Propor um programa ambiental padronizado, de fácil implantação, que seja 

aplicável em todos os Campi e Reitoria do Colégio Pedro II; 

 

 Criação de um setor “verde” 

Realizar um estudo da viabilidade e da criação de um setor “verde” no Colégio 

Pedro II, que cuidasse da implantação e da divulgação de ações sustentáveis e todos 

os assuntos envolvidos com a temática. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

Ações sustentáveis aplicáveis ao Colégio Pedro II 

Pesquisa realizada com os servidores do Colégio Pedro II - Campus Realengo II, para a 
elaboração da dissertação do curso de Mestrado em Sistema de Gestão pela Universidade 
Federal Fluminense.  

Tema da dissertação: PROPOSTA DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA O COLÉGIO 
PEDRO II COM BASE NO MODELO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA (A3P) 

Os dados do questionário servirão de base para o conhecimento do nível de importância da 
implantação das ações sustentáveis descritas, na opinião dos servidores da instituição.  

Todos os dados serão tratados de forma confidencial. 

Responsável: Cristina Alves Pereira - Contadora - Colégio Pedro II/Campus Realengo II 

*Obrigatório 
 
Atribuir níveis de importância nas ações sustentáveis abaixo: 

1. Configurar a impressora para imprimir padrão frente e verso. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

2. Fazer uso do seu próprio copo ou caneca, evitando os descartáveis. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

3. Desligar computadores e impressoras quando não for usar por períodos longos. * 
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Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

4. Pensar se realmente é necessário imprimir o documento. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

  

5. Substituição das lâmpadas atuais por fluorescentes. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

6. Fazer blocos de anotações com papéis A4 inutilizados. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  
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7. Realizar limpeza regular dos aparelhos de ar condicionado. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

8. Palestras de como fazer uso correto dos coletores para coleta seletiva existente no 
Campus. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

9. No momento da contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, 
incluir cláusula de capacitação na área sustentável. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

10. Armazenamento e utilização de água das chuvas para limpeza externa. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  
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o Sem importância  

 

11. Desligar monitores e luz local quando não for usar por períodos curtos. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

12. Na aquisição de equipamentos de ar condicionado preferir modelos com selo 
PROCEL (gastam menos energia). * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

13. Instalação de sensores de presença, economizando energia elétrica. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

14. Promover o uso da digitalização e correio eletrônico, evitando a impressão. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  
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o Não muito importante  

o Sem importância  

 

15. Instalação de torneiras com temporizadores nos banheiros. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

16. Manter portas e janelas da sala fechadas, caso o ar condicionado esteja ligado. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

17. Realização de cursos de capacitação para servidores voltados à sustentabilidade. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

 

18. Instalações de válvulas mais econômicas (duplo acionamento) nas descargas dos vasos 
sanitários. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  
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o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

19. Instalação de pontos de coleta para descarte de pilhas e baterias inutilizadas. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  

20. Descarte adequado do lixo hospitalar produzido pelo Gabinete médico. * 

Marcar apenas uma oval. 

o Extremamente importante  

o Muito importante  

o Um pouco importante  

o Não muito importante  

o Sem importância  
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ANEXO 1 – MINUTA DO TERMO DE ADESÃO 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

 
TERMO DE ADESÃO ___ - MMA-
A3P/2015, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, E O (A) 
_______________________, PARA OS 
FINS QUE SE ESPECIFICA. 

 
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, órgão da 
Administração Pública Federal, nos termos da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003 e do 
Decreto no 6.101, de 26 de abril de 2007, inscrito no CNPJ no 37.115.375/0002-98, com sede 
na Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 5o andar, Brasília/DF, neste ato representado pelo seu 
Secretário-Executivo, FRANCISCO GAETANI, brasileiro, divorciado, nomeado pelo 
Decreto Presidencial de 17 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial da União de 18 de 
janeiro de 2011, residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade no 
606.196-SSP/MG, inscrito no CPF sob o no 297.500.916-04, e o (a) 
_______________________________, inscrito no CNPJ/MF com o nº________, com sede na 
_______________________________, neste ato representado por___________________, 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ______ (SSP-__) e inscrito no CPF sob o nº 
___________, residente e domiciliado na ___________________________, no uso de suas 
atribuições conforme designação ________________________, doravante denominado 
INSTITUIÇÃO, firmam o presente TERMO DE ADESÃO, sujeitando-se aos termos da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, no que couber, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Termo de Adesão tem por finalidade integrar esforços para desenvolver 
projetos destinados à implantação do Programa Agenda Ambientais na Administração Pública 
A3P, no âmbito da INSTITUIÇÃO, visando à inserção da variável socioambiental no seu 
cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO  
 

Durante a execução do objeto do presente Termo de Adesão fica estabelecido que 
os partícipes adotem a metodologia constante do “Manual da Agenda Ambiental na 

Administração Pública – Cartilha A3P”, assim como as orientações do Programa A3P. 
 

Parágrafo Primeiro. Poderão ser acrescidas outras ações, sugeridas pelos próprios agentes 
implementadores do Programa A3P, de comum acordo entre as partes. 

 
Parágrafo Segundo. Na implantação do presente Termo de Adesão deverão ser 
obrigatoriamente observados, pelos partícipes, os seguintes objetivos: 
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I - promover a reflexão sobre os problemas socioambientais no âmbito da 

INSTITUIÇÃO; 
 
II - estimular a adoção de atitudes e procedimentos que levem ao uso racional dos 

recursos naturais e dos bens públicos, a fim de maximizar a eficiência dos serviços prestados; 
 
III - garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destinação 

ambientalmente correta; e, 
 
IV - melhorar a qualidade do ambiente do trabalho. 

 
Parágrafo Terceiro. Para a consecução do objeto traçado no presente Termo, o MMA/A3P e 
a INSTITUIÇÃO poderão, em conjunto ou separadamente gerenciar a implementação de 
ações cooperativas, em parceria com agência e órgãos públicos e privados, particularmente 
junto a universidades e centros de pesquisa com atuação e interesse na área de gestão social e 
ambiental, a fim de melhorar a eficiência e a eficácia dos planos de ação.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 
 

I - Caberá à INSTITUIÇÃO: 
 
a) criar comissão que será responsável pela implementação das ações de melhoria 

do desempenho socioambiental da INSTITUIÇÃO; 
 

b) realizar, com participação dos servidores, diagnóstico socioambiental (avaliação 
inicial), identificando os aspectos socioambientais, mais relevantes para a INSTITUIÇÃO;  

 
c) elaborar, com base no diagnóstico, o plano de ações estratégicas, incluindo 

aspectos socioambientais como: a gestão de resíduos sólidos e perigosos gerados; redução de 
consumo e reaproveitamento de materiais; combate ao desperdício de energia e de água, 
cidadania, ética, equidade, segurança e qualidade de vida no trabalho, entre outras medidas 
necessárias para a implantação, detectadas nos diagnósticos; 

 
d) estabelecer cronograma para implantação das ações; 

 
e) promover metodologia para mensuração do desempenho da INSTITUIÇÃO; 

 
f) estabelecer ações de substituição de insumos e materiais que provoquem danos 

ou riscos à saúde do servidor ou da população e ao meio ambiente; 
                 

g) estabelecer avaliação periódica da implantação das ações previstas divulgando 
os resultados alcançados na própria INSTITUIÇÃO para redirecionamento das ações de 
acordo com os resultados; 

 
h) desenvolver subprograma de formação do “servidor educador socioambiental” 

comprometido com os princípios da responsabilidade socioambiental e efetiva implantação da 
A3P. 
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i) elaborar Relatório Técnico explicitando as ações implantação, os resultados 
quali-quantitativos alcançados e as metas futuras para a continuidade do projeto, com 
periodicidade anual contada a partir da data de assinatura do Termo de Adesão. 

 
II - Caberá ao MMA/A3P: 
 
a) auxiliar a INSTITUIÇÃO na realização do seu diagnóstico socioambiental, bem 

como na elaboração de sua agenda socioambiental, incluindo ações de implementação; 
 
b) auxiliar a INSTITUIÇÃO no processo de implantação e capacitação para a 

coleta seletiva solidária; 
 
c) compartilhar experiências e conhecimentos sobre aspectos socioambientais; 
 
d) compartilhar conhecimentos técnicos, assessorando a INSTITUIÇÃO nas fases 

do processo de implantação da Agenda Socioambiental;  
 
e) viabilizar a distribuição do material de divulgação, quando houver; 
 
f) auxiliar a INSTITUIÇÃO no processo de avaliação da A3P por meio de 

indicadores de desempenho; 
 
g) promover intercâmbio técnico para difundir informações sobre objetivos, 

metodologia e implantação da Agenda Socioambiental; 
 
h) auxiliar a INSTITUIÇÃO na promoção de ações educativas visando: melhorar 

a qualidade do meio ambiente em todos os locais de trabalho, conscientizar os servidores, 
estagiários e terceirizados sobre a importância de se conservar o meio ambiente e ter 
responsabilidade no que se refere ao uso correto dos bens e serviços da Administração Pública; 

 
i) incentivar a excelência da gestão 
ii)  social e ambiental visando melhorar a qualidade de vida no ambiente de 

trabalho da INSTITUIÇÃO. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 

O presente Termo de Adesão vigorará pelo prazo de cinco anos, não prorrogáveis, 
contados a partir da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 
 

O presente Termo de Adesão não prevê a transferência de recursos financeiros entre 
os partícipes.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS 
 

Os resultados técnicos e todo e qualquer desenvolvimento ou inovação tecnológica 
decorrente de trabalhos no âmbito do presente instrumento serão atribuídos aos partícipes.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 
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A publicidade dos atos, programas, obras e campanhas dos órgãos públicos deverá 

ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. 
Parágrafo Único.  Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente 
instrumento, será obrigatoriamente destacada a participação das instituições envolvidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES 
 

Este Termo de Adesão poderá ser modificado em qualquer de suas cláusulas e 
condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por Termo Aditivo, de comum acordo 
entre os partícipes, desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito. 
 
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 

Caberá ao Ministério do Meio Ambiente providenciar a publicação deste Termo de 
Adesão em extrato, no Diário Oficial da União, até quinto dia útil do mês seguinte ao da sua 
assinatura, devendo esta correr no prazo de vinte dias a contar daquela data, nos termos do 
parágrafo único do artigo 61 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA  
 

Este Termo poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, mediante 
notificação por escrito, com antecedência mínima de trinta dias, sem prejuízo das ações ou 
atividades em curso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES 
 

O presente Termo de Adesão será executado em consonância com o Plano de 
Trabalho, parte integrante deste Instrumento, independentemente de sua transcrição. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PESSOAL 
 

Os recursos humanos a serem utilizados na execução do presente Termo de Adesão 
não sofrerão qualquer alteração na sua vinculação empregatícia por desempenho de atividades 
relacionadas ao cumprimento deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

Nos termos do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993, fica consignado a(o) Diretor(a) do 
Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental para acompanhar a fiel 
execução do presente Termo de Adesão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO 
 

Os Partícipes poderão rescindir unilateralmente o presente acordo, sendo-lhes 
imputadas as responsabilidades e obrigações do prazo que tenha vigido e creditando-lhes, 
igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período. 

Parágrafo Primeiro. O presente Termo poderá ser rescindido, de comum acordo entre os 
partícipes ou por inadimplência de quaisquer cláusulas ou condições, mediante notificação 
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escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de conformidade com a legislação em 
vigor. 
 
Parágrafo Segundo. Na hipótese mencionada no caput dessa cláusula, ficará assegurado o 
prosseguimento e conclusão dos trabalhos em curso, salvo decisão contrária acordada entre os 
partícipes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
 Na hipótese de ocorrência de controvérsias no que tange a interpretação e/ou 
cumprimento do presente Termo de Adesão, os partícipes concordam, preliminarmente, em 
solucioná-los administrativamente e, em última instância, submeter seus eventuais conflitos à 
apreciação da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 18, inciso III, do Decreto nº 7392, 
de 13 de dezembro de 2010. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
  
 Os casos omissos do presente Termo de Adesão serão resolvidos pelos partícipes, 
ficando eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir 
quaisquer controvérsias decorrentes do mesmo e para as quais não sobrevier acordo amigável, 
ressalvado os casos de competência originária do STF, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea 
“f” da Constituição Federal. 
  
 E por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 2 (duas) 
vias, de igual teor, para que produza, entre si, os efeitos legais na presença das testemunhas, 
que também o subscrevem. 

 
Brasília/DF,         de               de                 .           

 
 

FRANCISCO GAETANI 
Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente 

 
Instituição 

 
Testemunhas: 
1- 
RG: 
CPF: 
 
 
2- 
RG: 
CPF: 
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ANEXO 2 – MODELO DE PORTARIA DE IMPLANTAÇÃO DA A3P E 

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO GESTORA 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

 

PORTARIA Nº _____, DE _____ DE ________ DE _______. 

 

O REITOR ______________________, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e 

regimentais;  

 

Considerando que a Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P propõe a 

inserção de critérios socioambientais na gestão dos serviços públicos em todos os níveis de 

governo;  

 

Considerando que a adoção de critérios ambientais pelos órgãos públicos visa a 

Melhoria contínua do processo de gestão, compatibilizando as práticas administrativas à 

política de prevenção de impactos ambientais e de uso racional dos recursos naturais, 

atendendo- se aos preceitos constitucionais sobre a responsabilidade ambiental compartilhada, 

que é tarefa de todos os segmentos da sociedade, do setor produtivo e do Poder Público;  

 

Considerando que a administração pública é grande consumidora e usuária de recursos 

naturais, tem um papel estratégico na promoção e na indicação de novos padrões de produção 

e de consumo, e, que deve ser exemplo na redução de impactos socioambientais negativos 

gerados em suas atividades;  

 

Considerando a necessidade da formação continuada de gestores públicos que venham 

a internalizar conceitos de licitações sustentáveis, de consumos sustentáveis e da redução, reuso 

e reciclagem de resíduos gerados pelas atividades públicas;  
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Considerando que a gestão compartilhada da A3P é meio para a efetivação da diretriz 

de transversalidade da Política Nacional de Meio Ambiente-PNMA e do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente- SISNAMA com os órgãos integrantes da Administração Pública, na busca do 

desenvolvimento sustentável, resolve:  

 

Art. 1º Instituir, no âmbito do ________________, Comitê de Implantação da A3P, com 

as seguintes competências:  

 

I - propor e definir as diretrizes para a implantação da A3P no âmbito do 

____________________;  

 

II - propor e aprimorar normas e instrumentos técnicos para as ações e soluções relativas à 

implantação da A3P no âmbito do _________________;  

 

III - estabelecer metas, monitorar e avaliar as atividades relativas à A3P no âmbito do 

____________________;  

 

IV - apoiar, acompanhar e relatar as atividades relativas à A3P implementadas no âmbito de 

todos os Campi do ____________________;  

 

V - divulgar informações e dados sobre a A3P a todos os servidores de sua esfera de atuação.  

 

Art. 2º O Comitê será composto por um representante, titular e respectivo suplente, de cada 

uma das unidades a seguir indicadas:  

 

I. Gabinete do Reitor (GR); 

II. Pró-Reitoria de Administração (PROAD); 

III. Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); 

IV. Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PRODI); 

V. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP); 

VI. Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC). 

 

Parágrafo único. Ficam a critério dos Diretores dos Campi, à criação de Sub Comissões 

Internas.  
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Art. 3º Os trabalhos do Comitê serão coordenados pela Assessoria por ele criada.  

 

Art. 4º A participação no Comitê não enseja qualquer tipo de remuneração.  

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

__________________________________ 

Reitor 
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ANEXO 3 – MODELO DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA A3P 

 

Ministério do Meio Ambiente 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental 

Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental 

 

Elaboração do diagnóstico para implementação da A3P 

 

Realizar o diagnóstico é uma etapa fundamental para a implantação da A3P. 

A partir dos dados levantamentos no diagnóstico é que o órgão poderá definir de forma mais 

precisa que ações deverão ser implementadas. 

 

Sugere-se que o diagnóstico seja realizado em 6 etapas: 

Etapa 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais; 

Etapa 2 - Levantamento dos principais bens adquiridos e serviços contratados pela instituição; 

Etapa 3 - Levantamento de obras realizadas; 

Etapa 4 - Levantamento de práticas de desfazimento adotadas pela instituição; 

Etapa 5 - Levantamento de práticas ambientais já adotadas, principalmente descarte; 

Etapa 6 - Levantamento de necessidade de capacitação. 

 

Etapa 1 – Consumo de Recursos Naturais. 

Essa etapa consiste em: 

1. Identificar os principais recursos consumidos – sugere-se iniciar com o levantamento do 

consumo de energia elétrica, água, papel e copos descartáveis; 

2. Identificar a quantidade de recurso que é consumida; 

3. Identificar os gastos relacionados ao consumo. 

Exemplo: 

Item Quantidade consumida Unidade Gasto (R$) 

 
Energia elétrica  kwh 

 

 

Água m3 

 

 M3  

Papel folha 

 

 Folha  

Copos descartáveis unidades 

 

 Unidades  

**Para energia elétrica e água deve-se utilizar como referência as faturas pagas. 

**Os dados coletados nos levantamentos poderão ser utilizados para a definição de 
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uma linha base. Se possível, a linha base deve ser definida a partir de uma série histórica de 

consumo. 

 

Etapa 2 - Levantamento dos principais bens adquiridos e serviços contratados. 

pela instituição 

Essa etapa consiste em: 

1. Identificar os principais bens adquiridos; 

2. Identificar a quantidade de bens que é adquirida; 

3. Identificar os gastos relacionados a aquisição de bens; 

4. Analisar se a instituição utiliza critérios de sustentabilidade nos serviços contratados. 

 

Exemplo: 

Item 
Quantidade 
adquirida 
 

Unidade 
Gasto 
(R$) 

Utilizou critério de 
sustentabilidade? 
 Papel  Folhas  Sim ou Não 

Copos descartáveis  Unidades  Sim ou Não 

Impressoras  Unidades  Sim ou Não 

Computadores  Unidades  Sim ou Não 

Ar Condicionado  Unidades  Sim ou Não 

Equipamentos 
hidráulicos 

 
Unidades  Sim ou Não 

 

Exemplo: 

Serviço 
contratado 
 

Valor (R$) 
Utilizou critério de 
sustentabilidade? 
 Limpeza  Sim ou não 

Copa  Sim ou não 

 

Etapa 3 - Levantamento de obras realizadas. 

Essa etapa consiste em: 

1. Identificar as obras que já foram realizadas; 

2. Verificar se as obras foram realizadas a partir de critérios de sustentabilidade; 

3. Identificar necessidades de realização de obras. 

 

Exemplo: 

Item Utilizou critérios de 
sustenteabilidade 

Que critérios foram utilizados 

Reformas dos banheiros   

Reforma das salas   
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Etapa 4 - Levantamento de práticas de desfazimento adotadas pela instituição. 

Essa etapa consiste em: 

1. Identificar os bens inutilizados/obsoletos que já foram destinados bem como as instituições 

receptoras; 

2. Identificar se há bens sem destinação. 

 

Exemplo 

Item Quantidade Já foi destinado? Instituição 

Computadores  Sim ou não  

Impressoras  Sim ou não  

Aparelhos telefônicos  Sim ou não  

 

Etapa 5 - Levantamento de práticas ambientais já adotadas, principalmente descarte. 

Essa etapa consiste em: 

Identificar as práticas já implementadas como por exemplo: 

Prática Já adota 

Utiliza papel reciclado ou não-clorado Sim ou não 

Imprime frente-verso como padrão Sim ou não 

Promove campanhas de conscientização Sim ou não 

Desliga luzes na hora do almoço Sim ou não 

Utiliza equipamentos hidráulicos eficientes Sim ou não 

Disponibiliza copos permanentes para todos os 
servidores 

Sim ou não 

Realiza a Coleta Seletiva Solidária Sim ou não 

Realiza descarte correto de resíduos perigosos Sim ou não 

Implanta programas de prevenção de riscos ambientais Sim ou não 

 

Etapa 6 - Levantamento de necessidade de capacitação. 

Essa etapa consiste em: 

1. Identificar as demandas de capacitação da instituição; 

2. Verificar se já há demanda voltada a gestão ambiental no órgão; 

3. Identificar as áreas mais interessadas na gestão ambiental; 

4. Levantar o número de servidores interessados em capacitação voltada para a gestão 

ambiental. 
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ANEXO 4 – MODELO DO PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA A3P 

 

PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA A3P  

 

1. APRESENTAÇÃO 

Órgão  
 

CNPJ/MF 
 

Endereço 
  
Cidade UF 

 
CEP 
 

DDD/Telefone 
 

Nome do Responsável 
 

CPF 
 

CI/Órgão Exp. 
  

Endereço 
 

 

Cidade UF 
 

CEP 
 

DDD/Telefone 
 

 
2. COMISSÃO GESTORA DA A3P 

Membros da Comissão:  
 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DO PLANO 

3.1. Geral 

 

3.2. Específicos 
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

4.1. USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS (Exemplo) 

Objetivo Promover o uso racional dos recursos naturais, racionalizar o uso 

do transporte, reduzir os desperdícios de materiais e os impactos 

ambientais negativos decorrentes. 
Metas A definir 

 
 

Plano de Ação - Sugestões de iniciativas 
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Materiais 

em geral e 

Papel 

Elaborar o perfil de consumo de 

materiais da instituição, em especial, 

do papel 

   

Verificar, in loco, a situação de 
utilização de materiais em geral 

   

Reduzir o fornecimento de materiais 

de expediente 
   

Configurar todas as impressoras 
frente-verso 

   

Promover a reutilização do papel A4 

antes do envio para a reciclagem 
   

Realizar estudo de viabilidade de 

implantação do sistema de gestão 

documental digital 

   

Realizar campanhas para o consumo 

consciente 
   

Confeccionar blocos de anotação 

com papeis reutilizados 
   

Promover campanhas para 

racionalização do uso dos copos 

plásticos 

   

Reduzir a disponibilidade de copos 

plásticos para os servidores 
   

Energia Realizar um acompanhamento do 
consumo de energia 

   

Realizar a individualização dos 

medidores, se necessário 
   

Promover campanhas de 

conscientização para redução do 

consumo de energia 

   

Propor a aquisição de equipamentos 
que reduzam o consumo de energia 
como:  
→ utilização de sistema de ar 

condicionado eficiente 
→ utilização de sistema de 

iluminação eficiente 
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→ implantação de sensores de 
presença; 
→ instalação de novos elevadores 

com economia de energia elétrica; 
→ instalação de interruptores de 

energia elétrica independentes em 
todas as salas.  

Água Realizar um acompanhamento do 
consumo de energia 

   

Realizar a individualização dos 

medidores, se necessário 
   

Promover campanhas de 
conscientização para redução do 
consumo de água 

   

 Propor instalações hidro sanitárias 
mais econômicas como: torneiras 
com temporizadores; instalação de 
caixa acoplada; regulagem dos 
registros da água; troca das bacias 
sanitárias por miquitórios com 
sensores; 

   

 Implementar sistema de captação, 
armazenamento e utilização de água 
proveniente das chuvas; 

   

 Racionalizar o uso da água para 
limpeza de área comum (garagem, 
escadas, etc.) 

   

 Racionalizar o uso da água na 

lavagem de automóveis 
   

 

4.2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Exemplo) 

Objetivo Realizar o gerenciamento correto e eficiente dos resíduos sólidos 

e implementar o Decreto nº 5.940/2006. 
Metas A definir 

 
Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 

Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 
Resíduos Estudo qualiquantitativo dos 

resíduos – permite avaliar a 
situação e serve de base para 
definir quantidades de coletores, 
tipos e locais de colocação. 
Descobrir o destino atual dos 
resíduos e definir que instituição 
irá recebê-los: Formalização da 
doação.  

   

Adequação 

ao Decreto 

Implementar a coleta seletiva 
solidária;  
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Nº 5.940 de 

25.10.2006 
Adquirir os coletores para a 
Coleta Seletiva e instalar nas 
divisões, nos corredores e 
centrais; 

   

Instalar coletores nas copas com 
separação para lixo orgânico e 
lixo seco. 

   

Destinação 

Adequada de 

resíduos 

perigosos 

Levantar os tipos e quantidades 
de resíduos perigosos que devem 
ser destinados 

   

Realizar um estudo sobre a 
viabilidade de um “ecoponto” 

para coleta de pilhas e baterias e 
também de óleo de cozinha; 

   

Contratar cooperativas e/ou 
empresas que promovam a coleta 
e destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos perigosos.  

   

Resíduos 

Orgânicos 
Levantar a quantidade de 
resíduos orgânicos de 
restaurantes e lanchonetes e 
realizar destinação adequada 

   

Resíduos de 

Serviço de 

Saúde 

Realizar a destinação de acordo 
com as normas da ANVISA 

   

Resíduos  
de Obras 

Resíduos de obras: avaliar 
quantidades, qualidades ou tipos 
e destinos – inserção de 
exigências no edital. 

   

 

4.3. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO (Exemplo) 

Objetivo  Promover a qualidade de vida dos servidores, evitando doenças 

ocupacionais e melhorando o ambiente de trabalho. 
Metas A definir 

 
 

Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Contribuir para 
a melhoria da 
qualidade de 
vida 

Propor mudanças na estrutura 
física do órgão para garantir 
uma melhor acessibilidade e 
criar áreas comuns; 

   

Promover o controle da 
poluição sonora; 
 

   

Promover campanhas sobre o 
uso de fumo e álcool; 
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Propor a construção de um 
bicicletário e um vestiário para 
incentivar o uso de bicicletas; 
 

   

Distribuir kits ambientais com 
instruções sobre qualidade de 
vida; 

   

Controlar a qualidade do ar em 
termos de fungos, ácaros e 
bactérias; 

   

Proporcionar a ginástica 
laboral e equipamentos 
ergonométricos para os 
funcionários; 

   

Controlar a qualidade da água 
utilizada no sistema de 
refrigeração.  

   

 
4.4. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES (Exemplo) 
 

Objetivo  Orientar e informar os servidores sobre as iniciativas de 

sustentabilidade que estão sendo implementadas e incentivar a 

adoção de boas práticas no ambiente de trabalho. 
Metas A definir 

 
Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 

Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 
Sensibilização 

e Capacitação 
Identificar as demandas de 
capacitação dos servidores; 

   

Elaborar um plano de 
capacitação interna por meio de 
palestras, reuniões, cursos, 
oficinas, etc; 

   

Elaborar um plano de 
sensibilização dos servidores 
por meio de campanhas com 
divulgação em banners, 
cartazes, etiquetas, intranet, 
projeção de vídeo, 
informativos, etc; 

   

Desenvolver cartilhas 
educativas sobre 
sustentabilidade para 
capacitação e sensibilização 
dos servidores;  

   

Celebrar as datas 
comemorativas relacionadas à 
sustentabilidade para promover 
a sensibilização dos servidores; 
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Incluir no contrato da empresa 
prestadora de serviços gerais, 
cláusula de capacitação em 
educação e gestão ambiental, 
para todos os funcionários 
terceirizados. 

   

 

4.5. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS (Exemplo) 

Objetivo  Otimizar o processo de aquisição de material de consumo e 

contratação de serviços. 
Metas  A definir  

 
 

Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Fomentar a adoção de 

critérios ambientais 

introduzindo o 

“diferencial 

ecológico” nas 

especificações de 

produtos e serviços a 

serem adquiridos 

Propor que, sempre que 
possível, sejam feitas 
aquisições de bens, 
materiais, contratações 
de serviços e projetos 
ambientalmente 
saudáveis; 
 

   

Realizar um 
levantamento sobre 
produtos e serviços que 
proporcionem ganhos 
ambientais e economia 
de recursos; 
 

   

Incluir itens ambientais 
nos futuros projetos de 
construção e reforma 
levando em conta a 
funcionalidade integrada 
à sustentabilidade 
ambiental. 
 

   

Informática Uso de novas 
tecnologias na hora da 
escolha, gestão de 
embalagens, 
ferramentas verdes, 
procedimentos, 
econômicos de uso do 
PC etc. 
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4.6. CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS (Exemplo) 

Objetivo  Promover economia e a adoção de um conjunto de técnicas com 

solução ambientalmente eficientes 
Metas A definir 

 
 

Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Canteiro de 

Obras 
Planejar o canteiro de obras    
Aproveitar a água da chuva    
Realizar a gestão dos resíduos 
gerados 

   

Promover a reutilização e 
reciclagem dos resíduos gerados 

   

Conforto 

Ambiental 
Orientar o edifício visando à 
equalização dos ganhos térmicos 

   

Prover os ambientes de 
ventilação natural 

   

Prover os ambientes de 
iluminação natural 

   

Eficiência 

Energética 
Trocar luminárias por modelos 
mais eficientes 

   

Proteger as fachadas da 
incidência direta do sol 

   

Instalar controles de 
luminosidade 

   

Pintar paredes, tetos e pisos de 
cores claras 

   

Utilizar aquecimento solar    
Priorizar o uso da madeira 
certificada e materiais regionais 
de fontes sustentáveis 

   

Meio 

Ambiente 
Plantar árvores na área externa    
Preservar área nativas    
Utilizar adubo orgânico e 
produção de humus 

   

Técnicas 

construtivas 
Implementar telhados verdes    
Utilizar material com inovação 
tecnológica  
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ANEXO 5 – PROPOSTA DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA A3P 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO DA A3P 
Tema Subtema Código Nome do 

Indicador 
Descrição Apuração 

1. Uso 
Racional 
dos 
Recursos 
Naturais e 
Bens 
Públicos 

1.1. Energia 1.1.1. Consumo de 
energia elétrica 

Quantidade 
de kwh 
consumidos 

mensal e 
anual 

1.1.2. Consumo de 
energia elétrica 
per capita 

Quantidade 
de Kwh 
consumidos / 
total de 
servidores 

mensal e 
anual 

1.1.3. Gasto com 
energia 

Valor da 
fatura em 
reais (R$) 

mensal e 
anual 

E1.1.4.  Uso de energia 
renovável – 
percentual 

(Total de 
Kwh de 
energia 
elétrica a 
partir de 
fontes 
renováveis 
/total de kwh 
de energia 
elétrica) x 
100 

mensal e 
anual 

E1.1.5.  Energia elétrica 
economizada – 
percentual 

(Total de 
Kwh de 
energia 
elétrica no 
mês 2 – total 
de kwh de 
energia no 
mês 1 / total 
de energia 
elétrica) x 
100 

mensal e 
anual 

E.1.1.6. Uso de lâmpadas 
fluorescentes 
eficientes 

Quantidade 
(unidades) de 
lâmpadas 
incandescent
es 
substituídas 
por lâmpadas 
fluorescentes 
com selo 

anual 
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Procel-
Inmetro de 
desempenho 
na área de 
iluminação 

E.1.1.7. Uso de sistema de 
controle de 
iluminação por 
timer ou foto 
célula 

Informar se 
utiliza ou não 
sistema de 
controle de 
iluminação 

anual 

1.2. Água 1.2.1. Volume de água 
utilizada 

Quantidade 
de m3  

mensal e 
anual 

1.2.2. Volume  de água 
per capita 

Quantidade 
de m3 de 
água/ total de 
servidores 

mensal e 
anual 

1.2.3. Gasto com água Valor da 
fatura em 
reais (R$) 

mensal e 
anual 

A1.2.4. Consumo de água 
mineral 

Total de 
galões de 
água mineral 
(20 litros) 
adquiridos 

mensal e 
anual 

A1.2.5. Gasto com 
aquisição de água 
mineral 

Valor gasto 
com compra 
de galões de 
água mineral 
em reais (R$) 

mensal e 
anual 

E.1.2.6. Reutilização de 
Água 

Total de m3 
de água cinza 
(servida) + 
Total de m3 
de água 
captada da 
chuva 

anual 

E.1.2.7. Uso de 
hidrômetros 
individualizados 
para controle do 
consumo de água 

Informar se 
utiliza ou não 
sistema de 
controle de 
individualiza
ção de 
despesa com 
água 

anual 

E.1.2.8. Uso de 
equipamentos 
hidráulicos 
eficientes 

Informar se 
utiliza ou não 
equipamentos 
hidráulicos 
eficientes 

anual 
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1.3. Copos 
Descartávei
s 

1.3.1. Consumo de 
copos de 200 ml 
descartáveis 

Quantidade 
(unidades) de 
copos 
descartáveis 
de 200 ml 
utilizados 

mensal e 
anual 

1.3.2. Consumo de 
copos de 50ml 
descartáveis 

Quantidade 
(unidades) de 
copos 
descartáveis 
de 50 ml 
utilizados 

mensal e 
anual 

1.3.3. Consumo per 
capita de copos de 
200ml 
descartáveis 

Quantidade 
(unidades) de 
copos de 200 
ml / 
quantidade de 
servidores 

mensal e 
anual 

1.3.4. Consumo per 
capita de copos de 
50ml descartáveis 

Quantidade 
(unidades) de 
copos de 50 
ml / 
quantidade de 
servidores 

mensal e 
anual 

1.3.5 Gasto com 
aquisição de 
copos 
descartáveis 

Valor (R$) 
gasto com a 
compra de 
copos 
descartáveis 
(200ml + 50 
ml) 

mensal e 
anual 

E.1.3.6. Utilização de 
utensílios não 
descartáveis 

Quantidade 
(unidades) de 
xícaras + 
copos + 
garrafas 
produzidos a 
partir de 
material 
permanente 

mensal e 
anual 

E.1.3.7. Percentual de uso 
de utensílios não 
descartáveis 

Quantidade 
total de 
utensílios não 
descartáveis 
(xícaras+cop
os 
permanentes)
/ quantidade 
total de copos 
descartáveis 

mensal e 
anual 
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utilizados (50 
ml + 20ml) x 
100 

1.4. Papel 1.4.1. Consumo mensal 
de papel branco 
(clorado) 

Quantidade 
(unidades) de 
folhas de 
papel branco 
utilizadas  

mensal e 
anual 

  1.4.2 Consumo per 
capita de papel 
branco (clorado) 

Quantidade 
(unidades) de 
folhas de 
papel branco 
clorado 
utilizadas / 
quantidade de 
servidores  

mensal e 
anual 

  1.4.3 Consumo mensal 
de papel não 
clorado e 
reciclado 

Quantidade 
(unidades) de 
papel não 
clorado + 
Quantidade 
(unidades) de 
papel 
reciclado 
utilizado 

mensal e 
anual 

  1.4.4. Gasto com 
aquisição de 
papel branco 
(clorado) 

Valor (R$) 
gasto com a 
compra de 
papel branco 
(clorado) 

mensal e 
anual 

  1.4.5. Gasto com 
aquisição de 
papel reciclado  

Valor (R$) 
gasto com a 
compra de 
papel 
reciclado 
(clorado) 

mensal e 
anual 

  1.4.6 Gasto com 
aquisição de 
papel não-clorado 

Valor (R$) 
gasto com a 
compra de 
papel não-
clorado  

mensal e 
anual 

  E.1.4.7. Percentual de 
papel reciclado e 
não clorado 

(Quantidade 
total de papel 
reciclado + 
quantidade 
total de papel 
não-clorado/ 
quantidade 

mensal e 
anual 
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total de papel 
branco 
(clorado) x 
100 

  E.1.4.8. Emissão de CO2 Quantidade 
de resmas de 
papel (500 
folhas) 
consumidas x 
3,5 Kg de 
CO2 

anual 

1.5. 
Transporte 
Aéreo 

1.5.1 Gasto com 
passagens aéreas 
nacionais 

Valor (R$) 
gasto com a 
compra de 
passagens 
aéreas 
nacionais 

mensal e 
anual 

  1.5.2. Gasto com 
passagens aéreas 
internacionais 

Valor (R$) 
gasto com a 
compra de 
passagens 
aéreas 
internacionai
s 

mensal e 
anual 

  1.5.3. Milhas 
percorridas no 
país 

Quantidade 
de milhas 
percorridas 
no país  

mensal e 
anual 

  1.5.4 Milhas 
percorridas no 
exterior 

Quantidade 
de milhas 
percorridas 
no exterior  

mensal e 
anual 

  E.1.5.5. Utilização de 
videoconferências 

Quantidade 
de 
videoconferê
ncias 
realizadas 

mensal e 
anual 

  E.1.5.6. Emissão de CO2 Distância 
(Km) 
percorrida x 
0,11 Kg CO2 

anual 

1.6. 
Transporte 
Terrestre 

1.6.1. Frota total Quantidade 
de veículos 
utilizados no 
transporte de 
funcionários 

mensal e 
anual 

  1.6.2. Quilometragem 
percorrida 

Quantidade 
de 
quilômetros 
percorridos  

mensal e 
anual 



141 
 
 

  1.6.3. Consumo de 
Gasolina 

Quantidade 
(litros) de 
gasolina 
consumida 

mensal e 
anual 

  1.6.4. Consumo de 
Álcool 

Quantidade 
(litros) de 
álcool 
consumido 

mensal e 
anual 

  1.6.5 Gasto com 
combustível 

Valor (R$) 
gasto com o 
abasteciment
o de veículos 

mensal e 
anual 

  E.1.6.6. Emissão de CO2 Quantidade 
(litros) de 
gasolina 
consumida x 
2,63 
KgCO2/l 

anual 

2. Gestão 
adequada 
dos 
resíduos 
gerados 

2.1. Coleta 
Seletiva 

2.1.1. Reciclagem de 
papel  

Quantidade 
(Kg) de papel 
destinado à 
reciclagem 

mensal e 
anual 

  2.1.2. Reciclagem de 
papelão 

Quantidade 
(Kg) de 
papelão 
destinado à 
reciclagem 

mensal e 
anual 

  2.1.3. Reciclagem de 
Toner 

Quantidade 
(unidades) de 
toner 
destinados à 
reciclagem 

mensal e 
anual 

  2.1.4. Reciclagem de 
Plástico 

Quantidade 
(Kg) de 
plástico 
destinado à 
reciclagem 

mensal e 
anual 

  E.2.1.5. Total de material 
reciclável 
destinado às 
cooperativas 

Kg de Papel 
+ Kg de 
Papelão + Kg 
de Plástico+ 
Kg de 
plástico 
destinados à 
reciclagem 

mensal e 
anual 

  E.2.1.6. Reutilização de 
Papel 

Quantidade 
(Kg) de papel 
reutilizado 

mensal e 
anual 
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  2.2. 
Resíduos 
Perigosos 

2.2.1. Descarte de 
lâmpadas 
fluorescentes 

Quantidade 
(unidades) de 
lâmpadas 
trocadas 

mensal e 
anual 

  2.2.2. Descarte de pilhas 
e baterias 

Quantidade 
(Kg) de 
pilhas e 
baterias 
descartadas 

mensal e 
anual 

  E.2.2.3. Logística reversa 
de lâmpadas 
fluorescentes 

Quantidade 
(unidades) de 
lâmpadas 
recicladas 
pela empresa 
prestadora do 
serviço 

anual 

  2.3. 
Resíduos 
Eletroeletrô
nicos 

2.3.1. Descarte de 
computadores 

Quantidade 
(unidades) de 
computadore
s inutilizados/ 
obsoletos 
descartados 

mensal e 
anual 

  2.3.2. Descarte de 
impressoras 

Quantidade 
(unidades) de 
impressoras 
inutilizadas/ 
obsoletas 
descartadas 

mensal e 
anual 

  2.3.3. Descarte de 
aparelhos 
telefônicos 
inutilizados/ 
obsoletos 

Quantidade 
(unidades) de 
aparelhos 
telefônicos 
inutilizados 

mensal e 
anual 

  2.3.4. Descarte de 
aparelhos de fax 
inutilizados/obsol
etos 

Quantidade 
de aparelhos 
de fax 
inutilizados/ 
obsoletos 

mensal e 
anual 

  2.4. Plano 
de Gestão 
de Resíduos 

2.4.1. Definição de 
Plano de Gestão 
de Resíduos 

Informar se 
há Plano de 
Gestão de 
Resíduos 
Sólidos 

anual 

3. 
Licitações 
Sustentáve
is 

3.1. Ar 
condicionad
o 

3.1.1. Sistema de ar 
condicionado 
eficiente  

Quantidade 
de 
equipamentos 
adquiridos 
(unidades) 

anual 
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3.1.2. Substituição de 
equipamentos 
antigos por 
equipamentos 
com sistema 
eficiente 

Quantidade 
de 
equipamentos 
substituídos 
(unidades) 

anual 

3.1.3. Uso de sistema de 
automação 

Informar se 
utiliza ou não 
equipamentos 
hidráulicos 
eficientes 

anual 

3.2. 
Iluminação 

3.2.1. Aquisição de 
lâmpadas 
eficientes 

Quantidade 
(unidades) de 
lâmpadas 
fluorescentes 
com selo 
Procel-
Inmetro de 
desempenho 
adquiridas 

anual 

E.3.2.2. Uso de reatores 
eletrônicos com 
alto fator de 
potência 

Quantidade 
(unidades) de 
reatores 
adquiridos 

anual 

E.3.2.3. Uso de luminárias 
reflexivas de alta 
eficiência 

Quantidade 
(unidades) de 
luminárias 
adquiridas 

anual 

3.3. Água 3.3.1. Aquisição de 
torneiras com 
válvulas redutoras 
de pressão e  
temporizadores 

Quantidade 
(unidades) de 
torneiras 
adquiridas 

anual 

3.3.2. Aquisição de 
torneiras com 
sensores ou 
fechamento 
automático 

Quantidade 
(unidades) de 
torneiras 
adquiridas 

anual 

3.3.3. Aquisição de 
sanitários com 
válvulas de 
descarga com 
duplo 
acionamento ou a 
vácuo 

Quantidade 
(unidades) de 
sanitários 
adquiridos 

anual 

3.3.4. Porcentagem de 
equipamentos 
economizadores 
de água 
adquiridos 

(Quantidade 
de 
equipamentos 
economizado
res de água 

anual 
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adquiridos / 
total de 
equipamentos 
hidráulicos 
utilizados) x 
100 

3.4. Papel 3.4.1. Aquisição de 
papel A4 100% 
reciclado para 
impressão 

Quantidade 
(Kg) de papel 
não clorado  
adquirido 

anual 

3.4.2. Aquisição de 
papel não clorado 
para impressão 

Quantidade 
(Kg) de papel 
reciclado 
adquiridos 

anual 

3.4.3. Aquisição de 
envelope de papel 
100% reciclado 

Quantidade 
(Kg) de 
envelopes de 
papel 
adquiridos 

anual 

3.4.4. Porcentagem de 
papel 100% 
reciclado 
adquirido 

Quantidade 
(Kg) de papel 
100% 
reciclado 
adquirido / 
total de papel 
adquirido 

anual 

3.5. 
Madeira 

E.3.5.1. Aquisição de 
madeira 
certificada 

Informar 
materiais 
adquiridos 
que foram 
produzidos a 
partir de 
madeira 
certificada 

anual 

3.6. 
Veículos 

3.6.1. Aquisição de 
veículos flex 

Quantidade 
de veículos 
flex 
adquiridos 

anual 

E3.6.2. Aquisição de 
veículos movidos 
a biocombustíveis 

Quantidade 
de veículos 
movidos a 
biocombustív
eis adquiridos 

  

3.7. TI 
Verde 

3.7.1. Aquisição de 
estações de 
trabalho  

Quantidade 
(unidades) de 
equipamentos 
adquiridos 
com base na 
Portaria SLTI 
nº 2 

anual 
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3.7.2. Aquisição de 
netbook 

Quantidade 
(unidades) de 
netbook 
adquiridos 
com base na 
Portaria SLTI 
nº 2 

anual 

3.7.3. Aquisição de 
impressoras 
frente-verso 

Quantidade 
(unidades) de 
impressoras 
frente-verso 
adquiridas 

anual 

3.8. 
Serviços de 
Limpeza 

E3.8.1. Materiais 
biodegradáveis 

Informar 
sobre a 
inclusão, no 
contrato, de 
material de 
limpeza 
biodegradáve
l 

anual 

3.9. 
Serviços de 
Copa 

3.9.1. Copos 
permanentes 

Quantidade 
(unidades) de 
copos 
plásticos 
substituídos 
por copos 
não 
descartáveis 

anual 

4. 
Qualidade 
de vida no 
trabalho 

4.1. 
Qualidade 
de vida no 
trabalho 

4.1.1. Saúde e qualidade 
de vida 

Informar 
sobre os 
programas 
existentes 
para 
promoção da 
saúde e da 
qualidade de 
vida dos 
servidores 

anual 

4.1.2. Redução do stress 
no trabalho 

Informar as 
ações para 
diminuir o 
estresse e 
promover a 
interação dos 
servidores 

anual 

4.1.3. Participação dos 
servidores nos 
programas e/ou 
ações voltadas 
para a qualidade 

(Quantidade 
de servidores 
que 
participaram 
de programas 

anual 
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de vida no 
trabalho 

ou ações de 
qualidade de 
vida/ total de 
servidores da 
instituição) x 
100 

4.2. 
Segurança 
no serviço e 
acessibilida
de 

4.2.1. Comissão Interna 
de prevenção de 
acidentes 

Informar se 
há ou não 
Comissão 

anual 

4.2.2. Brigada contra 
incêndios 

Informar se 
há ou não 
Brigada 

anual 

4.2.3. Acesso 
apropriado para 
portadores de 
deficiência 

Informar se 
há ou não 
acesso 
apropriado 

anual 

5. 
Sensibiliza
ção e 
Capacitaçã
o 

5.1. Ações 
de 
sensibilizaç
ão para os 
servidores 

5.1.1. Curso para 
servidores 

Listar os 
cursos 
realizados 

anual 

5.1.2. Campanhas Listar as 
campanhas 
realizadas 

anual 

5.1.3. Publicações Listar as 
publicações 

anual 

5.1.4. Comunicação Listar as 
estratégias de 
comunicação 
utilizadas 

anual 

5.1.5 Palestras Listar 
palestras 
realizadas 

anual 

5.2. 
Capacitação 
de 
servidores 

5.2.1. Plano/Programa 
de capacitação de 
servidores 

Informe se a 
instituição 
possui plano 
ou programas 
para 
capacitação 
dos 
servidores 

anual 

5.2.2. Servidores 
capacitados 

Número de 
servidores 
capacitados 

anual 
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