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ABSTRACT: This paper presents an analysis of the first implementation steps of an environmental
management system at the Regional University of Blumenau - FURB, comprising: (a) rectory support;
(b) environmental policy; (c) planning (consisting of environmental evaluation, legal requirements
and goals definition) and (d) organizational responsibilities definition, for an optimal insertion of
environmental management at the University.

RESUMO: O artigo apresenta uma análise das etapas iniciais de implementação de um sistema de
gestão ambiental na Universidade Regional de Blumenau – FURB, compreendendo: (a) apoio da
reitoria; (b) política ambiental; (c) planejamento (composto pela avaliação ambiental, pelos
requisitos legais e pela definição de objetivos) e (d) definição da estrutura organizacional para a
inserção da gestão ambiental na universidade.
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1. Introdução

A gestão ambiental organizacional vem sendo desenvolvida como forma de administrar e minimizar os
impactos ambientais no âmbito das organizações em geral, o que ocorre diante da compreensão
gradativa de que a solução dos problemas ambientais ultrapassa o alcance do poder público.

Um grupo de servidores da Universidade Regional de Blumenau - FURB, seguindo esta tendência,
assumiu a tarefa de iniciar, no âmbito da Universidade, um processo corporativo de gestão ambiental. O
problema central que se colocava inicialmente ao grupo era: “Quais são os requisitos necessários para
inserir um sistema de gestão ambiental numa organização universitária?”. A partir desta derivaram-se
as seguintes questões, discutidas no presente trabalho:

a) Como estabelecer uma política ambiental em uma organização de ensino superior?
b) Como desenvolver o planejamento de um sistema de gestão ambiental para uma organização

de ensino superior?
c) Como proceder para inserir a gestão ambiental na estrutura administrativa de uma

organização de ensino superior?
O artigo visa descrever o desenvolvimento deste trabalho e ao mesmo tempo analisar criticamente a
experiência do Sistema de Gestão Ambiental da FURB.

A proposta de implantar um sistema de gestão ambiental na Universidade fundamenta-se na Agenda 21,
que estabelece que as instituições de ensino universitário tenham responsabilidades diversas no que se
refere à formação de uma sociedade sustentável. Entretanto, para se implantar um sistema de gestão
ambiental em uma universidade, deve-se ter em mente que ela é uma organização altamente complexa,



devido a diversificação de suas atividades, ao meio social heterogêneo que incorpora e ao modelo
estrutural que utiliza.

Na origem da discussão sobre a implantação de um SGA na FURB está a intenção de transformá-la em
uma instituição ambientalmente correta. Neste sentido, a questão inicial que se colocava para o CISGA
(Comitê de Implantação do Sistema de Gestão Ambiental) dizia respeito à visão do ”sistema ambiental“
da universidade, pois de um lado, a universidade é um sistema que produz ensino, pesquisa e extensão
(figura 1) com base em uma estrutura departamental. De outro lado, para operar este sistema utiliza-se
insumos (materiais e energia), o mesmo apresenta sub-produtos (resíduos sólidos e emissões líquidas e
gasosas), além de gerar riscos que ameaçam o próprio sistema.

O que demandava uma definição era se o Sistema de Gestão Ambiental da FURB deveria focalizar os
processos de produção de ensino, de pesquisa e de extensão, visando tornar o produto “ambientalmente
correto“, ou se deveria focalizar a estrutura física e administrativa, visando tornar o ambiente de
trabalho “ambientalmente correto”. A opção foi iniciar pela segunda alternativa, o que iria,
invariavelmente, ter reflexos sobre o ensino, a pesquisa e a extensão. O projeto inclui os campi I, II e IV
localizados no município de Blumenau.

As etapas realizadas e avaliadas, a seguir descritas, são:
(1) Apoio da Reitoria, ou seja,  a estratégia adotada para se obter a concordância da reitoria em apoio

ao processo;
(2) Política Ambiental, ou seja, o processo que culminou com o estabelecimento da política ambiental

da FURB;
(3) Planejamento, ou seja,

� Avaliação Ambiental – caracterização ambiental da organização;
� Requisitos Legais e Outros Requisitos – enquadramento preliminar da organização nos

aspectos legais;
� Objetivos – definição de objetivos ambientais;

(4) Inserção da Gestão Ambiental na Administração da FURB, através da criação de uma estrutura
organizacional e de responsabilidades.
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Figura 1 - Visão da FURB sob a ótica da gestão ambiental

2. Desenvolvimento

2.1 Apoio da Reitoria
A FURB caracteriza-se por ter uma estrutura departamental e por adotar um modelo político de gestão.
As decisões são tomadas por meio de um processo de negociação entre os diversos membros da
comunidade universitária. Por isto, entendeu-se que o sistema de gestão ambiental deveria conquistar
seu espaço de forma gradual, de modo a envolver, paulatinamente, um número maior de pessoas. Este
modo de agir serviu para dar início à estruturação do projeto de sistema de gestão ambiental, bem como
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para fazer com que a reitoria reconhecesse o trabalho desenvolvido e, assim, aceitasse a idéia e a
respaldasse junto aos conselhos superiores.

Obteve-se, como resultado desta etapa, a constituição do CISGA a partir de uma decisão do CEPE
(Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), responsável formalmente pelo planejamento do sistema de
gestão ambiental da FURB.

2.2 Política Ambiental
O CISGA elaborou a “Política Ambiental” com o objetivo de atender às prescrições da NBR ISO
14001, buscando também atender às recomendações da Agenda 21, que sugere que “o ensino é também
fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos
em consonância com o desenvolvimento sustentável” (CONFERÊNCIA ..., 1992).

Para executar esta atividade foram seguidas as orientações de DYLLICK et al. (2000), que sugere que
seja elaborado um ante-projeto por um pequeno grupo de trabalho, que o discuta amplamente, o revise e
o remeta à alta administração, para aprovação e posterior divulgação à comunidade interna e externa da
universidade. A partir destas recomendações foi aprovada a “Política Ambiental” pelo Conselho
Universitário, em dezembro de 1998 e publicada pela resolução 14/2000. Ela contém seis princípios que
tratam respectivamente de: envolvimento, cumprimento da lei, formação, administração de materiais,
publicidade e manutenção de um sistema de gestão ambiental.

2.3 Planejamento ambiental
a) Avaliação ambiental
Enquanto as duas etapas anteriores tiveram um caráter mais político de envolvimento e adesão, a etapa
do planejamento ambiental exigiu, acima de tudo, conhecimento técnico e organização. Os principais
objetivos da avaliação ambiental foram: conhecer, de forma sistemática, os impactos ambientais
significativos causados pela FURB e definir sua relevância. Inicialmente o CISGA realizou uma
avaliação ambiental in loco (A), incluindo uma identificação preliminar do lixo (B). Posteriormente,
verificou a necessidade de coletar dados complementares (C), bem como levantar o posicionamento dos
grupos de interesse (D).

A – A avaliação ambiental in loco objetivou identificar os aspectos e impactos ambientais relevantes da
FURB. Para tanto, foi estabelecido o conceito de célula funcional – espaço físico que abriga uma
atividade ou conjunto de atividades. Um instrumento de coleta dos dados, identificado como Ficha de
Avaliação Ambiental da FURB foi elaborado para ser aplicado individualmente a todas as células
funcionais.

Com o objetivo de identificar cada área física a ser avaliada, bem como cruzar estas informações por
tipo de atividade desenvolvida na universidade, foi realizada a caracterização do local (célula funcional,
número do campus, bloco e o número da sala) e indicado o bloco de atividades para a qual ela é
relevante (Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração, Serviços ou Terceiros). Para ter maior segurança
e confiabilidade no levantamento efetuado, foram identificados o avaliador, o responsável pelas
informações fornecidas (quando existia) e a data.

Em cada célula funcional foi identificada a potência de energia instalada (que caracteriza o consumo
potencial de energia elétrica), os efeitos imediatos sobre o ser humano (que caracteriza as condições
sobre a saúde ocupacional), as interações com a vizinhança (que expressam a qualidade ambiental da
célula funcional) e os aspectos ambientais (elemento das atividades, produtos ou serviços que podem
interagir com o meio ambiente). Desta forma, foram feitas, simultaneamente, quatro avaliações
complementares. Também foram analisadas, em cada célula funcional, as entradas de material, água e
energia.



Como resultado o CISGA obteve informações sobre: células funcionais que apresentam potência
instalada maior que 10.000 Watts; células funcionais que produzem efeitos imediatos sobre a saúde de
classe III (Críticas ou Emergenciais); células funcionais em ordem decrescente de qualidade ambiental;
células funcionais em ordem decrescente de impactos ambientais.

B - A identificação do lixo teve como objetivo avaliar qualitativa e quantitativamente o lixo produzido
na FURB, caracterizado de acordo com sua origem: lixo de banheiros; lixo dos escritórios e lixo de
salas de aula e corredores. Como resultado obteve-se as quantidades de lixo produzidas nos banheiros,
nos escritórios e nas salas de aula e corredores.

C – A coleta de dados complementares visou auxiliar a caracterização ambiental da FURB a partir de
dados pré-existentes, que forneceram informações gerais sobre abastecimento e esgotamento, transporte
e produção acadêmica. À parte foi realizado um inventário sobre o fluxo de materiais nas cantinas.

Este procedimento permitiu definir o uso das áreas dos campi; as instalações sanitárias; os veículos
automotores; os produtos utilizados em laboratórios; os integrantes da comunidade universitária; as
atividades insalubres e periculosas; a localização das entradas e o consumo de água; a localização das
entradas e o consumo de energia elétrica; os produtos acadêmicos; as saídas de esgoto; os resíduos
produzidos e seu destino; os resíduos que aguardam destinação; a identificação dos resíduos
sólidos/líquidos e gasosos; as viagens realizadas com automóveis da FURB e o transporte individual
“domicílio-FURB-domicílio”, o balanço ambiental anual das cantinas e o consumo anual de utensílios
descartáveis pelas cantinas.

Tabela 1 - Descrição sintética do ”sistema ambiental” FURB
Componentes  \  Campus I II III
ÁREA TOTAL DO TERRENO 94.623,57 11.686,77 19.750,00
- Áreas edificadas 19.673,00 4.771,00 3.000,11
- Área florestada 12.012,00 0,00 4.329,78
- Áreas de jardins, ruas e estacionamentos 62.938,57 6.915,77 12.420,11
ÁREA CONSTRUÍDA 33.964,69 7.888,28 3.000,11
- Salas de aula 161
- Laboratórios 63
- Escritórios 271
- Instalações de serviços 14
- Corredores, banheiros e outrosi 57
MATERIAIS PERMANENTES
- Itensii (1138) 32.772 unidades
- livros 98.343 títulos, totalizando 328.736 volumes
- equipamentos sanitários 816 ? ?
- veículos 15
PONTOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTO
- Energia (relógios) 7 2 1
- Água (relógios) 10 1 1
- Esgoto (número de saídas) 17 ? ?
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA (1º e 2º semestres de 1998)
- Professores 660 e 664
- Funcionários 389
- Alunos 12.469 e 12.414

D – A análise dos grupos de interesse teve o objetivo de detectar a percepção destes grupos da  atuação
ambiental da FURB. Para isto, procedeu-se à análise da vizinhança, dos órgãos públicos e de alguns
grupos internos, que permitiu verificar que: os comerciantes são beneficiados por estarem próximos à
FURB e que todos os demais vizinhos também o são; os órgãos públicos não percebem a existência de



qualquer problema ambiental ocasionado pelo funcionamento da FURB e os funcionários pertencentes à
Divisão de Administração do Campus percebem como problemas ambientais mais relevantes a poluição
da água e o destino do lixo e acreditam que são co-responsáveis pelos problemas ambientais da
instituição.

As tabelas 1, 2 e 3 demonstram os resultados obtidos com a avaliação ambiental. Elas apresentam,
respectivamente, o sistema ambiental da FURB e a síntese de seu balanço ambiental para 1998.

Tabela 2 - Síntese do balanço ambiental de 1998 – entradas
Entradas

Elementos Quantidade
Materiais ?
9 Materiais com componentes tóxicosiii ?
Água 26.521 m3

Energia elétrica
Energia em transportesiv (dado parcial) 6.757,43 MWh

Tabela 3 - Síntese do balanço ambiental de 1998 – saídas
Saídas

Elemento Quantidade
Produtos
9 Diplomas e certificados 2.137
9 Horas-aula 313.272
9 Publicações 284
9 Outros 109
Resíduos sólidos
9 Lixo hospitalar 1600 l/mes e 100 kg/mes
9 Restos anatômicos 40 kg/ano
9 Entulhos ?
9 Lixo Doméstico 6640 kg/mes
9 Resíduos tóxicos estocados 25 kg
Efluentes líquidos
9 Esgotos 26.500 m3

9 Combustíveis 100 l/mes
9 Resíduos tóxicos estocados 124,5 l ou mais
Emissões de CO2 devidas ao transportev 1.414,346 ton

b) Requisitos legais e outros requisitos
A definição dos requisitos legais e outros requisitos foi iniciada após a obtenção dos resultados da
avaliação ambiental, pois percebeu-se a necessidade de associar a identificação das leis, regulamentos e
códigos aos impactos ambientais negativos verificados. Esta etapa foi desenvolvida do seguinte modo:
(1) foi acessada a legislação ambiental municipal, estadual e federal;
(2) procedeu-se à seleção das leis, portarias, decretos e normas aplicáveis aos problemas ambientais

constatados. Assim, foram identificados os requisitos legais que a FURB deve, necessariamente,
atender. Procurou-se definir, para cada requisito, se ele está sendo cumprido ou não.

(3) As informações levantadas foram ordenadas da legislação federal para a legislação municipal e
tabuladas como mostra a tabela 4.

Tabela 4: Análise dos requisitos legais
CumprimentoFonte dos

requisitos
Data da

promulgação
Artigos Requisitos

concretos
Áreas

atingidas sim não em aberto



c) Objetivos e metas
Para desenvolver os objetivos e as metas, foram considerados os preceitos da política ambiental, os
resultados da avaliação ambiental e a necessidade de cumprimento dos requisitos legais. Os objetivos
são gerais, ou seja, definem os grandes resultados que a organização pretende atingir por intermédio de
seu sistema de gestão ambiental. Os objetivos elaborados pelo CISGA e aprovados pela alta
administração da FURB são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 – Objetivos ambientais da FURB
Objetivos Prioridade

1. Reduzir o gasto em energia elétrica Alta
2. Reduzir o consumo de água (para reduzir a produção de esgotos) Média
3. Substituir materiais tóxicos Média
4. Cumprir as exigências legais relativas ao destino de resíduos tóxicos
5. Cumprir exigências legais relativas ao tratamento de esgotos sanitários
6. Minimizar o uso de reagentes químicos

Alta

7. Cumprir as exigências legais relativas aos resíduos sólidos
8. Reduzir o volume de resíduos destinados ao aterro sanitário
9. Reduzir o volume de resíduos gerados pelas cantinas

Alta

10. Reduzir a emissão de gás carbônico Média
11. Cumprir as exigências legais em relação à segurança no trabalho Alta
12. Viabilizar a gestão ambiental Alta
13. Melhorar as condições ambientais nos locais de trabalho Média

Os três primeiros objetivos estão associados ao gerenciamento das entradas, os objetivos de 4 a 10
referem-se ao gerenciamento das saídas; os objetivos de segurança no trabalho e viabilização da gestão
ambiental (11 e 12) envolvem toda a comunidade universitária e visam à melhoria das condições de
trabalho. O último objetivo ambiental diz respeito ao planejamento e uso do espaço físico, que compete
a outro grupo já instituído na universidade.

A priorização dos objetivos ambientais proporcionou a definição preliminar dos programas de gestão
ambiental. Inicialmente está sendo buscado o cumprimento dos objetivos de prioridade alta. Entretanto,
o estabelecimento dos programas dependerá de uma análise mais minuciosa dos processos e atividades
que são desenvolvidos em todos os setores.

2.4  Inserção da gestão ambiental na gestão da FURB
A execução da política ambiental e de seus desdobramentos depende da criação de uma estrutura
organizacional e de responsabilidades, para a qual foi utilizada a proposta apresentada por DYLLICK
et al (2000), esquematizada na figura 2. Segundo esta proposta, a organização (o SGA em sentido
restrito) seria composta por uma “Coordenadoria de Meio Ambiente“, ligada diretamente à reitoria, e
por representantes (responsáveis e agentes ambientais) de todas as unidades acadêmicas e setores
administrativos, denominados genericamente de setores de responsabilidade.

Uma organização nestes moldes foi criada através de resolução específica em dezembro de 1999 e vem
sendo implantada desde fevereiro de 2000. O sistema conta com 30 setores de responsabilidade, sendo
20 internos à Universidade e 10 correspondentes a entidades e empresas externas sediadas nos campi.
Cada setor de responsabilidade é representado por um responsável ambiental e por um número variável
de agentes ambientais de acordo com as demandas do setor. Todos os integrantes do sistema tem como
tarefa básica a de serem multiplicadores da idéia da gestão ambiental. As responsabilidades específicas
de cada um vão sendo definidas à medida que se avança na implantação do SGA. Os membros do



CISGA foram incorporados a este sistema, tanto como responsáveis quanto como membros da
Coordenadoria de Meio Ambiente.

Figura 2 – Proposta de organização para o sistema de gestão ambiental

3. Considerações finais

Após o acompanhamento e análise das etapas iniciais do desenvolvimento do sistema de gestão
ambiental da FURB, verifica-se que são basicamente dois os requisitos necessários para executar o
projeto: a sensibilização de todos os setores com vistas a sua adesão e a capacitação  técnica para a
gestão ambiental. Neste sentido, a coordenação do processo tem importância fundamental.

Considerando a inexistência de uma estrutura hierárquica na universidade, a inclusão da etapa “Apoio
da Reitoria”, embora não prevista pelas normas dos sistemas de gestão ambiental, foi percebida como
necessária. Ela visa a construção gradativa da adesão dos mais diversos setores da organização em que
a tomada de decisão decorre de negociação. Por isso, uma estratégia adequada para a consolidação da
idéia da gestão ambiental na Universidade parece ser o gradativo envolvimento de membros da
comunidade universitária, culminando com a instalação de um comitê facilitador do SGA.

O procedimento adotado para estabelecer a política ambiental na FURB foi bem sucedida: a política
ambiental foi construída a partir da participação efetiva da comunidade e contempla sua visão de futuro
sobre o meio ambiente. Como subproduto da formulação da política ambiental, verificou-se que seu
processo de elaboração teve um papel significativo para o delineamento das ações do CISGA. O
objetivo comum torna-se mais concreto, começa a tomar forma. Portanto, a política ambiental não tem
só efeito direcionador externo, mas também interno sobre o próprio Comitê.
A avaliação ambiental foi a etapa que necessitou maior dedicação de tempo e pessoal. A obtenção de
muitas informações foi trabalhosa; nem todos os dados procurados estavam disponíveis, o que indica
que a implantação efetiva do SGA exigirá a revisão dos sistemas de informação em diversos setores da
universidade. Embora os problemas ambientais tivessem sido detectados pela avaliação, constatou-se
posteriormente que o procedimento adotado não os captou com a profundidade necessária, por não ter
associado os aspectos ambientais com as atividades desenvolvidas nos diversos setores. O levantamento
e a descrição das atividades são essenciais, porque muitas vezes a medida corretiva de um problema
implica na alteração das respectivas rotinas de trabalho. Por esta razão, a avaliação ambiental realizada
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passou a ser considerada uma avaliação preliminar que, além de apontar os principais problemas, levou
a uma redefinição do procedimento de avaliação ambiental.

O levantamento dos requisitos legais permitiu priorizar os problemas ambientais a partir das não-
conformidades verificadas. Esta etapa foi a mais contundente para a alta administração, pois evidenciou
a responsabilidade da Reitoria pelos problemas ambientais gerados pela organização.

A definição dos objetivos ambientais a partir dos problemas prioritários permitiu dar foco ao trabalho,
facilitando assim a compreensão da proposta por outros componentes da comunidade universitária. Na
prática, a definição dos objetivos ambientais, que coube à Reitoria, constitui o primeiro passo para a
execução da política ambiental.

A tentativa de definição de metas e de estabelecimento de programas de gestão, com responsabilidades
definidas para todos os níveis e funções, evidenciou a necessidade do prévio estabelecimento da
estrutura organizacional e de responsabilidades para a condução da gestão ambiental. Foi então criado o
SGA, entendido como estrutura organizacional para a gestão ambiental, composto pela Coordenadoria
de Meio Ambiente, vinculada diretamente à Reitoria, e por Responsáveis e Agentes Ambientais dentro
dos setores vinculados à administração superior e às administrações setoriais. As etapas subseqüentes
do sistema, nos moldes da NBR ISO 14001, estão sendo desenvolvidas por esta organização.
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NOTAS
i Inclui cozinhas, refeitórios, viveiro, canil, área de compostagem, marcenaria, etc.
ii Inclui equipamentos, computadores, telefones, condicionadores de ar, ventiladores, carteiras, cadeiras, mesas,
armários, etc.registrados no setor de patrimônio.
iii  Estimativa feita a partir da análise dos sub-grupos do sistema de materiais da Divisão de Materiais e
Compras.
iv Para estimar o consumo de energia foi utilizado o coeficiente 0,86 kWh/km estabelecido pela Comissão
Enquete do Parlamento Alemão em 1994, aplicável para carros de passeio. O dado é parcial porque não inclui
viagens de ônibus, de avião e em automóveis próprios.
v Para estimar as emissões foi utilizado o valor de 180 g de CO2/km rodado, estabelecido pela Comissão
Enquete do Parlamento Alemão em 1994. Este coeficiente é aplicável a carros, kombis e motos, e é
independente do consumo efetivo de energia, do tipo de motor e do tipo de combustível.


