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RESUMO 
 
Como as universidades desempenham um papel muito importante na sociedade, haja vista a 
necessidade de apresentar uma coerência de postura, inclusive na administração e no sistema 
de gestão do meio ambiente. Atendendo a esta necessidade, é fundamental o envolvimento de 
profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, principalmente ambiental, na 
elaboração de sistemas, para o correto desenvolvimento da política ambiental nas 
organizações. Desta forma, muitos funcionários e usuários adotam práticas e comportamentos 
inadequados quanto à segurança do trabalho e à preservação do meio ambiente. O objetivo do 
artigo é propor diretrizes para implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 
aplicada à Pontifícia Universidade Católica de Minas (PUC Minas), no Campus Coração 
Eucarístico. Para o desenvolvimento deste trabalho utiliza-se a metodologia do Estudo de 
Caso. Para tal análise das questões ambientais foram realizadas análises documentais, 
documentos estes fornecidos por um responsável do Setor de Regularização Urbanística e 
Ambiental vinculado à Pró-Reitoria de Infraestrutura e também se baseando em referencial 
bibliográfico específico, de modo a oferecer ferramentas que possibilitem a análise criteriosa 
do estudo de caso. A pesquisa demonstrou a necessidade algumas mudanças institucionais 
que implique na adoção de práticas ambientalmente sustentáveis, sendo a Educação 
Ambiental a principal ferramenta para tal. A Implantação de um Sistema de Gestão Ambiental 
baseado na Norma NBR ISO 14.001 trará muitos benefícios econômicos e estratégicos para a 
Instituição e, sobretudo, para o meio ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Existem razões significativas para implantar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) 

numa Instituição de Ensino Superior (IES), entre elas a necessidade de evitar os impactos 

ambientais gerados pela construção, uso e operação do campus nas suas mais variadas 

atividades. 

Como as universidades desempenham um papel muito importante na sociedade, haja 

vista a necessidade de apresentar uma coerência de postura, inclusive na administração e no 

sistema de gestão do meio ambiente. Atendendo a essa necessidade, é fundamental o 

envolvimento de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, principalmente 

ambiental, na elaboração de sistemas para o correto desenvolvimento da política ambiental 

nas organizações.  

Dessa forma, o consumo e custo crescentes com energia, água, materiais e com a 

destinação adequada de resíduos sólidos tornam a implantação do SGA em IES uma 

demonstração clara da responsabilidade dessas organizações na formação ética de 

profissionais e cidadãos e na construção de um futuro ambientalmente sustentável. 

No entanto, verifica-se que a aplicação da Gestão Ambiental em IES ainda é pouco 

estruturada, sobretudo nas instituições de ensino fundamental e médio no Brasil. As esparsas 

referências bibliográficas relacionadas à Gestão Ambiental nessas instituições apresentam 

geralmente programas pontuais de uso racional de água e energia elétrica, objetivando a 

redução de custos, a conscientização e sensibilização de toda comunidade acadêmica quanto à 

importância da questão ambiental.  

Uma ferramenta eficiente para as organizações é a implantação do SGA, que permite a 

assimilação de práticas ambientais sustentáveis, a elaboração dos produtos e serviços 

tecnologicamente mais limpos e a compreensão por parte de todos que compõem uma 

organização. Perceber que a poluição resultante das atividades agride a qualidade de vida das 

pessoas, gera custos para a empresa, para o meio ambiente e para a sociedade e coloca em 

risco a imagem da empresa perante o mercado atual. 

Engajar as Universidades nessa política ambiental trará benefícios à imagem e, 

principalmente, proporcionará uma mudança de comportamento da comunidade acadêmica, 

estimulando-os a prover soluções práticas a essas falhas institucionais, fazendo-se valer da 

força criativa advinda da multiplicidade de pensamentos que existem na Universidade. 



 
 
 

Tauchem e Brandli (2006) realizaram uma pesquisa com 42 IES em todo o mundo, e 

demonstraram que apesar de existirem diversas iniciativas pontuais, porém estruturadas e 

permanentes, voltadas à gestão ambiental nessas instituições (ex. gestão de resíduos sólidos, 

consumo e reuso de água, etc.), poucas delas apresentam um sistema de gestão que inclua os 

diversos aspectos ambientais relacionados à operação dessas instituições. A pesquisa aponta 

que 41% das iniciativas estudadas estavam relacionadas especificamente à gestão de resíduos, 

consumo e reuso de água e sensibilização de alunos. Apenas cinco das 42 instituições 

avaliadas incorporaram soluções baseadas na norma ISO 14.001. 

Assim sendo, esta pesquisa servirá como norteadora dos princípios da Gestão 

Ambiental, com vistas à criação de diretrizes para implantação de um Sistema de Gestão 

Ambiental com foco principalmente na gestão de resíduos sólidos. Essa gestão permitirá à 

PUC Minas, Campus Coração Eucarístico uma proposta diferencial sobre as demais, sendo 

reconhecida pela inovação e por suas práticas ambientais, além de incentivar outras IES a 

adotarem a mesma prática. 

A suposição básica do estudo é a de que existe um viés entre as ações implementadas 

pelos gestores da instituição e as ações percebidas pelos docentes e discentes. Visando 

alcançar ao objetivo proposto, buscando responder a seguinte questão de pesquisa: 

• Quais as diretrizes ambientais que devem ser seguidas para implantação de um 

SGA para a minimização dos impactos sobre o meio ambiente? 

Dessa forma, o artigo encontra-se estruturado da seguinte maneira: inicialmente 

apresenta-se uma revisão da literatura, destacando a Postura e as Práticas de Sustentabilidade 

nas Universidades do Século XXI e a conceituação da ISO 14.001 - Sistema de Gestão 

Ambiental3. No capítulo seguinte descreve-se a metodologia empregada para a coleta dos 

dados. Através da análise dos dados coletados, elaborou-se uma Política Ambiental com o 

desdobramento em objetivos e metas como forma sugestiva para a minimização dos maiores 

impactos ambientais. As considerações finais apresentam algumas reflexões à luz do 

referencial teórico sobre a pesquisa realizada. 

 

                                                 
3  ABNT NBR ISO 14.001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental – Norma que especifica os requisitos para que 

um sistema da gestão ambiental capacite uma organização a desenvolver e implementar política e objetivos que 
levem em consideração requisitos legais e informações sobre aspectos ambientais significativos (ABNT NBR 
ISO 14.001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental – Norma que especifica os requisitos para implantar  um sistema da 
gestão ambiental).  



 
 
 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Postura e Práticas de Sustentabilidade nas Universidades do Século XXI 

 

Muito foi discutido sobre o futuro do meio ambiente e de como será a vida das 

próximas gerações se o homem continuar poluindo e prejudicando o planeta da forma como 

está fazendo ainda hoje. A poluição tornou-se, desde o mundo antigo, algo rotineiro na vida 

do ser humano e, cada vez mais, foi expandido suas formas: a poluição do solo com produtos 

químicos, orgânicos, pesticidas, agrotóxicos, óleos etc.; a poluição das águas com metais 

pesados, lixo urbano, esgoto, petróleo etc.; a poluição do ar com emissões industriais, 

escapamentos dos veículos, queimadas, aerossóis etc., gerando chuvas ácidas, aquecimento 

global, redução na camada de ozônio, entre outras consequências. 

Nesse sentido, além das medidas políticas, jurídicas e econômicas voltadas à proteção, 

recuperação e melhoria socioambiental, despontam as atividades no âmbito das IES. A 

Conferência Mundial sobre o Ensino Superior em Paris, no ano de 1998, ao apontar 

tendências para educação superior no século XXI, registra em seus anais que:  

 

A educação é a chave do desenvolvimento sustentável, autossuficiente. Devemos 
estar preparados, em todos os países, para remodelar o ensino, de forma a promover 
atitudes e comportamentos que sejam portadores de uma cultura da sustentabilidade. 
(KRAEMER, 2010). 
 

A Organização das Nações Unidas (ONU) deu os primeiros sinais às universidades 

quanto ao seu papel no caminho global para o desenvolvimento sustentável. Os documentos 

associados às Conferências em Desenvolvimento Humano em 1972, e em Ambiente e 

Desenvolvimento – UNCED em 1999, explicitam objetivos e medidas dirigidas às instituições 

de ensino superior. 

Percebe-se que até a Conferência do Rio de Janeiro em 1992, a Rio-92, as IES 

praticamente estiveram fora do palco da discussão sobre o desenvolvimento sustentável. A 

experiência trouxe uma lição clara, as IES não devem esquivar-se ao desafio, pois caso não se 

envolvam no processo ou não usarem as suas forças combinadas para ajudar a resolver os 

problemas emergentes da nossa sociedade, então serão ignoradas e abrirão espaço para que 

outra agência ou estrutura seja convidada a liderar o processo. 



 
 
 

As IES são, dentre as várias instituições de ensino formal, aquela à qual compete 

ministrar o mais elevado grau de ensino, o superior. Ou seja, o da educação para a máxima 

capacitação e qualificação dos seus cidadãos, na resolução e antecipação dos problemas que 

mais a afetam. Para cumprir esta missão, as IES buscam incessantemente as raízes e soluções 

desses problemas, através da investigação e desenvolvimento de metodologias e ferramentas 

inovadoras, respondendo aos desafios e desencadeando esforços no sentido de analisar, 

discutir e vincular o papel do ensino superior rumo ao desenvolvimento sustentável. 

Existem razões significativas para implantar um SGA numa Instituição de Ensino 

Superior, entre elas o fato de que as faculdades e universidades podem ser comparadas com 

pequenos núcleos urbanos, envolvendo diversas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

atividades referentes à sua operação por meio de bares, restaurantes, alojamentos, centros de 

conveniência, entre outras facilidades. Além disso, um campus precisa de infraestrutura 

básica, redes de abastecimento de água e energia, redes de saneamento e coleta de águas 

pluviais e vias de acesso. 

Bonett et al. (2002) relatam uma pesquisa efetuada numa universidade localizada na 

região de Bordeaux, França. Foram identificados os consumos de energia e água dos serviços 

disponíveis na instituição. Com relação ao consumo per capita de água, foi constatado que é o 

mais elevado se comparado ao consumo médio das grandes cidades. O fato se agrava em 

virtude de parte da água consumida no campus ser proveniente de aquíferos. Quanto ao 

consumo de energia, os parâmetros permaneceram semelhantes ao consumo dos habitantes 

das cidades, o que evidencia a necessidade de controle também desse item.  

Contudo, nas duas últimas décadas, ocorreu uma conscientização e, mais do que isso, 

aplicações de compromisso e responsabilidade com a questão ambiental nas IES. Até o ano de 

2005, 140 instituições agruparam em sua gestão políticas ambientais (DELGADO; VÉLEZ, 

2005). Ainda assim, na maioria destas o gerenciamento dos resíduos tanto sólidos como 

líquidos e gasosos em atividades cotidianas é muito baixo ou inexistente e, como a 

fiscalização não é suficiente, o descarte inadequado é praticado. 



 
 
 

2.2 ISO 14.001: 2004 - Sistema de Gestão Ambiental 

 

De acordo com a International Standardization for Organization – (ISO) 4, 

 
A ISO 14001:2004 é uma ferramenta de gestão que permita a organização de 
qualquer tamanho ou tipo de identificar e controlar o impacto ambiental das suas 
atividades, produtos ou serviços; melhorar continuamente seu desempenho 
ambiental, bem como implementar uma abordagem sistemática para a definição de 
objetivos e metas ambientais, para a realização destes e demonstrando que foram os 
que atingidos. (NBR ISO 14.001:2004). 
 

O Sistema de Gestão Ambiental é uma parte do Sistema de Gestão utilizado para 

desenvolver e implementar sua política ambiental e gerenciar seus aspectos ambientais. Nesse 

contexto, a Política ambiental de uma organização são as intenções e princípios gerais de uma 

organização em relação ao seu desempenho ambiental. Os aspectos ambientais são os 

elementos das atividades, produtos e serviços de uma organização que pode interagir com o 

meio ambiente. Exemplos desses aspectos poderiam ser matérias-primas, embalagens, 

consumo de água e energia, ruídos, resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões gasosas etc. 

(NBR ISO 14.001:2004).  

Dessa forma, essa breve abordagem sobre a norma NBR ISO 14.001, serve como 

princípio de um referencial para fundamentar a proposta de implantação de um Sistema de 

Gestão Ambiental que se pretende desenvolver na PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. 

 Os aspectos ambientais são elementos das atividades, dos produtos ou dos serviços de 

uma organização, que podem interagir com o meio ambiente gerando impactos no ar, na água, 

no solo, na fauna, na flora, ou do homem em suas inter-relações com a comunidade. Para 

identificação dos aspectos são levados em consideração os resíduos sólidos, os subprodutos, 

os efluentes líquidos, as emissões atmosféricas, a emissão de ruído e o calor ou a vibração da 

referência investigada, os quais possam interagir com o meio ambiente. A cada aspecto 

ambiental corresponde, no mínimo, um impacto direto. A avaliação do impacto é efetuada 

sem considerar tratamentos posteriores, caso existam (SHENINI, 2005).  

                                                 
4  ISO - International Organization for Standardization" teria diferentes siglas em diferentes idiomas ("IOS" em 

Inglês, "OIN" em francês para a Organização Internacional de Normalização. Os fundadores escolheram 
"ISO", derivado do grego isos, que significa "igual". É uma organização não governamental sediada em 
Genebra, fundada em 23 de fevereiro de 1947 com o objetivo de ser o fórum internacional de normalização, 
para o que atua como entidade harmonizadora das diversas agências nacionais e internacionais (NBR ISO 
14.001:2004) 



 
 
 

A figura 1 é autoexplicativa e poderia ser denominada de método e itens necessários 

para a implantação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) numa organização. A NBR 

ISO 14004/2000, através de exemplos e descrições, fornece orientações muito úteis à 

implantação de sistemas e princípios de gestão ambiental. 

 

 
Figura 1. Processo de implantação do SGA com todos os itens necessários. 

Fonte: Naime, 2004. 
 

2.3 Metodologia 

 
Para o desenvolvimento desse trabalho, inicialmente foi desenvolvido utilizando como 

estudo de caso, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, Campus 

Coração Eucarístico. Para tal análise das questões ambientais foi realizada uma análise 

documental, fornecida por um responsável do Setor de Regularização Urbanística e 

Ambiental vinculado à Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) e também se baseando em 

referencial bibliográfico específico, de modo a oferecer ferramentas que possibilitem a análise 

criteriosa do estudo de caso. 

Como a Instituição é composta por vários Campus e unidades acadêmicas, a definição 

de diretrizes para tal implantação será concentrada primeiramente no Campus Coração 

Eucarístico. O Campus conta com uma população usuária de 25.214 pessoas composta por 

alunos, professores e funcionários distribuídos em três turnos (manhã, tarde e noite) em 



 
 
 

função dos 34 cursos de graduação, 16 de pós-graduação e diversos cursos de extensão 

oferecidos nessa unidade, além de empresas prestadoras de serviços. 

 

3  ANÁLISE DOS DADOS 

 
3.1 PUC Minas – Campus Coração Eucarístico 

 

Criado em julho de 1958, O Campus Coração Eucarístico da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais ocupa uma área de 250.686,86 m2 delimitada pela Rua Dom José 

Gaspar, Avenida 31 de Março, Rua Padre Lombarde.  Encontram-se edificados no campus 65 

prédios destinados às atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade, além de 

instalações destinadas a administração e manutenção, perfazendo uma área construída total 

igual a 75.383,74 m². 

A PUC Minas com toda esta estrutura organizacional vem crescendo e se 

sensibilizando com os problemas relacionados com o meio ambiente. Isso tem sido 

demonstrado por meio de ações desenvolvidas pela PROINFRA, que demonstram o respeito e 

o compromisso com a conservação ambiental. Dentre estas se destacam medidas de 

conservação de energia e redução do consumo de água, manutenção de áreas verdes, gestão 

dos impactos do trânsito nas áreas de entorno, gestão dos resíduos sólidos produzidos e 

estreitamento de suas relações com as comunidades do entorno. 

 

3.2 Aspectos Ambientais Relevantes no Campus PUC Minas Coração Eucarísticos 

 

Através da entrevista com uma funcionária obtiveram-se as informações relevantes 

sobre o Campus PUC Minas Coração Eucarísticos. Com a disponibilidade de consulta aos 

documentos oficiais da PROINFRA foi possível fazer uma análise dos aspectos ambientais 

levantados pela própria universidade.  

 Os efluentes líquidos gerados pelo Campus Coração Eucarísticos da PUC Minas 

caracterizam-se basicamente por esgotos domésticos, considerando-se não domésticos apenas 

os efluentes gerados em laboratórios onde a maior parte dos efluentes químicos são recolhidos 

em recipientes específicos e destinados à coleta especial de resíduos, como será mais 

detalhado no item referente ao gerenciamento de resíduos sólidos.  



 
 
 

 Conforme análise de documentos referente aos efluentes atmosféricos, segundo os 

dados apresentados, não existem efluentes atmosféricos poluentes produzidos pelas atividades 

atuais da PUC no Campus Coração Eucarístico. Mas vale ressaltar a quantidade de veículos 

automotivos que circulam na região do Campus Coração Eucarísticos. 

A PUC Minas, Campus Coração Eucarístico possui sua portaria principal na Rua Dom 

José Gaspar e faz divisa com outras ruas, sendo a mais importante a Avenida 31 de Março. 

Conforme os documentos, as atividades desenvolvidas dentro do Campus Coração Eucarístico 

não são fontes geradoras de ruído, sendo o ruído predominante na região oriundo do tráfego 

veicular bem como atividades de bares no entorno nos turnos vespertino e noturno. 

 O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (PGRSE) que integra o 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS) da PUC Minas é uma 

proposta de atuação frente à questão dos resíduos sólidos. O Programa é desenvolvido pela 

PROINFRA com o objetivo de formatar diretrizes básicas para o gerenciamento de resíduos 

sólidos produzidos no Campus Coração Eucarístico.  

A implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais, 

aprovado em 2003, foi planejada para ocorrer em duas fases. Na fase inicial, os resíduos 

seriam separados em recicláveis e não recicláveis, acondicionados em sacos azuis e pretos, 

respectivamente, como tentativa de, gradativamente, ir mobilizando a população do campus 

para a seleção dos resíduos. Na segunda fase, para matéria orgânica, resíduos não recicláveis, 

plásticos, metais, papel/papelão e vidro, a seleção se tornaria mais detalhada, em sacos 

marrons, cinza, vermelhos, amarelos, azuis e verdes, tudo na devida ordem. 

A construção dos abrigos de resíduos comuns, químicos e recicláveis (prédios 52 e 

53), e a construção do abrigo (prédio 66) de resíduos infectantes (Classes A e E) do PGRSS 

foram recém concluídas em maio de 2009. A Quadro 1 identifica os locais de geração dos 

Resíduos Sólidos de Saúde, conforme apresentado no PGRSS aprovado na Superintendência 

de Limpeza Urbana (SLU) e a tabela 3 identifica os tipos de resíduos gerados e forma de 

gerenciamento constantes no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais 

(PGRSE) e no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), 

informações coletadas no ano 2009. 

 

 

 



 
 
 

Prédio Local de Geração Ambientes Geradores 
8 Posto Médico Consultórios; Posto de pronto atendimento; Recepção 

23 
Laboratórios do Instituto de Ciências 
Biológicas e Saúde 
 

Laboratório de microbiologia, parasitologia e imunologia; Laboratório de 
Bioquímica; Morfologia microscópica 1; Fisiologia e Farmacologia; Técnica 
de microbiologia; Laboratório de anatomia 1 e 2; Apoio anatomia humana; 
Laboratório de bioquímica, morfologia, microscopia 2; Apoio técnicas 
histológicas; Laboratório de técnicas histológicas, embriologia e genética 

24 Laboratórios de Botânica e Zoologia Zoologia 1 e 2; Apoio Zoologia 

37 
Laboratório de Ranicultura, do curso de 
Psicologia e Biotério 

Biotério (exceto depósito, instalações sanitárias e banho) 

40 Museu de Ciências Naturais  Não há geração de resíduos de serviços de saúde 
41 Mestrado em Zoologia Laboratório de dissecação; Laboratório central; Laboratório de Ictiologia 

45 Clínicas de Odontologia 

1° pavimento: Laboratório de patologia; Laboratório de biologia oral; Bancada 
negatoscópio; Fotografia; Raio X periapical; Sala Moldagem e fotos 2° 
pavimento: Clínicas, espera; sala de apoio; Lav. Tecido 3° pavimento: 
Clínicas, espera; sala de apoio; escovário 

46 Clínicas de Odontologia e Fisioterapia 
1° pavimento: Laboratório de biomecânica; Laboratório; Fisioterapia cardio-
pulmonar; 2° pavimento: Clínica cirúrgica; Expurgo; Clínicas 1, 2 e 3; 
Instalações sanitárias 

62 Centro de Atividades Esportivas (CAE) 
3° pavimento: Laboratório de uso múltiplo; Apoio laboratório; Consultório 
médico 

Quadro 1: Identificação dos  locais de geração dos resíduos de saúde conforme Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)  
Fonte: Pró-Reitoria de Logística e Infraestrutura PUC Minas (ABRIL/2010) - PUC Minas campus Coração 
Eucarístico/2009 
 
 

Tipos de resíduos Geração 
(L/dia) 

Forma de armazenamento 
externo 

Resíduos/ Empresa 
Responsável pela 

Coleta e Transporte 

Tratamento/ 
Destinação/ 
Disposição 

Final 
 

GA1 

 
GA2 

 
GA4 

 
 
 
 

2.931 

Classe I 
 Infectantes – 

biológicos 

GE 315 

GA1 e GA2 são autoclavados 
GA: Saco Plástico de cor 
branca Leitosa e simbologia 
de resíduo infectante. 
GE: Recipiente rígido, 
estanque, resistente a 
punctura e ruptura e 
acondicionamento em saco 
plástico de cor branca leitosa. 
Todos em 4 contenedores de 
cor branca com capacidade 
para 1000 litros no abrigo de 
resíduos de serviços de saúde 
– prédio 52 

 
 
 
 
SLU / DIÁRIA 

 
 
 
 
Aterro 
Sanitário 
Licenciado 

Classe I 
Químicos 

 
 

GB 

 
 

56 

 
Recipientes rígidos e 
estanques com tampa de 
fechamento hermético 
localizados no abrigo de 
resíduos químicos – prédio 53 

Reveladores e 
fixadores: 
Recuperadora de 
Metais Ltda. 
Lâmpadas 
fluorescentes: Recitec 
Demais resíduos 
químicos: Oxigás 

 
Tratamento/ 
Reciclagem/ 
Incineração 



 
 
 

Classe II 
Não 

Recicláveis 
 

 
 

GD 

 
 

5.490 

Acondicionados em sacos 
plásticos de cor clara, 
diferente de branca leitosa, 
em 15 contenedores, cap. 
1000 lt, em abrigo de resíduos 
comuns prédio 52 

 
 
SLU / DIÁRIA 

 
Aterro 
Sanitário 
Licenciado 

Classe II Recicláveis  
 
9.990 

Acondicionados em sacos 
plásticos e armazenados em 
baias no abrigo de resíduos 
recicláveis – prédio 52 

Plásticos, Papel e 
papelão: Santa Maria 
Comércio de Papel 
Ltda. / Sob demanda. 
Vidros e metais 
entregues no LEV na 
portaria principal da 
PUC conforme 
demanda 

 
Comércio / 
Reciclagem 

Quadro 2: Tipos de resíduos gerados e forma de gerenciamento constantes no PGRSE/ PGRSS 2009 
 Fonte: Pró-Reitoria de Logística e Infraestrutura PUC Minas (ABRIL/2010). 

 

As análises dos dados mostram os aspectos ambientais considerados relevantes para a 

Licença de Operação (LO), ressaltando que será necessário um trabalho mais minucioso ao 

que se referente o Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais para a implantação do 

SGA no Campus Coração Eucarístico, resultando na proposta de uma Política Ambiental. 

A seguir é apresentada uma proposta preliminar para a implantação da Política 

Ambiental da PUC Minas.  A criação de uma Política Ambiental representa o primeiro e um 

dos mais importantes procedimentos para a implantação de um SGA. Pois, a Universidade 

poderá ter como base todas suas ações e procedimentos perante os princípios propostos na 

política ambiental desenvolvida. 

 

4 SUGESTÕES DE DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL: 

 

4.1. Política Ambiental e desdobramento da Política Ambiental PUC Minas - Campus 
Coração Eucarístico  

 

Desdobramento Política Ambiental 

Política Objetivos Metas 
A Pontifícia Universidade Católica 
Minas Gerais - PUC Minas, Campus 
Coração Eucarístico, criada em 1958, 
promove a excelência da formação 
alicerçada na qualidade da 
investigação nas áreas do 
conhecimento. No desenvolvimento 
das suas atividades de ensino, 

1. Garantir o cumprimento dos 
requisitos estatutários e 
regulamentares aplicáveis à 
legislação ambiental federal, 
estadual, municipal e outros 
requisitos. 

1a. Identificar e monitorar 100% dos 
requisitos estatutários e regulamentares da 
legislação ambiental aplicável através de 
ferramentas de monitoramento legal. 



 
 
 

pesquisa e extensão, e na observação 
dos princípios das políticas de 
ambiente e sustentabilidade, assume o 
compromisso de: Agir em prol da 
prevenção da poluição e da 
conservação do meio ambiente, 
atendendo a legislação vigente e 
outros requisitos aplicáveis;  

2a. Reduzir o consumo de água potável em 
5% (média anual) em relação ao ano 
anterior. 
2b. Monitorar as emissões atmosféricas 

2c. Reduzir o consumo de energia elétrica 
em 11% (média anual) em relação ao ano 
anterior. 

Promover a melhoria contínua do 
desempenho ambiental das suas 
atividades, visando sempre à 
utilização sustentável dos recursos 
ambientais; 

2. Garantir a melhoria contínua do 
Sistema da Qualidade e Ambiental 
através da disponibilização dos 
recursos humanos e financeiros. 

2d. Monitorar a emissão de ruídos 

Minimizar a produção de resíduos 
através de medidas de redução, 
reutilização e reciclagem; 

3. Garantir de forma ambientalmente 
correta, o gerenciamento dos 
resíduos, a preservação dos recursos 
naturais e o gerenciamento de 
qualquer aspecto ambiental 
relacionado com as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

3a. Reciclagem mínima de 95% (média 
anual) do total dos resíduos sólidos especiais 
e os resíduos sólidos de saúde gerados. 
3b. Implantar a coleta seletiva em todo o 
campus. 
3c. Implantar um sistema de compostagem 
de material orgânico oriundo das cantinas e 
podas dos jardins. 
4a. Programação mínima de 02 visitas por 
trimestre das partes interessadas nas 
instalações da PUC Minas. 

Interagir com ética e responsabilidade 
com partes interessadas. 

4. Garantir a transparência dos seus 
impactos nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

4b. Realizar uma hora/mês de treinamento de 
reciclagem dos funcionários técnico-
administrativo 

Quadro 3: Desdobramento da Política Ambiental 
Fonte: Desdobramento da Política elaborada pela própria autora (2010). 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo foi realizada uma análise das diretrizes ambientais que devem ser 

seguidas para implantação de um SGA para a minimização dos impactos sobre o meio 

ambiente, no intuito de adaptá-las à realidade da Universidade. 

Esse estudo teve inicialmente um caráter investigatório, indicando as primeiras 

estratégias ambientais adotadas pela PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. Com o 

estudo, foi possível observar a ocorrência de alguns problemas ambientais que são 

normalmente ocasionados por uma ou várias deficiências no que diz respeito à gestão, a qual 

conduz ao surgimento de problemas ambientais entre outros que, certamente não ocorreriam 

se as instituições tivessem tido a visão gerencial sistêmica. 

Porém em seu campus as ações ambientais ainda são bastante tímidas, sobretudo em 

relação ao atendimento, as legislações pertinentes e as medidas de correção relativas à 

     
  
          
  
  

 
 
 

 



 
 
 

produção e recolhimento de resíduos, aos consumos de energia e água, como também à 

emissão de gases e efluentes.  

Com esse trabalho, espera-se que as ações tomadas no decorrer do processo de 

implantação do SGA utilizem os dados apresentados, e que estes facilitem os futuros 

trabalhos. Após a implantação do Sistema de Gestão Ambiental sugere-se fazer uma avaliação 

de desempenho ambiental, para avaliar o quão bem foram implementadas as ações dentro da 

organização, e medir a forma que esse estudo contribuiu para que fossem alcançadas as metas 

e os objetivos do SGA. 

Como indicação de trabalhos futuros tem-se: a criação de equipe técnica qualificada e 

responsável pela elaboração e implantação da Gestão Ambiental; definição de 

responsabilidades; implementação dos planos e programas aprovados; verificação das ações 

corretivas e mitigadoras, através dos indicadores de desempenho, e revisão dos objetivos e das 

metas do desdobramento da Política Ambiental sugerida; criação de minicursos abertos a 

professores, alunos e funcionários referentes à Educação Ambiental com abrangência da 

questão de resíduos recicláveis e não recicláveis e a utilização dos reagentes químicos e seus 

descartes. 

Espera-se que este trabalho venha contribuir para uma reflexão sobre as práticas 

institucionais atuais, e que outros possam dele utilizar-se, dando continuidade ao que foi aqui 

iniciado. 
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