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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 As questões ambientais, desde a 

década de 1960, vêm construindo um 

quadro estratégico de normatização e ações 

ambientais, culminando em iniciativas 

como a realização de conferências 

internacionais (BRUM et al., 2002). Com 

intenção de lidar com os principais 

desafios do mundo contemporâneo, o ano 

de 2015 foi marcado por grandes eventos 

internacionais promovidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), 

visando à tomada de decisões importantes 

para o desenvolvimento sustentável, para a 

resiliência às mudanças climáticas e às 

crises humanitárias (ALVES, 2015).  

 Para Disterheft et al. (2013) o 

relatório "Nosso futuro comum" 

(Comissão Mundial sobre Ambiente e 

Desenvolvimento, 1987), também 

conhecido como Relatório Brundtland, 

definiu o conceito mais conhecido e mais 

frequentemente citado para o 

desenvolvimento sustentável: “DS é um 

desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações 

futuras de atender às suas próprias 

necessidades”. Desenvolvimento 

Sustentável e sustentabilidade 

compreendem alguns princípios básicos 

em comum como normatividade, equidade 

intra e intergeracional, justiça, igualdade 

de gênero e participação. O presente 

estudo segue a abordagem usual de utilizar 

os termos desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade de forma intercambiável. 

 A implementação do 

desenvolvimento sustentável nas 

universidades vai muito além da questão 

política, os planejamentos (ou estratégias), 

declarações ou planos de ação são inúteis, 

a menos que possam ser apoiados por 

ações concretas, como currículos 

ecológicos, gestão institucional, pesquisas, 

extensão e projetos concretos (LEAL 

FILHO, 2011). 

  Quanto aos aspectos 

administrativos, fazem parte da 

administração indireta, sujeitas a seguir 

regulamentos federais sobre a 

sustentabilidade organizacional. As IFES 

têm dois importantes argumentos para 

buscar a sustentabilidade em seus campi, a 

consciência internacional sobre a 

importância do ensino superior na 

promoção do DS e a conformidade legal 

das obrigações aplicáveis a 

sustentabilidade organizacional. 

 No intuito de diagnosticar as 

atividades acadêmicas e operacionais da 

Universidade Federal de São João del-Rei - 

UFSJ, no contexto ambiental, este relatório 

apresenta ferramentas de avaliação por 

meio de dimensões e indicadores 

adequados ao diagnóstico ambiental. 

Dentre os instrumentos de avaliação de 



sustentabilidade voltados para as 

instituições federais e de ensino superior 

foram escolhidos: Agenda Ambiental da 

Administração Pública-A3P, UI Green 

Metric World University Ranking-UI 

GREEN METRIC e Red de Indicadores de 

Sostenibilidad em las Universidades-

RISU. 

 

REFERENCIAIS E INDICADORES 

 

 Apresenta-se, como resultado da 

análise desses três referenciais, uma 

listagem com 114 indicadores em oito 

categorias. Para essa listagem foram 

selecionados os indicadores relacionados 

com as ações que devem conter critérios de 

sustentabilidade ambiental em suas 

atividades. A maioria dos indicadores foi 

transcrita, tal como apresentados em seu 

documento de origem, outros foram 

adaptados ao modelo de lista de 

verificação: 

• Gestão e Política de 

sustentabilidade (18 indicadores) 

• Energia (12 indicadores) 

• Resíduos (19 indicadores) 

• Água (13 indicadores) 

• Mobilidade (10 indicadores) 

• Sensibilização (12 indicadores) 

• Educação e Pesquisa (25 

indicadores) 

• Contratações Sustentáveis (5 

indicadores). 

 

Os dados foram obtidos por meio 

de entrevistas (questionários semi-

estruturados), realizadas no período de 

Setembro/2018 a Fevereiro/2019. Estas 

entrevistas foram aplicadas aos gestores 

das áreas correspondentes aos oito eixos 

temáticos, que no período da coleta de 

dados, ocupavam cargos decisórios. 

Buscou-se desse modo a construção de 

atributos críticos sobre a implantação do 

tema sustentabilidade ambiental nos 

respectivos setores, seus principais 

desafios e oportunidades. 

 A realização do cálculo do índice 

de sustentabilidade ambiental UFSJ e dos 

eixos temáticos foram feitos a partir das 

respostas atribuídas às questões da lista de 

verificação. O somatório das respostas foi 

dividido pelo total de questões. Usamos a 

fórmula proposta por Fidalgo (2003), onde 

o resultado foi multiplicado por 100 para 

se obter o índice alcançado:   

 Com os resultados alcançados no 

cálculo de respostas da lista de verificação 

foram feito o diagnóstico ambiental dos 

oito eixos temáticos e da UFSJ  com base  

nos parâmetros propostos pelo Sistema 

Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA) 

conforme tabela 1. O SICOGEA, segundo 

Warken, Henn e Rosa (2014) vem sendo 

consolidado na literatura nacional e 



internacional como instrumento de 

avaliação e análise da sustentabilidade, os 

autores destacam sua eficiência na 

identificação dos pontos críticos.  

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS POR 

EIXO TEMÁTICO 

 

EIXO TEMÁTICO GESTÃO E 

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE 

 

 A Gestão da UFSJ é centrada na 

Reitoria, que coordena, executa e 

supervisiona todas as atividades da 

Universidade, cumprindo e fazendo 

cumprir as Leis e as deliberações dos 

Conselhos Superiores. Para o levantamento 

dos indicadores do eixo temático Gestão e 

Política de Sustentabilidade foram 

realizadas entrevistas com o gestor 

responsável pelo Gabinete, Pró-Reitora de 

Administração (PROAD), Divisão de 

Obras (DPROB), Núcleo do Meio 

Ambiente (NUAMB), além da análise dos 

seguintes documentos da UFSJ: Estatuto 

(2011); Resolução 30/2018 e Resolução 

31/2018; Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 2014/2018; 

Planejamento Estratégico Setorial – 

PES/2018; Plano de Logística Sustentável 

– PLS (2013). 

 O Estatuto da Universidade não 

apresenta claramente referências à 

sustentabilidade, porém, propõe a estudar 

os problemas do mundo contemporâneo e a 

estimular o desenvolvimento do espírito 

científico e da reflexão crítica. O PDI 

2014/2018 apresenta os princípios da UFSJ 

e suas diretrizes e metas a serem 

alcançadas neste período. Define também 

as prioridades e a direção dos 

investimentos que serão realizados. No 

objetivo: “Adequar processos e 

procedimentos acadêmicos e 

administrativos, consolidando a expansão e 

a estrutura multissede” tem-se como um 

dos resultados esperados: “Todas as 

normas de sustentabilidade e acessibilidade 

cumpridas”, demonstrando uma postura 

reativa, em que a questão ambiental está 

baseada em conformidades e não em ações 

proativas. 

 Dos 18 indicadores de 

sustentabilidade ambiental apenas 5 

obtiveram respostas positivas. O índice de 

sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Gestão e Política de 

Sustentabilidade da UFSJ é de 27,78; esse 

índice, segundo a tabela do SICOGEA – 

Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 



PFITSCHER ,2015), “consiste em uma 

sustentabilidade fraca, podendo estar 

causando danos, mas surgem poucas 

iniciativas”.   

 

EIXO TEMÁTICO ENERGIA 

 

 Para o levantamento dos 

indicadores do eixo temático Energia, 

foram realizadas entrevistas com o gestor 

responsável pela Pró-Reitora de 

Administração, Divisão de Obras e com o 

Engenheiro Eletricista da UFSJ, além da 

análise do Projeto de Eficiência Energética 

e do Correio Web da UFSJ. 

 Dos 12 indicadores de 

sustentabilidade ambiental apenas 4,7 

obtiveram respostas positivas. O índice de 

sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Energia da UFSJ é de 39,17%. 

Este índice, segundo a tabela do 

SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, 

UHLMANN E PFITSCHER ,2015), 

“consiste em uma sustentabilidade fraca, 

podendo estar causando danos, mas 

surgem poucas iniciativas.”   

 

EIXO TEMÁTICO RESÍDUOS 

 

 Para o levantamento dos 

indicadores do eixo temático Resíduos 

foram feitas entrevista com o gestor 

responsável pela PROAD, NUAMB e 

Setor de Serviços Gerais (SESEG) e dados 

coletados na página web do Núcleo de 

Meio Ambiente da UFSJ e por meio da 

observação direta. 

 Dos 19 indicadores de 

sustentabilidade ambiental apenas 7 

obtiveram respostas positivas. O índice de 

sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Resíduos da UFSJ é de 36,84%. 

Este índice, segundo a tabela do 

SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, 

UHLMANN E PFITSCHER ,2015), 

“consiste em uma sustentabilidade fraca, 

podendo estar causando danos, mas 

surgem poucas iniciativas”.   

 A gestão de resíduos sólidos na 

UFSJ perpassa a questão técnica, sua 

organização e estrutura com 19 mil alunos 

e 1,5 mil servidores distribuídos em seis 

campi, torna necessária a integração de 

ações para o gerenciamento de resíduos 

nos seus planos estratégicos e 

administrativos levando em conta as 

particularidades de cada campus, além de 

uma efetiva educação ambiental para 

informação, conscientização e mobilização 

da comunidade acadêmica, visto que a 

corresponsabilidade do gerador de resíduos 

é um fator crucial no sucesso do PGRS. 

Como afirma Cruz (2008, p.40), “Alguns 

parâmetros devem balizar o sistema de 

gerenciamento de resíduos. O primeiro 

deles é a corresponsabilidade, ou seja, o 

gerador do resíduo é corresponsável em 



todo o processo de tratamento e disposição 

do resíduo gerado.” 

 

EIXO TEMÁTICO ÁGUA 

 

 Para o levantamento dos 

indicadores do eixo temático Água, foram 

realizadas entrevistas com o gestor 

responsável pela Pró-Reitora de 

Administração, Divisão de Obras e Setor 

de Serviços Gerais e por meio de 

observação direta. Dos 13 indicadores de 

sustentabilidade ambiental apenas 3 

obtiveram respostas positivas. O índice de 

sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Água da UFSJ é de 23,07%. Este 

índice segundo a tabela do SICOGEA – 

Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER ,2015), “consiste em uma 

sustentabilidade fraca, podendo estar 

causando danos, mas surgem poucas 

iniciativas.” 

 A questão da água na UFSJ vai 

muito além da economia; é necessário que 

ações de uso consciente e tratamento de 

águas residuais se tornem rotinas e possam 

incutir nos alunos a preocupação com os 

recursos hídricos. A informação, 

conscientização e mobilização dos 

discentes os tornaram profissionais 

preocupados com a sustentabilidade 

ambiental, e no exercício de suas 

profissões as pessoas e o meio ambiente 

serão fatores importantes na tomada de 

decisão. 

 

EIXO TEMÁTICO MOBILIDADE 

 

 Para o levantamento dos 

indicadores do eixo temático Mobilidade 

foram feitas entrevistas com o gestor 

responsável pela PROAD, PROAE (Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis), SESEG e 

através de observação direta. Dos 10 

indicadores de sustentabilidade ambiental 

apenas 4 obtiveram respostas positivas. O 

índice de sustentabilidade ambiental do 

eixo temático Mobilidade da UFSJ é de 

40,00%. Este índice segundo a tabela do 

SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, 

UHLMANN E PFITSCHER, 2015), 

“consiste em uma sustentabilidade fraca, 

podendo estar causando danos, mas 

surgem poucas iniciativas.”  

 A questão de mobilidade na UFSJ 

necessita de um estudo detalhado, sendo 

um fator importante no cálculo da pegada 

ecológica da UFSJ. O levantamento da 

emissão de CO² de sua frota bem como do 

uso de passagens aéreas e emissão de gases 

de seus laboratórios levarão seus dirigentes 

a tomada de decisões importantes em favor 

do meio ambiente. O incentivo de caronas 

solidárias entre colegas de trabalho, o uso 

de bicicletas ou mesmo de combustíveis 

“verdes” (álcool, gás natural, 

biocombustíveis) e reuniões de trabalho 



através de videoconferências são ações que 

a tornariam mais sustentável. 

 

EIXO TEMÁTICO SENSIBILIZAÇÃO 

 

   Para o levantamento dos 

indicadores do eixo temático 

Sensibilização  foram feitas  entrevistas 

com o gestor responsável pela PROAE, 

PROPE (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação), PROEX (Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários), 

PROEN (Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação) e SESED (Setor de 

Acompanhamento e Desenvolvimento de 

Pessoas), análise do site das respectivas 

pró-reitorias e site de notícias da UFSJ. 

 Dos 12 indicadores de 

sustentabilidade ambiental 8 obtiveram 

respostas positivas. O índice de 

sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Sensibilização da UFSJ é de 

66,67%. Este índice segundo a tabela do 

SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, 

UHLMANN E PFITSCHER ,2015), 

“consiste em uma sustentabilidade boa. 

Além da legislação, surgem alguns 

projetos e atitudes que buscam valorizar o 

meio ambiente”. 

 Ações, como projetos e programas 

de extensão e pesquisa voltados para a 

sustentabilidade e meio ambiente, com a 

participação de discentes, docentes e 

comunidade externa, e o Núcleo de Meio 

Ambiente proporcionaram à UFSJ um 

índice de sustentabilidade em 

Sensibilização de quase 70%. Entretanto, 

iniciativas importantes para a 

conscientização, sensibilização e 

mobilização ambiental, como o incentivo 

de voluntariado ambiental e um plano de 

treinamento/aperfeiçoamento em 

sustentabilidade ambiental para os 

servidores (docentes e técnicos), não foram 

constatadas. 

 

EIXO TEMÁTICO EDUCAÇÃO E 

PESQUISA 

 

  Para o levantamento dos 

indicadores do eixo temático Educação e 

Pesquisa foram feitas entrevistas com o 

gestor responsável pela PROPE (Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação), 

PROEX (Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários), PROEN (Pró-

Reitoria de Ensino de Graduação), análise 

do site das respectivas pró-reitorias e site 

de notícias da UFSJ. 

 Dos 25 indicadores de 

sustentabilidade ambiental do Eixo 

Temático Educação e Pesquisa apenas 8 

obtiveram respostas positivas, alcançando 

o índice de sustentabilidade ambiental de 

32%. Este índice segundo a tabela do 

SICOGEA – Geração 2 (SOUZA, 

UHLMANN E PFITSCHER, 2015), 



“consiste em uma sustentabilidade fraca, 

podendo estar causando danos, mas 

surgem poucas iniciativas.” 

 Dentre essas iniciativas podem-se 

destacar a criação de centro de estudos e 

programas direcionados para o meio 

ambiente/sustentabilidade, que revela um 

movimento democrático e interdisciplinar 

em direção à sustentabilidade na UFSJ.  

EIXO TEMÁTICO CONTRATAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS 

 

  As contratações de bens e 

produtos, serviços e obras e serviços de 

engenharia da UFSJ são centralizados no 

Setor de Compras e Licitações. Não existe 

um documento interno (normatização, 

Resolução, manual ou guia) para inclusão 

de critérios de sustentabilidade nas 

contratações; utiliza-se o Guia Nacional de 

Licitações Sustentáveis da AGU. As 

principais barreiras à implantação da 

Política de Contratações Sustentáveis 

apontadas pelo Setor são a falta de 

capacitação dos servidores e a 

complexidade do tema. 

 Além da entrevista com o chefe do 

Setor foram analisados os seguintes 

documentos: o Manual de Compras para 

Aquisição de Material Permanente (UFSJ, 

2018c) e as licitações publicadas dos 

pregões eletrônicos do período de 01/2018 

a 12/2018, totalizando 72 licitações 

publicadas. Na análise do Manual de 

Compras para Aquisição de Material 

Permanente buscaram-se referências, 

orientações e procedimentos relativos à 

contratação sustentável. Como resultado 

não foi encontrada menção ou citação ao 

termo sustentabilidade ou meio ambiente 

ou quaisquer normas vigentes relacionadas 

ao tema. 

 Dos 5 indicadores de 

sustentabilidade ambiental apenas 1,21 

obtiveram respostas positivas.  O índice de 

sustentabilidade ambiental do eixo 

temático Contratações Sustentáveis da 

UFSJ é de 24,20%; este índice, segundo a 

tabela do SICOGEA – Geração 2 

(SOUZA, UHLMANN E PFITSCHER, 

2015), “consiste em uma sustentabilidade 

fraca, podendo estar causando danos, mas 

surgem poucas iniciativas”.  

 

DIAGNÓSTICO DA 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

NA UFSJ 

  Com o intuito de despertar o 

interesse e auxiliar os gestores 

universitários nas questões ambientais 

numa visão sistêmica e holística, e 

alcançar o objetivo proposto no presente 

trabalho, que é realizar o diagnostico 

ambiental das atividades acadêmicas e 

operacionais da UFSJ identificaram-se as 

ações com critérios de sustentabilidade 



ambiental nos oito eixos temáticos 

propostos na lista de verificação.  O 

cálculo do índice de sustentabilidade 

ambiental da UFSJ no ano de 2018, 

representado na tabela 2, se deu pela soma 

dos indicadores com critérios de 

sustentabilidade dos oito eixos temáticos 

(40,91), dividida pelo total de indicadores 

da lista de verificação (114). 

Tabela 2 – Eixos Temáticos da UFSJ - 2018 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 O índice de sustentabilidade 

ambiental da UFSJ é de 35,88%. Esse 

índice segundo a tabela do SICOGEA – 

Geração 2 (SOUZA, UHLMANN E 

PFITSCHER, 2015), “consiste em uma 

sustentabilidade fraca, podendo estar 

causando danos, mas surgem poucas 

iniciativas”. O índice geral de 

sustentabilidade da UFSJ reflete a maioria 

dos eixos temáticos. Dos oito eixos, apenas 

Sensibilização alcançou um índice acima 

de 40%. Os eixos temáticos Água e 

Contratações Sustentáveis representam 

pontos críticos na análise, visto que seus 

índices, de 23,07% e 24,20%, 

respectivamente, estão bem próximos da 

percentagem de 20%, que representa uma 

sustentabilidade péssima, podem causar 

impacto no meio ambiente. 

  

RECOMENDAÇÕES FINAIS 

 

 É notório a importância e urgência 

da questão ambiental dentro do contexto 

contemporâneo. Compreender o papel das 

instituições de ensino superior diante do 

tema e ressaltar sua função primordial na 

busca do Desenvolvimento Sustentável é 

imprescindível. É preciso   buscar ações 

concretas visando à implantação da 

sustentabilidade ambiental no campus 

universitário para que as IES se tornem 

sustentáveis e modelo a ser seguido.  

  Considerando que para a 

implantação de uma política ou gestão 

ambiental, o primeiro passo é realizar um 

diagnóstico, buscou-se as principais 

ferramentas para mensuração da 

sustentabilidade ambiental consideradas 

como referências internacionais para fins 

de seleção de indicadores. Como resultado, 

optou-se por três referenciais: a A3P, UI 

GREEN METRIC e o RISU. Desses três 

referenciais obteve-se uma listagem com 

114 indicadores em oito categorias. 

  Para o diagnóstico ambiental da 

Universidade Federal de São João del-Rei, 

no ano de 2018 foram identificadas ações 

com critérios de sustentabilidade relativas 

aos oito eixos temáticos aplicando-se a 

lista de verificação. Como resultado, a 



UFSJ apresenta um índice de 

sustentabilidade ambiental de 35,88 %, 

uma sustentabilidade fraca, segundo 

SICOGEA. 

  Percebe-se a importância de um 

centro interdepartamental em 

Sustentabilidade/Meio Ambiente, a 

priorização de projetos e bolsas de estudo 

na área ambiental direcionados para a 

UFSJ e o uso do campus para a realização 

de prática de ensino e pesquisa sobre o 

meio ambiente/sustentabilidade. Bem 

como a criação de um guia interno de 

compras sustentáveis destacando as 

principais normativas pertinentes ao tema. 

Essas são algumas importantes ações que 

ainda não foram contempladas na UFSJ e 

que são necessárias para que se alcançar a 

sustentabilidade ambiental nos Campi. 
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