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RELATÓRIO 
 

Este relatório visa apresentar o desenvolvimento da implementação e a evolução das ações 

do Plano de Gestão de Logística Sustentável da UNIFESP (PLS-UNIFESP 2015), produzidas nos 

âmbitos dos seus respectivos campi, quais sejam: 

 Campus Baixada Santista 

 Campus Diadema 

 Campus Guarulhos 

 Campus Osasco 

 Campus São José dos Campos 

 Campus São Paulo 

 Reitoria 

O PLS-UNIFESP 2015 foi elaborado sob coordenação do Departamento de Gestão e 

Segurança Ambiental (DGA-UNIFESP), desenvolvido pelos membros da Comissão Gestora do PLS 

(nomeada pela Portaria nº 4.444, de 12 de dezembro de 2014) e sua primeira versão foi publicada 

em setembro de 2015. A Comissão é responsável também pelo monitoramento, avaliação e revisão 

do PLS-UNIFESP. 

O presente Relatório atende à uma das atribuições da Comissão Gestora do PLS, no que diz 

respeito à verificação e avaliação contínua de seus resultados e à revisão periódica de seu 

conteúdo. 

As etapas do PLS-UNIFESP seguiram as mesmas propostas indicadas na Capacitação sobre 

Planos de Logística Sustentável, ministrada pelo Ministério do Planejamento em 17 de junho de 

2015, conforme segue ilustrado na Figura 1 e descrito na sequência. 

 

 

Figura 1 – Etapas do PLS-UNIFESP 
Fonte: Pessoal. 

 

Etapa 1 – Preparação: Criação da Comissão Gestora, oficializada pela Portaria Reitoria nº 4.444 de 

12 de dezembro de 2014 (Anexo I); 

Etapa 2 – Diagnóstico / Medição: Realização do levantamento do inventário dos materiais de 

consumo e materiais permanentes adquiridos em 2014; 

Etapa 3 – Elaboração do Plano: Foram estabelecidas metas e ações, que compõem os Planos de 

Ação abordando práticas de sustentabilidade e racionalização de materiais e serviços. Assim, 

foram definidos indicadores e períodos de apuração para cada ação; 
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Etapa 4 - Implementação do Plano: A publicidade do PLS-UNIFESP ocorreu por meio de sua 

divulgação no Portal da UNIFESP, página do DGA e intranet, e pode ser consultado pelo link: 

https://www.unifesp.br/reitoria/dga/pls. As metas e ações propostas foram implementadas e 

acompanhadas pelos servidores dos campi indicados como responsáveis nos Planos de Ação; 

Etapa 5 - Monitoramento do Plano: Inclui o ciclo avaliativo proposto pela IN nº 10/2012, o qual 

prevê o monitoramento semestral dos resultados alcançados; 

Etapa 6 – Verificação e Avaliação: como o PLS é constante, a cada doze meses será feita a análise 

crítica e revisão de metas. 

Este Relatório de Avaliação consiste da Etapa 6 e contém a consolidação dos resultados 

alcançados após a implementação do PLS-UNIFESP 2015. 

Anualmente as metas e objetivos propostos no Plano serão controlados e melhorados de 

maneira contínua por meio de sua atualização seguindo as etapas do Ciclo do PDCA (Figura 2), 

descritas a seguir. 

 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA. 
Fonte: Adaptado de Daychoum, 2010, p. 131. 

 

A etapa Plan (Planejamento): realiza-se a análise da situação atual, o estabelecimento de 

metas e a identificação de problemas. Após a condução da análise, devem ser definidas ações que 

deverão ser executadas para que cada meta possa ser atingida. Quanto mais informações forem 

agregadas ao planejamento, maiores serão as possibilidades de que a meta seja alcançada. 

A etapa Do (Execução): consiste na execução das ações estabelecidas e na coleta de dados 

que serão utilizados na etapa seguinte. 

Na etapa Check (Verificação): ocorrerá a confirmação da efetividade da ação adotada. 

Caso a meta não seja alcançada, deve-se retornar à análise para verificar se as ações propostas 

foram suficientes e se as metas, previamente definidas, são possíveis de serem alcançadas e são 

de competência dos responsáveis indicados. Caso a meta tenha sido alcançada, deve-se prosseguir 

à etapa seguinte. 

A etapa Act (Ação) consiste na padronização e adoção das ações cuja implementação 

permitiu o alcance da meta, bem como comunicar os resultados efetivos ao campus. Após a 

padronização ocorre a fase de conclusão, que consiste numa revisão das atividades realizadas e 

https://www.unifesp.br/reitoria/dga/pls
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planejamento para o trabalho futuro. Dessa forma, ocorre a repetição do ciclo do PDCA 

anualmente. 

 

Os temas elencados no PLS-UNIFESP 2015 e acompanhados ao longo do ano de 2016 são: 

 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo 

 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto 

 Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de coleta seletiva 

 Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento dos programas de qualidade de vida no 

ambiente de trabalho 

 Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações 

 Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos 

 Práticas de sustentabilidade e eficiência em processos departamentais 

O Quadro 1 mostra a quantidade de práticas propostas por cada campus: 

 

Quadro 1: Relação entre os Campi e a quantidade de práticas 

 
Baixada 
Santista 

Diadema Guarulhos Osasco 
São José 

dos 
Campos 

São 
Paulo 

Reitoria 

Material de 
Consumo 

7 4 4 9 5 6 4 

Consumo de 
energia 
elétrica 

13 2 3 9 6 6 6 

Consumo de 
água e geração 

de esgoto 
7 2 2 5 7 3 4 

Programa de 
Coleta Seletiva 

6 3 2 9 8 6 6 

Qualidade de 
vida no 

ambiente de 
trabalho 

5 2 8 3 5 2 2 

Compras e 
contratações 

4 2 3 10 7 2 1 

Uso da frota de 
veículos 

4 2 8 8 5 3 4 

Processos 
departamentais 

1 1 - - 2 1 1 
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1. MONITORAMENTO DOS RESULTADOS 
 

Em conformidade com o disposto no artigo 14 da IN MPOG/SLTI nº 10/2012, apresentamos 

o Relatório de Avaliação do PLS-UNIFESP de 2016 de forma a evidenciar os resultados obtidos no 

primeiro monitoramento anual da Universidade. Por se tratar de uma Universidade multi-campi, 

os resultados serão apresentados por tema, indicando-se o respectivo campus. 

Cabe lembrar que o fornecimento dos dados, bem como o preenchimento dos campos 

“observações” são de responsabilidade dos campi. 

 

 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo 
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1.1 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para material de consumo 

 

1.1.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

399

Pedido de copos descartáveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de copos adquiridos/semestre (unidades)

Semestral

Reduzir em até 15% o uso de copos descartáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução do uso de copos descartáveis através do estímulo aos servidores, discentes e 

terceirizados, para a utilização de canecas e garrafas próprias

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

1.554

Recarga de papel toalha

Descrição do 

Indicador:
Quantidades de recargas feitas ou papel adquirido/ semestre (unidades)

Semestral

Reduzir em até 20% o uso de "papel toalha" descartável

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução do uso de "papel toalha" descartável, por meio da educação ambiental, do tipo "2 

folhas são suficientes para secar as mãos"

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Houve negociação com o restaurante universitário (RU) para substituição de copos descartáveis 

por copos reutilizáveis. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

892

Total de folhas impressas/ pedido de papel sulfite

Descrição do 

Indicador:
Quantidades de folhas adquiridas ou impressões/ semestre (unidades)

Semestral

Reduzir em até 20% do total de impressões

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução do volume de impressões, por meio do maior uso de mídias digitais, e quando 

imprescindível, frente e verso, várias páginas por folha, uso de folha de rascunho

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

19

Aquisição de copos descartaveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidades de copos adquiridos / semestre (unidades)

Semestral

Reduzir em até 50% o uso de copos e pazinhas descartaveis 

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Encerrar a disponibilização de serviço de copeiragem nos eventos e reuniões, bem como eliminação de 

pontos de café nos ambientes dos diversos prédios

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

O fornecimento de papel toalha para sanitários se dá pela empresa contratada de limpeza. A 

partir de 2016, o campus iniciou a compra de papel toalha para atender as necessidades dos 

laboratórios de graduação. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Impressões

580.052

317.524

Aquisição de cartuchos de impressão

Descrição do 

Indicador:
Quantidades de cartuchos adquiridas ou impressões/ semestre (unidades)

Semestral

Reduzir em até 5% o uso de cartuchos de impressão

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução de impressões, do tipo "antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o 

Meio Ambiente"

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

O contrato de copa foi extinto no campus em função de restrições orçamentárias. Um efeito 

não esperado foi a aquisição de cafeteiras em diversos setores, por meio de cotas, por parte 

dos servidores, resultando numa maior demanda por copos. Antes, as copas eram 

centralizadas, e o pedido de copos também era centralizado. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Quantidade

150.650

121.860

Aquisição de cartuchoes de impressão e folha A4

Descrição do 

Indicador:
Quantidades de cartuchos ou folhas adquiridas ou impressões / semestre (unidades)

Semestral

Redução em até 10% a geração de cópias impressas nas copiadoras

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Identificar a possibilidade de aplicar a utilização de senhas para cópias reprográficas em impressoras

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Aquisição de blocos de anotações

Descrição do 

Indicador:
Quantidades de blocos de anotações adquiridas ou impressões/ semestre (unidades)

semestral

Redução em até 30% na compra de blocos de anotações

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Confecção de blocos de anotações com a utilização do verso das folhas de rascunho

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Ação não realizada. 
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1.1.2 Campus Diadema 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Incentivar o uso da impressão de documentos em frente e verso

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Continuo

Pacotes Folhas

Reduzir os gastos com papel sulfite (A4) 

Controle do gasto com material 

Descrição do 

Indicador:
Quantitativo( pacote com 500 folhas )

Mensal e anual

1.623

1.214

811.500

607.000

Pressupomos que esta redução seja o 

reflexo da concentração de todos os 

setores administrativos em uma única 

Unidade do Campus Diadema. Como 

também da redução de vagas dos 

cursos de graduação ocorridos a partir 

de 2015 e finalizado em 2016. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Continuo

Descrição do 

Indicador:
Valor do quantitativo de impressões

Mensal e anual

Folhas

667.165

878.091

Controle do consumo de impressão/cópia

Reduzir os gastos com insumos de impressão

Incentivar a impressão de documentos só quando for necessário

A partir de março/2016, iniciou-se o 

contrato n°15/2015-Foi 

estabelecido que haveriam valores 

diferenciados para cópias 

monocromáticas e coloridas.  

Foram alugadas 14 máquinas 

multifuncionais, impressora e 

copiadoras, no valor de R$ 174,26 

para cada máquina monocromática 

e no valor de R$ 330,00 para cada 

máquina colorida, totalizando 5 

unidades. Cada cópia 

monocromática custa R$ 0,0476 e a 

colorida R$ 0,2332. 

Não foi implantado sistema de cotas 

de impressão preta e branca. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Continuo

Descrição do 

Indicador:
Valor do quantitativo da impressões coloridas

Mensal e anual

Folhas

188.029

180.120

Controle do consumo de impressão/cópia colorida

Reduzir gastos com impressão colorida

Incentivar o uso da impressão monocromática sempre que possível

Foi implantado o sistema de cota 

para impressão colorida. Este 

sistema foi estabelecido através de 

um limite de impressões coloridas 

por Registro Funcional do usuário. 

Este sistema é utilizado pelas 

Divisões de Infraestrutura, Gestão 

Ambiental, Recursos Humanos e 

demais divisões administrativas, 

onde há a instalação das máquinas 

copiadoras coloridas. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Continuo

Descrição do 

Indicador:
Quantitativo

Mensal e anual

Pacotes

68

163

Controle do consumo de copo descartáveis

Reduzir gastos com copos descartáveis

Incentivar o uso de caneca e squeezes

Não houve controle nos pedidos de 

fornecimento dos pacotes de copo. 

 

Somente no início do ano de 2016 que 

foi informado aos funcionários do 

campus, que o fornecimento dos 

copos poderia ser obtido através da 

uma solicitação para o almoxarifado. 
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1.1.3 Campus Guarulhos 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

UN. R$

A4

1.306

874

13.961,14

9.343,06

Gasto com material e com contrato de serviço de impressão

Descrição do 

Indicador:
Valor das compras em reais (R$) e quantitativo

Mensal e anual

Reduzir os gastos com papel A4 e com insumos de impressão

Reduzir os gastos com impressão colorida

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Incentivar o uso do verso das folhas sulfite para impressão da página seguinte do documento

- Incentivar o uso do verso das folhas sulfite para rascunho

- Incentivar a impressão somente quando necessário (esforço de divulgação). Utilziar outros meios para formalização 

(e-mail, entendimentos telefônicos)

- Implantação de quotas de impressão

- Incentivar o uso de impressão monocromática, quando for necessária a impressão

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo
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2015

2016 302 3.814,26

A4 Reciclado

UN. R$

3 37,98

Em relação a impressão colorida, temos um ponto fixo de impressão colorida para um maior 

controle. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

UN. R$

4.334 6.110,94

11.026,207.820

Aquisição de garrafas adquiridas

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de garrafas adquiridas/mês

Mensal e anual

Reduzir a compra de água para consumo pessoal

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Adquirir galões ou instalação de bebedouros em substituição às garrafas convencionais

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Copo 180 ml

Pacotes 100 un. R$

531 1.555,84

493 1.444,49

Aquisição de copos descartáveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de copos adquiridos/mês

Mensal e anual

Reduzir a compra de copos descartáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar o uso de canecas e squeezes

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

2015

2016

Pacotes 100 un. R$

8 11,20

19 26,60

Copo 50 ml
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Maço de 250 folhas R$

2.216 29.496,08

2.440 32.037,20

Aquisição de papel toalha

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de papel toalha adquirida/mês

Mensal e anual

Reduzir a compra de papel toalha

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Esforço de divulgação e treinamento do pessoal de serviços para o correto abastecimento dos insumos

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo
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1.1.4 Campus Osasco 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do Indicador: Nº eventos/ano

Anual

Nº de eventos/ano workshops palestras dinâmicas de Grupos

Aumento de 10% no uso de papel reciclado

Conscientização da comunidade Eppen
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de pacotes adquiridos/ano

Anual

Quantidade

170

0

Pacotes de 500 folhas

Aumento de 10% no uso de papel reciclado

Redução no consumo de papel comum

Não realizado. Somente após a aquisição dos papéis reciclados poderemos fazer campanhas 

internas para utilização do mesmo, em substituição nas necessidades de impressão. Não 

houve condições de serem realizadas as Palestras/Workshops, bem como as dinâmicas de 

grupo. Ainda possuímos estoque e ata de registro de preços de papel comum, além disso tudo 

está intrinsecamente amarrado à questão financeira que atinge a administração pública como 

um todo o que inviabiliza a tomada de algumas decisões. 

 

Ainda possuímos estoque e ata de registro de preços de papel comum, além disso tudo está 

intrinsecamente amarrado à questão financeira que atinge a administração pública como um 

todo o que inviabiliza a tomada de algumas decisões. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de pacotes adquiridos/ano

Anual

Quantidade

0

0

Pacotes de 500 folhas

Aumento de 10% no uso de papel reciclado

Aumento nas impressões com papel reciclado

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Nº eventos/ano

Anual

Quantidade

0

0

Nº de eventos/ano 

Redução do uso de copos descartáveis (10%)

Conscientização da comunidade Eppen

Não realizado. Temos estoque de papel comum. Alguns papéis "reciclados" foram adquiridos 

há muito tempo, fora de norma e as impressoras não aceitam. Foi feito um termo de 

referência melhorado para explicitar o que é papel reciclado pois há no mercado papel "sobra" 

de resmas que são vendidos como reciclados e que são vendidos misturados em várias 

gramaturas, ocasionando problemas nas impressoras. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de cópos descartáveis consumidos/ano

Anual

Quantidade

11 caixas 180ml (2.500 cada caixa)

10 caixas 180ml (2.500 cada caixa)

Aquisição de copos descartáveis

Redução do uso de copos descartáveis (10%)

Aquisição de canecas recicláveis e squeezes

Não houve especificamente eventos, mas uma ação conjunta com a Divisão de Gestão de 

Materiais, houve a disponibilização de copos de vidro para incentivar o abandono e 

substituição aos copos descartáveis. Também, baseado no PLS-UNIFESP, está sendo 

preparada ampla campanha para banir definitivamente o uso dos descartáveis no Campus, 

usando-os somente para casos de reuniões com visitas e eventos. Paralelamente acordou-se 

com a fornecedora de refeições do Campus (R.U.) o fornecimento de copos reutilizáveis em 

substituição aos descartáveis durante o almoço e janta, beneficiando a toda a comunidade 

acadêmica. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Nº eventos/ano

Anual

Nº eventos/ano.Workshops, palestras, dinâmicas de grupo

Redução de 5% no uso total de papel

Conscientização da comunidade Eppen

Foi feito um termo de referência 

para aquisição de canecas 

retornáveis para a compra de 200 

unidades. A Divisão, em conjunto 

com as direções Acadêmica e 

Administrativa do campus, 

avaliaram a possibilidade de 

adquirir canecas plásticas, livres de 

contaminantes, porém em número 

maior, para atender a toda a 

comunidade do campus para isso, 

fez contatos com outras instituições 

que já aplicam essa política e 

chegou a conseguir a autorização 

para a adesão à ata da UFSCar, 

frustrada pela não adesão do 

fornecedor. Está sendo refeito novo 

termo para pregão próprio, com 

possibilidades de adesão de outros 

campi. Há que se levantar a questão 

em conjunto com os fornecedores 

de refeições (restaurantes 

universitário e cantinas) para, ou 

dar descontos para quem levar 

canecas ou os próprios fornecerem 

o insumo, como acordado com o 

fornecedor do campus. Quanto ao 

squeeze, nada ainda foi 

providenciado. Há problemas 

orçamentários. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de pacotes adquiridos/ano

Anual

Redução de papel

Redução de 5% no uso total de papel

Substituição da cópia impressa pela digitalização de documentos

Houve uma busca e troca de informações e maior controle junto às Divisões de Gestão de 

Materiais, Tecnologia da Informação (T.I.) e Diretorias Acadêmica e Administrativa, visando 

informar demais divisões e departamentos com relação a utilização racional de papel nas 

impressoras e copiadoras. Não houveram condições de serem realizadas as 

palestras/workshops, bem como as dinâmicas de grupo. Em seu lugar, foram enviadas 

mensagens via e-mail para toda a comunidade e cartazes foram fixados por todos os 

ambientes do campus visando a conscientização para a diminuição o uso e a reutilização de 

papéis já impressos. 

Não implementado. Depende de decisões institucionais (digitalização de todos os processos 

e trâmites administrativos), entre outros, aquisição de servidores de dados, melhoria dos 

processos, e, principalmente, recursos financeiros para implementar estas medidas. Há um 

grupo de trabalho institucional realizando estudos para implementação desses 

procedimentos. Por outro lado, o parâmetro para se medir o consumo de papel não deve ser 

pela compra e sim pelo utilizado pois compra-se quando há recursos, esporadicamente e 

sempre, pois um dos únicos insumos que não pode faltar no nosso ambiente é o papel, por 

enquanto. Temos estoque que vamos renovando sempre, de acordo com a necessidade e a 

chegada de recursos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Nº eventos/ano

Anual

Reuso do material permanente evitando o descarte desnecessário

Conscientização da comunidade Eppen

Número de eventos/ano, Workshops, Palestras, Dinâmicas de grupos

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Material permanente adquirido/ano

Anual

Quantidade

10

Sistema de patrimônio/Termo de Transferência

Reuso do material permanente evitando o descarte desnecessário

Melhoria da comunicação interna e entre os campi 

Não foi realizado nenhum evento relacionado ao tema. Acreditamos que o indicador não foi 

bem entendido na ocasião. Foram feitas conversas pontuais junto às direções e Divisões 

visando otimizar os recursos. 

Foram reaproveitados/redistribuídos os equipamentos para as seguintes unidades: 2 

Impressoras Térmicas para a Coordenadoria de Bibliotecas - CRBU; 1 fragmentadora para a 

Divisão de Infraestrutura do Campus São Paulo; 1 fragmentadora para o DTI da Reitoria e 1 

fragmentadora para a Divisão de Almoxarifado do Campus São Paulo; cinco estações de 

trabalho individuais de estudo para a Biblioteca do Campus Baixada Santista. 
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1.1.5 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016 74

Aquisição de copos descartáveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de copos adquiridos/mês (unidades)

Semestral

Quantidade

Reduzir em 40% o uso de copos descartáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução do uso de copos descartáveis por meio da aquisição própria de canecas e 

garrafas

Cronograma de 

implementação

jun/2016 jan/2017

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Recarga de guardanapos descartáveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de guardanapos adquiridos/mês (unidades)

Semestral

Reduzir em 20% o uso de guardanapos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução do uso de guardanapos descartáveis, por meio da educação ambiental

Cronograma de 

implementação

jun/2016 contínuo

Foi disponibilizada uma quantidade gradativamente reduzida dos copos descartáveis, de 

modo a incentivar o consumo de canecas próprias. Na unidade Talim eram disponibilizados 

três pacotes (100 copos) por semana. De maneira gradativa essa quantidade foi reduzida, 

sendo que agora é disponibilizado 1 pacote (100 copos) por semana. De modo a incentivar os 

usuários a utilizarem canecas próprias. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Total de baixas patrimoniais

Descrição do 

Indicador:
Quantidade (unidades)

Semestral

Redução em 10% em bens de capital descartados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para redução de desgaste de equipamentos, por meio de sua correta manutenção e ligamento 

apenas quando necessário

Cronograma de 

implementação

jun/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Total de folhas impressas

Descrição do Indicador: Quantidade (unidades)

Semestral

Quantidade

293.169

Redução em 30% do total de impressões

Detalhamento de 

implementação das ações:

Campanha para redução do volume de impressões, através do maior uso de mídias digitais, e quando imprescindível, frente-e-

verso ou várias páginas por folha.

Cronograma de 

implementação

jan/2016 continuo

A empresa contratada (Carrara) é a responsável por repor os guardanapos, contudo ocorreu a 

supressão do contrato em 25%, e obrigatoriamente a redução na disponibilidade desses 

materiais. Assim, com a redução da oferta de guardanapos os usuários tiveram que se 

adequar. Não houve adequação considerável. Ainda em análise. 

Ainda está pendente, em outro momento o setor de compras analisará os impactos da 

campanha. 
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1.1.6 Campus São Paulo 

 

 

 

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de computadores/usuários com a fonte

Descrição do Indicador: Percentual de computadores/usuários

Semestral

Implantar em 100% dos computadores e estimular uso de impressão com estilo de fonte de texto capaz de economizar tinta

Detalhamento de 

implementação das ações:

Mobilização e campanha para uso da "EcoFont" em todos os documentos impressos, bem como para modelos de 

memorantos, ofícios, etc.

Cronograma de 

implementação

jan/2016 continuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Material comprado em 2015 / Material 2014

Anual

Percentual

17%

40%

Quantidade 2015 / Quantidade 2014

Substituir 5% as aquisições de materiais não sustentáveis por materiais sustentáveis

Estudo de viabilidade para substituição de itens não sustentáveis por materiais sustentáveis

O valor estimado para contratação foi de 520.000 impressões por ano. 

Houve a utilização de aproximadamente 55% do quantitativo total. 

Será realizada uma campanha no Campus para conscientização e uso das fontes enviando e-

mails com os arquivos e tutoriais de instalação. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2014

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Material comprado em 2015 / Material 2014

Anual

Quantidade

375.000

275.000

50.000

Redução na aquisição de copos descartáveis 

Utilizar em 5% dos departamentos copos e canecas individuais, substituindo os copos descartáveis

Fomentar a utilização de canecas e copos individuais

Em 2015 foram 152 licitações 

concluídas com 26 destas (cerca de 

17%), levando-se em conta aspectos 

de sustentabilidade, sendo um 

grande avanço se comparado ao 

período de 2014. 

Já em 2016, a quantidade de 

licitações com critérios de 

sustentabilidade diminuiu para 12, 

porém o número de licitações 

concluídas também foi menor (30 

licitações), o que representa um 

percentual de 40% de licitações com 

critérios de sustentabilidade. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2014

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Material comprado em 2016 / Material 2015

Anual

Quantidade

144.000

64.800

64.800

Redução na aquisição de garrafas de água de 510ml

Implementar aquisição de garrafas de maior capacidade (1,5L, 2L, 3L, 5L ou 6L) ou substituir a totalidade 

consumida no pavimento por um bebedouro

Reduzir em 10% as aquisições de garrafas de água de 510ml

O uso de copos ou canecas pessoais 

em substituição aos copos 

descartáveis pode ajudar na 

redução do consumo deste item. No 

entanto, esta discussão deve 

envolver a comunidade e usuários 

dos copos para uma efetiva ação, 

pois os diversos entendimentos 

sobre o assunto podem resultar em 

transtornos operacionais. 

Juntamente com o resultado desta 

consulta, uma campanha para 

redução de consumo de copos 

plásticos descartáveis pode reforçar 

a ideia de economia de recursos. No 

entanto, os dados para formação do 

indicador merecem revisão. 

Em relação ao período de 2014, 

houve uma redução de 27% na 

aquisição de copos descartáveis em 

2015 de 82% em 2016. Está sendo 

estudada a viabilidade de 

implementação de bebedouros no 

campus, o que fomentará também o 

uso de canecas individuais. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2014

2015

2016

Descrição do 

Indicador:
Material comprado em 2015 / Material 2014

Anual

Quantidade

598

6

180

Reduzir em 10% as aquisições de toners  e cartuchos que não são recicláveis

Aquisição de itens recicláveis ou fomentar a utilização de impressoras de rede

Redução na aquisição de toners  e cartuchos não recicláveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Em 2014 a quantidade estimada de 

aquisição de garrafas de água 

mineral de 500ml e de 1,5L foi de 

144.000 unidades, sendo cerca de 

129.000 garrafas de 500ml. 

Em 2015, as garrafas de 1,5L 

passaram a substituir as de 500 ml, 

totalizando 64.800 unidades 

estimadas para aquisição, além dos 

garrafões de 20 litros tiveram suas 

estimativas aumentadas (9.060 

unidades). 

Em 2016, não houve aquisições de 

garrafas de 500 ml. A implantação 

de bebedouros no campus está em 

fase de estudos, que deve reduzir a 

aquisição de água mineral em 

garrafas plásticas, reduzindo a 

produção de resíduos a base de 

polímeros. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Material comprado em 2015 / Material 2014

Anual

Reduzir em 10%  as aquisições de lâmpadas comuns, fluorescentes

Substituição gradativa das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED - durante manutenção

Redução na Aquisição de lâmpadas comuns e fluorescentes

Tem se adotado "outsourcing de 

impressão" que reduz a compra de 

suprimentos de impressão e 

também os custos de manutenção 

do equipamento. No entanto, a 

expansão deste sistema para todos 

os usuários depende da viabilidade 

técnica (rede), número de usuários 

e recursos financeiros. 

É necessário reavaliar os dados 

sobre consumo de cartuchos e 

toners, pois muitos destes são 

adquiridos pelos próprios usuários, 

não passando pelo almoxarifado, 

deixando o indicador frágil. 

As aquisições de cartuchos e toners 

através do almoxarifado no período 

de 2014 a 2016 foi respectivamente 

598, 6 e 180 unidades adquiridas. 

Em relação à 2014 houve uma 

redução de 70%. 

A substituição das lâmpadas incandescentes e fluorescentes depende de novos projetos para 

sua execução, necessitam de recursos financeiros para implementação de projetos que visem 

a substituição da iluminação atual por sistemas à LED. 

A Ata para aquisição de lâmpadas LED foi homologada em 2016 e aguarda recursos financeiros. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2014

2015

2016

Redução na aquisição de papéis não reciclados

Descrição do 

Indicador:
Material comprado em 2015 / Material 2014

Anual

3.096.500

3.342.500

1.994.000

Realização de campanha de sensibilização para redução do consumo de papel

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Quantidade

Incentivo do uso de mensagens eletrônicas e não impressas; realizar a impressão de documentos no modo 

frente e verso; realizar a impressão somente do que seja necessário; realizar a revisão dos documentos antes de 

imprimir

Os usuários do serviço de impressão 

têm incluído a mensagem para 

redução de impressão ao final do 

corpo do e-mail. No entanto, o 

indicador referente ao material 

adquirido se apresenta frágil ao 

monitoramento de entrada de 

materiais. A gestão local pode 

avaliar melhor o consumo deste 

item. 

A entrada deste item no 

almoxarifado pode não refletir o 

consumo real do item. Os usuários 

podem adquirir papel por verba 

própria. 

O ano de 2015 refletiu um 

acréscimo nas aquisições de papel 

de 8% (Aquisição de 3.096.500 

unidades ou cerca de 6.200 

resmas). 

Já para o período de 2016 houve 

uma redução na aquisição de 40% 

em relação ao ano de 2015 

(Aquisição de 1.994.000 unidades 

ou cerca de 4.000 resmas). 
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1.1.7 Reitoria 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Consumo per capita anual

945

Consumo per capita mensal

79

Consumo per capita de copos descartáveis de 180 ml

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de unidades consumidas de copos descartáveis de 180 ml / População fixa (*)

Semestral / Anual

Reduzir em 10% o consumo per capita de copos descartáveis de 180 ml

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar campanha para reduzir o consumo  de copos descartáveis de 180 ml utilizados

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Consumo per capita anual

353

Consumo per capita mensal

57

Consumo de garrafas de água mineral de 510 ml

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de unidades consumidas de garrafas de água mineral de 510 ml / População fixa (*)

Semestral / Anual

Reduzir em 80% o consumo per capita de garrafas de água mineral de 510 ml

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instalar filtro de água potável em todos os andares em substituição às garrafas de água mineral de 510 ml e 

disponibilização de squeezes

Cronograma de 

implementação

ago/2015 jul/2016

O consumo médio de copos descartáveis foi de 25.000 por mês. A população fixa do prédio da 

Reitoria aumentou (300 pessoas no 1º semestre e 330 pessoas no 2º semestre), houve também 

aumento no consumo per capita (79 copos por pessoa por mês), ocasionado, principalmente, 

pela instalação de filtros de água potável. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Consumo per capita anual Consumo per capita mensal

3.627 301

Quantidade de impressões per capita

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de impressões / População fixa (*)

Semestral / Anual

Reduzir em 30% o consumo per capita de papel sulfite

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar campanha de sensibilização entre os servidores para diminuição do número de documentos impressos, 

incentivando, por exemplo, a preferência de comunicação através do uso de mensagens eletrônicas (e-mail), a 

substituição do arquivo de documentos impressos por documentos digitalizados, a impressão de documentos frente e 

verso, etc.

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Tonners por mês

9,35

Quantidade de toner  e cartucho utilizados

Descrição do 

Indicador:
Variação da quantidade de toner e cartucho utilizados antes e depois da implantação da ação.

Semestral / Anual

Reduzir em 10% o consumo de toner e cartucho de tinta para impressão

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Em todos os computadores, programar como padrão de impressão o "modo economa de toner  ativado" 

ou o "modo rascunho". Se o usuário desejar uma impressão com melhor qualidade, deverá selecionar a 

opção

Cronograma de 

implementação

ago/2015 jul/2016

O consumo médio foi de 1.508 de garrafas de água mineral por mês. No 1º semestre foram 

adquiridas, em média 13.200 garrafas, no 2º semestre houve a instalação de filtros de água 

e foram adquiridas apenas 4.895 garrafas. Com a instalação dos filtros foi suspensa a compra 

de garrafas de água mineral. 

Para o próximo ano é esperada a eliminação total do consumo de garradas de água mineral 

de 510 ml. 
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No 2º semestre foi implantado o sistema de controle de utilização de tonner, que permitiu 

iniciar uma apuração mais efetiva. 
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1.2 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia 

elétrica 

 

1.2.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 25% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Revisar e adequar o contrato junto à CPFL Energia, de acordo com a média de demanda verificada no 

último ano

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 10% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instalar sensores fotoelétricos que são acionados de acordo com a quantidade de luz do ambiente nas 

circulações do edifício

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Ainda não foram realizados estudos de demanda de consumo. Não foram executadas alterações 

contratuais com a CPFL. 

Em função do atendimento prioritário às demandas de manutenção predial de forma corretiva, 

e devido ao momento de restrição orçamentária, não foram adquiridos sensores fotoelétricos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 3% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para desligamento de equipamentos e iluminação quando desnecessários, do tipo "Luz que se 

apaga é luz que não se paga"

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Diária

Reduzir em até 5% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Monitorar diariamente o consumo elétrico nos relógios medidores, identificando de imediato se há algum 

problema e rastrear onde ocorre, antes que muito tempo se passe cm fugas de energia não detectadas

Cronograma de 

implementação

jul/2015 contínuo

Foi adotada a campanha "Luz que se apaga é luz que não se paga", porém não é possível 

atribuir qual o percentual de participação numa eventual redução de consumo de energia 

elétrica. 

Não foi feito monitoramento diário nos relógios medidores. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

kWh

424.333

333.765

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 8% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Melhorar a gestão no sentido de orientar e fiscalizar os colaboradores responsáveis pela abertura e 

fechamento das salas de aula e demais espaços, para manterem as luzes apagadas e os equipamentos 

desligados após o término das atividades

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 3% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha geral de conscientização para o desligamento dos computadores

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Foi adotada a campanha "Luz que se 

apaga é luz que não se paga" e 

também maior fiscalização e 

diligências junto aos colaboradores 

(zeladores), porém é impossível 

atribuir qual o percentual de 

participação numa eventual redução 

de consumo de energia elétrica. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 10% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Substituição de lâmpadas fluorescente por iluminação por LED. Embora tenhamos um aumento no valor 

de compra, a tendência é reduzirmos as trocas, em função da vida útil e redução sensível no consumo de 

energia. O uso de dimmers em lâmpadas fluorescentes reduz sensivelmente a vida útil

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Segundo estudos, elevadores consomem cerca de 13% da energia elétrica em prédios públicos. 

Conscientizar usuários sobre o uso racional de elevadores, do tipo "se subir 1 andar ou descer até 2 

andares utilize as escadas"

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Não foi adotada campanha de conscientização para desligamento de computadores, não sendo 

possível medir o impacto desta medida na quantidade de energia elétrica fornecida. 

Está sendo feita substituição gradual de lâmpadas fluorescentes tubulares e lâmpadas 

fluorescentes compactas (de mercúrio) queimadas por LED, porém é impossível atribuir qual 

o percentual de participação numa eventual redução de consumo de energia elétrica. 

A campanha "se subir 1 andar ou descer até 2 andares utilize as escadas" ainda não foi adotada, 

não sendo possível medir o impacto desta medida na quantidade de energia elétrica 

consumida. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

46 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Utilizar ventiladores de teto (ou de parede ou de coluna) ao invés de ar condicionado em dias de calor 

suportável, pois o consumo dos ventiladores é bem menor

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Iluminação de áreas externas do campus  através de sistema fotovoltaicos

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Em função do momento de restrição orçamentária, não foram adquiridos ventiladores. 

Em função da restrição orçamentária, não foi possível adquirir/obter sistemas fotovoltaicos 

para captação de energia elétrica. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 15% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instalar sistemas de controle de desligamento programado de ar condicionado com timers, para evitar que 

sistemas de ar condicionado permaneçam acionados por longos períodos em que não possuam pessoas 

no ambiente

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Iniciar estudos para implantação de novos reservatórios para a água pluvial nas lajes superiores dos 

prédios para que a utilização da água armazenada da chuva se dê por gravidade, sem utilização de 

bombas elétricas

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Foram instalados sistemas de controle e acionamento remoto (com fio) na grande maioria dos 

espaços onde anteriormente não estavam disponíveis, porém não é possível atribuir com 

exatidão qual o percentual de participação numa eventual redução de consumo de energia 

elétrica. 

Não foi possível iniciar estudos para implantação de novos reservatórios para a água pluvial 

nas lajes superiores dos prédios para que a utilização da água armazenada da chuva se dê por 

gravidade, sem utilização de bombas elétricas. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

48 

 

 

 

1.2.2 Campus Diadema 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Manutenção preventiva das instalações elétricas

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo da energia elétrica

Descrição do 

Indicador:
kWh

Mensal e anual

1.592.771

1.339.313

Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

kWh

Priorizar o uso da luz natural durante o dia;

Manter desligadas as lâmpadas (ar condicionado, ventiladores, etc.) em áreas desocupadas;

 Estudo para a substituição de lâmpadas fluorescentes por LED (Foi realizado estudo pela Divisão de Infraestrutura, não 

sendo viável pelo custo-benefício a troca por LED)

Em função do atendimento prioritário às demandas de manutenção predial de forma corretiva, 

e devido ao momento de restrição orçamentária, não foi possível executar as manutenções 

preventivas. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de energia elétrica

Descrição do 

Indicador:
kWh

Mensal e anual

Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Revisar e adequar o contrato feito com a concessionária de energia elétrica, de acordo com a média da demanda verificada 

do último ano (Está sendo avaliado junto a concessionária, ainda sem resposta)

- Manutenção preventiva das instalações elétricas

- Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros, abordando a economia de energia elétrica

- Programar os computadores para entrarem no modo de espera/stand by após 10 minutos de inatividade

- Estudo para a instalação de sensores de presença

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Ações não realizadas. 
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1.2.3 Campus Guarulhos 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

kWh

468.810

506.139

R$

293.030,39

346.687,41

Consumo de energia elétrica

Descrição do 

Indicador:
kWh e valor da fatura em reais (R$)

Mensal e anual

Reduzir em 10% o consumo de energia elétrica

Treinamento dos servidores em geral e fiscais de contrato

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Manter desligadas as lâmpadas nas dependências desocupadas

- Desligar os equipamentos (ar condicionado, ventiladores, etc.) e lâmpadas que estiverem ligados indevidamente

- Desligar os bebedouros à noite

- Verificar se as geladeiras estão corretamente fechadas

- Priorizar a utilização de luz natural durante o dia

- Desligar os equipamentos ao final do expediente (impressoras, computadores, ar condicionado, ventiladores, nobreaks  etc)

- Programar os computadores para entrarem em modo de espera após 5 minutos de inatividade

- Desligar os monitores quando se ausentar da estação de trabalho

- Regular a temperatura das geladeiras conforme a estação do ano e mantê-las fora do alcance de fontes de calor

- Manutenção periódica dos filtros de ar condicionado

- À noite (fora do expediente), manter apenas as luzes dos corredores acesas

- Estudar a viabilidade de instalação de sistema de iluminação com sensores de presença

- Estudar a viabilidade de instalação de lâmpadas LED

- Treinamento dos servidores em geral e fiscais de contrato

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Ordens de Serviço

Descrição do 

Indicador:
OS por período

Mensal e anual

Manutenção preventiva das instalações elétricas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Manutenção preventiva das instalações elétricas

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Campanhas realizadas

Descrição do 

Indicador:
Número de campanhas realizadas / ano

Mensal e anual

Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realização de campanhas de conscientização. Emprego de material informativo a respeito

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

A edificação é nova e ainda não foi totalmente entregue pela construtora. Isso impossibilita 

que sejam feitas mudanças ou alterações, e ainda por serem instalações novas, precisam ser 

feitos os devidos testes para verificar o funcionamento adequado das mesmas. Contudo, já 

estão sendo implementadas rotinas e mecanismos de prevenção dos equipamentos e 

instalações elétricas. 
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1.2.4 Campus Osasco 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Uso racional de energia 

Detalhamento de 

implementação das ações:

Cronograma de 

implementação

jan/16 dez/16

Consumo de energia

Descrição do Indicador: kWh 

Mensal/anual

kWh

303.458

319.977

Substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas com maior eficiência energética 

(preferencialmente fluorescentes e LED)

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 5

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de adequações elétricas/mês

Anual

Quantidade

Quantidade de adequações feitas

Uso racional de energia

Adequar a instalação elétrica às normas da ABNT e aos padrões da legislação

Não é possível monitorar esse índice (lâmpadas). As lâmpadas do campus já são, desde antes 

do período de monitoramento, fluorescentes em sua maioria. Apenas não são usadas as 

mesmas em luminárias de estacionamento, onde são necessárias lâmpadas mistas para uma 

iluminação mais forte e em luminárias nos espelhos dos banheiros, com globo, onde a 

fluorescente compacta não cabe. No entanto, essas luzes raramente são ligadas. Como 

estamos num prédio de instalações elétricas muito antigas e temos planos de mudança para 

um novo prédio num horizonte de 2 ou 3 anos, não há planos para substituição do sistema 

de iluminação. 

Foram realizados: um Seminário e um curso abertos a toda comunidade acadêmica bem como 

a servidores da Prefeitura Municipal. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 2

Detalhamento de 

implementação das ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do Indicador: Quantidade de alterações necessárias

Anual

Quantidade

0

Apresentação do diagnóstico

Diagnóstico das instalações elétricas

Fazer diagnóstico da situação das instalações elétricas e propor alterações quando necessário

A infraestrutura elétrica do prédio é antiga e constantemente sobre intervenções. Como 

grande intervenção, podemos destacar a reforma que possibilitou a criação de mais um 

quadro de distribuição, partindo da cabine primária, com a qual pretende-se trabalhar nas 

novas instalações, visto que o quadro antigo estava sobrecarregado e ainda carece de 

adequações. Como a quantidade de intervenções principalmente na parte antiga da 

instalação é grande, foi necessário primeiro desenvolver um relatório/plano para ter real 

ideia do que é necessário. Entretanto, algumas mudanças importantes já foram feitas, 

entre as principais estão: redistribuição de circuitos de iluminação, reforma da iluminação 

externa, revisão e sinalização dos quadros elétricos, novos quadros/circuitos de força no 

terceiro andar, retirada de cabos expostos e instalações em situação precária, dentre 

outros. Vale ressaltar que as principais medidas agora instituídas são o monitoramento do 

consumo de energia, o plano para adequação elétrica e o plano de manutenção predial. 

A equipe técnica de infraestrutura, responsável pelas intervenções e acompanhamento desta 

meta, propõe que esta meta e indicador sejam revistos pois está criando dissonância com o 

Objetivo estratégico. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo de energia elétrica

Consumo de energia elétrica

Verificação da quantidade de kWh consumidos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

kWh

303.458

319.977

Meta sem nexo para conclusão. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

55 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Quantidade de kWh consumidos / total de servidores (Taes)

5.836

Consumo de energia elétrica per capita

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Consumo de energia elétrica

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Consumo per capita

5.246

Meta sem nexo para conclusão. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo per capita

3.636,10

Anual

Quantidade de kWh consumidos / total de docentes

3.488,02

Consumo de energia elétrica per capita

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Consumo de energia elétrica

Descrição do 

Indicador:
kWh

Meta sem nexo para conclusão. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo de energia elétrica per capita

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Consumo de energia elétrica

Quantidade de kWh consumidos / total de discentes

Consumo per capita

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

187,90

188,44

Meta sem nexo para conclusão. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo de energia elétrica

Gasto com energia

Valor da fatura em reais (R$)

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Reais

171.578,74R$                      

164.683,19R$                      

Metas/indicadores inconclusivos 

passíveis de revisão para maior 

fundamentação. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo de energia elétrica

Gasto com energia per capita

Valor da fatura em reais (R$) / pessoal total

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Gasto per capita

117,76R$                             

86,81R$                               

Metas/indicadores inconclusivos 

passíveis de revisão para maior 

fundamentação. 

 

População total em 2015: 1.457 

População total em 2016: 1.897 
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1.2.5 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

kWh

1.681.421

1.641.249

Consumo de energia elétrica

Descrição do 

Indicador:
kWh

Mensal e anual

Reduzir em 10% o consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha para desligamento de equipamentos e iluminação quando desnecessários; deixar metade ou 

percentual de lâmpadas acionadas

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Na comparação do consumo de 2015 

com 2016 a meta de redução de 10% 

no consumo não foi atingida. 

Porém, considerando-se o consumo 

do ano de 2016, houve redução de 

10% do consumo de energia, 

considerando que no primeiro 

semestre de 2016 foram consumidos 

865.187 kWh e, no segundo semestre 

766.062 kWh. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Efetuar manutenção preventiva das instalações elétricas.

Quantidade

11

Quantidade de revisões

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de revisões por semestre

Semestral e anual

Manutenção preventiva das instalações elétricas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

3

Quantidade de revisões.

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de revisões por semestre

Semestral e anual

Estudos periódicos para aumento na eficiência energética

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Realizar estudos periodicamente para averiguação de pontos de otimização da rede elétrica, incluindo 

estudar possibilidade de instalação de sensores de presença em ambientes de passagem

- Estudar a possibilidade de substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED

- Desligar alguns elevadores nos horários de menor movimento

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Escadas já possuem sensor de presença, iluminação com 50% das lâmpadas apagadas. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

3

Quantidade de revisões

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de revisões por ano

Anual

Revisão e adequação do contrato feito com a concessionária de energia elétrica

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Revisar e adequar o contrato feito com a concessionária de energia elétrica, de acordo com a média da 

demanda verificada no último ano

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Descrição do 

Indicador:
Percentual de computadores configurados

Semestral

Configurar 100% dos computadores para economia de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Programar os computadores para entrarem em modo de espera/stand by  após 15 minutos de inatividade

Cronograma de 

implementação

continuo

Quantidade de computadores configurados

jan/2016

Já realizado a solicitação de redução de demanda junto a concessionária de energia elétrica 

EDP Bandeirantes. O novo contrato está sendo celebrado. 

Todos os monitores do campus já são configurados para entrar em stand by após 15 minutos. 

Todos os desktops são entregues com a mesma configuração, entretanto os usuários podem 

alterá-la. 

Aproximadamente 400 computadores alocados nos laboratórios de informática do campus 

possuem uma configuração para desligarem às 23:00. 
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1.2.6 Campus São Paulo 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros

Quantidade

150

Quantidade de eventos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de eventos/período (mês, semestre ou ano)

Anual

Campanha de conscientização - energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Estimativa da economia

Anual

Estimativa do consumo de energia do elevador

Reduzir a movimentação do elevador

Utilização para subir andares. Para descer, utilizar as escadas. Alunos: utilizar escadas

Campanha de conscientização com lembretes acima dos interruptores para apagar a luz 

sempre que o ambiente não estiver em uso. 

A interdição parcial dos elevadores no Edifício Otávio de Carvalho fomentou a utilização das 

escadas pelos usuários e frequentadores do local podendo ser considerado um hábito 

saudável. No entanto, a estimativa da economia gerada pela não utilização dos elevadores é 

complexa. Não há dados disponíveis sobre o número de viagens realizadas pelos elevadores e 

nem quanto se gasta ou economiza quando o mesmo opera com capacidade máxima ou 

mínima. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Descrição do 

Indicador:
kWh

Anual

Quantidade de locais onde foram instalados os sensores

Utilização de sensores de presença para acionamento de luzes

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Estudo de viabilidade para Implementação nos locais de maior movimentação/demanda

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2014
2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Previsão de gastos / gastos anterioriores

Anual

kWh

34.207.963
19.338.467

18.545.590

Demanda contratada

Avaliar locais com maior demanda. Estudo para adequação do contrato de energia de acordo com a média 

da demanda verificada no último ano

Elaborar estudo de demanda de energia elétrica e revisão de contratos com concessionária

Estudos de viabilidade para a implementação de sensores de presença nas dependências do 

campus indicam restrições na sua aplicação. Em áreas utilizadas como rota de fuga não é 

recomendada sua aplicação, pois podem impactar na segurança durante uma situação de 

emergência. A iluminação por lâmpadas fluorescentes nas dependências do campus, é um 

obstáculo para o uso de controles de luminosidade e sensores de presença. Neste caso, a 

substituição do sistema de iluminação de lâmpadas fluorescentes depende da verba 

disponível, visto que as lâmpadas equivalentes de LED possuem um valor econômico maior. 

Assim, a avaliação da economia gerada por controle de luminosidade e sensores de presença 

depende da aprovação de novos projetos de infraestrutura. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de planos revisados

Anual

Plano revisado

Revisão dos planos de manutenção preventiva

Análise dos itens que atualmente tem manutenção preventiva e materiais de consumo utilizados

O consumo de energia no campus 

em 2015 (19.338.467,4 kWh) foi 

cerca de 43% menor que em 2014 

(34.207.963,4 kWh). 

Em 2016, o consumo foi de 

18.545.590,2 kWh, representando 

uma redução de 46% em relação à 

2014. 

A substituição de equipamentos de 

ar condicionado e freezers antigos e 

de pouca eficiência energética por 

equipamentos mais modernos e 

eficientes, colaboraram com a 

redução do consumo. 

Os planos de manutenção existentes estão nos contratos de equipamentos como ar 

condicionado, geradores de energia e elevadores. Os planos de manutenção podem ser 

revisados na gestão dos contratos pelos fiscais. Revisar o indicador. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

66 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de mensagens divulgadas

Anual

Divulgação / pesquisa

Utilização do modo "Economia de energia" dos monitores dos PC

Divulgação de mensagens: Programe o modo proteção de tela/inatividade

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Divulgação / pesquisa

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de mensagens divulgadas

Anual

Campanha de conscientização de consumo de energia

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Divulgação de mensagens: desligar as luzes e monitores ao se ausentar do ambiente; fechamento de 

portas e janelas quando o ar condicionado estiver ligado

O sistema de comunicação e divulgação de mensagens utilizado é basicamente o uso da 

intranet e correio eletrônico. Estas mensagens embora divulgadas não tem uma efetividade 

na comunidade e também são de difícil apuração. Deve ser avaliada uma nova proposta para 

a economicidade de energia através de desligamento automático dos monitores quando fora 

de uso além de rever ou incluir a sensibilização dos usuários. 

A Campanha de Conscientização para Economia de Energia tem divulgação contínua no site 

da Comissão de Sustentabilidade e nas páginas da intranet. 

A distribuição de adesivos do tipo "Economize Energia" para colaboradores e a fixação em 

locais estratégicos deve ser revista, pois a sua confecção depende-se de recursos financeiros 

e humanos para sua execução. Devem ser reavaliadas estas formas de divulgação e o próprio 

indicador. 
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1.2.7 Reitoria 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Ultrapassagem

80%

Ultrapassagem da demanda contratada

Descrição do 

Indicador:
Demanda consumida (kWh) / Demanda contratada (kWh)

Semestral / Anual

Reduzir em 90% a ultrapassagem da demanda contratada

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Readequar o contrato de demanda de energia elétrica junto à Eletropaulo

Cronograma de 

implementação

mai/2015 ago/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

kWh

723.857

768.939

201,07

203,42

Consumo per capita por mês

Consumo de energia elétrica per capita (kWh)

Descrição do 

Indicador:
Consumo de energia elétrica (kWh) / População fixa (*)

Semestral / Anual

Reduzir em 10% o consumo (kWh) de energia elétrica per capita

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação 

(internet, intranet e e-mail)   para reduzir o consumo per capita de energia elétrica

Cronograma de 

implementação

jun/2015 nov/2015

No 1º semestre a média de ultrapassagem da demanda contratada foi de 159%. Em 

outubro/2016 passou a vigorar a nova demanda contratada com a Eletropaulo, de forma que 

o consumo da Reitoria ficou abaixo da demanda contratada. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de computadores programados para entrar em stand by

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de computadores programados para entrar em stand by / quantidade total de computadores

Anual

Configurar 90% dos computadores para entrar em stand by  após certo período de inatividade

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Definir a quantidade de minutos de inatividade e configurar  cada  computador (monitor e CPU) para entrar 

em modo de espera / stand by

Cronograma de 

implementação

jun/2015 nov/2015

O consumo de energia em 2016 foi 6% 

maior do que em 2015. 

O consumo per capita não aumentou 

na mesma proporção que o consumo 

de energia, devido ao aumento da 

população do prédio. 

No 1º semestre foi enviado memorando ao Departamento de Tecnologia da Informação, 

solicitando que seja definida a quantidade de minutos de inatividade e configurar pelo menos 

90% dos computadores do prédio para entrar no modo de espera / stand by. Até o momento 

não houve devolutiva do memorando. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para nortear o consumo de energia elétrica 

69 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com mudança do atual sistema de ar-condicionado

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo de mudança do sistema de ar-condicionado e economia estimada

Anual

Determinar o custo para troca do sistema de ar-condicionado no prédio da Reitoria

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para substituição do atual sistema de ar-condicionado, estimando custo e economia 

esperada

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com instalação de sensores de presença nas escadas

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo de instalação dos sensores de presença nas escadas e economia estimada

Anual

Determinar o custo para instalar sensores de presença nas escadas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para instalação dos sensores de presença nas escadas, estimando custo e economia 

esperada

Cronograma de 

implementação

set/2015 set/2016

Foi elaborado projeto para troca do sistema de ar –condicionado e encontra-se em fase de 

aprovação. 

Em 19 de maio de 2016 foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento, o Documento 

de Oficialização de Demanda - DOD, solicitando a elaboração de estudo sobre colocação de 

sensores de presença nas escadas, estimando custo e economia esperada. No processo nº 

1073/2016-67 de 22 de julho de 2016, observa-se que o parecer da ProPlan é desfavorável à 

implantação dos sensores de presença nas escadas pois, entre outros motivos elencados, as 

características estruturais do prédio dificultam a operacionalidade de dois sistemas de 

iluminação - emergencial e sensores de presença. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo de substituição das lâmpadas fluorescentes e economia estimada

Anual

Determinar o custo para substituir lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para substituição das lâmpadas fluorescentes, estimando custo e economia esperada

Cronograma de 

implementação

set/2015 set/2016

Em 19 de maio de 2016 foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan), o 

Documento de Oficialização de Demanda (DOD), solicitando a elaboração de estudo para 

substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED, estimando custo e economia 

esperada. Aguardando devolutiva da ProPlan. 
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1.3 Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de 

esgoto 

 

1.3.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aproveitar a caixa de reuso existente no edifício para a água pluvial para poder também captar a água 

descartada no processo de destilação por meio da instalação de uma rede própria que conecte os 

laboratórios até a caixa de reuso

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Instalação de torneiras aeradas e com fechamento automático em atuais, novas e futuras construções

- Instalação de redutores de pressão em torneiras antigas e impossibilitadas de substituição

- Campanha visual em espelhos de banheiros

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Em função da restrição orçamentária, e também em função de outras prioridades, não foi 

possível investir nesta adequação. 

Em função da restrição orçamentária, e também em função de outras prioridades, não foi 

possível investir nesta adequação. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Diário

Reduzir em até 5% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Monitorar diariamente o consumo hidráulico nos relógios medidores, identificando de imediato se há algum 

problema e rastrear onde ocorre, antes que muito tempo se passe com vazamentos

Cronograma de 

implementação

mai/2015 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

9.989

11.276

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

m³

Reduzir em até 10% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Utilização de águas pluviais armazenadas em cisterna para regar plantas no jardim interno e também para 

lavagem do saguão principal, corredores laterais, do pátio frontal e traseiro do Ed. Central (na R. Silva 

Jardim 136)

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Conforme verificado, houve uma redução no consumo de água. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar manutenção preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Não foi adotada campanha de conscientização junto aos alunos, docentes, técnicos e terceiros, 

não sendo possível medir o impacto desta medida. 
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1.3.2 Campus Diadema 
 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Reduzir em até 5% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar visitas periódicas a laboratórios, banheiros e copas, afim de detectar vazamentos

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Reduzir em 10% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Consumo em m³

 - Colocação de cartazes e informativos sobre consumo racional de água;

- Verificar possíveis focos de vazamentos;

- Avaliação e treinamento dos serviços referentes ao uso de água;

- Visitas periódicas nos laboratórios e banheiros para detectar vazamentos;

- Campanha de conscientização de uso e racionalização de água

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Mensal e anual

9.996

10.434

Em função da restrição orçamentária, e também em função de outras prioridades, atuou-se 

em manutenções corretivas, não sendo possível avançar para o estágio da manutenção 

preventiva. 

Com a ajuda da equipe da limpeza e zeladores, bem como de usuários que eventualmente 

informam sobre vazamentos, mas ainda não ocorrem visitas sistemáticas por parte da 

manutenção, na busca de vazamentos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³

Mensal e anual

Reduzir em 10% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Instalação de redutores de vazão

- Manutenção preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos

- Estudo de viabilidade de instalação de cisterna para captação de águas pluviais

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

O ano de 2015 foi atípico, pois, 

devido a falta de água no Estado de 

São Paulo houve o racionamento de 

água, desta forma, o consumo foi 

bem menor neste ano. Então o 

comparativo entre os dois últimos 

anos, fez com que em 2016 

houvesse um aumento no consumo. 

Assim, é possível de concluir que se 

não houver campanhas periódicas e 

contínuas, enfatizando a 

necessidade do uso racional da 

água, a tendência do consumo é 

aumentar gradativamente. 

Logo abaixo, serão elencadas as seguintes ações implantadas no campus:  

Instalação de redutores de vazão - não foram realizadas pois as peças necessárias não estão 

previstas de serem adquiridas na lista de materiais do contrato de manutenção; 

Manutenção preventiva das instalações equipamentos hidráulicos - ainda não é realizada, 

pois o atual contrato de manutenção não prevê esta ação; 

Estudo de viabilidade de instalação de cisterna para captação de águas pluviais - não está 

prevista a instalação para as atuais edificações; 

Substituição gradual de bacias sanitárias e torneiras, por equipamentos mais eficientes - 

são trocados a partir do término da vida útil dos equipamentos, porém, com base na lista 

de materiais do contrato de manutenção. 

Muitas dessas ações estão atreladas a redução de orçamento financeiro nos contratos. 
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1.3.3 Campus Guarulhos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

m³ R$

8.166

6.374

211.250,96

187.954,96

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:
m³ e valor da fatura em reais (R$)

Mensal e anual

Reduzir em 10% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Instalar torneiras aeradas/com redutor e com fechamento automático em novas e futuras construções

- Evitar lavar o piso (utilizar vassoura)

- Fiscalizar possíveis focos de vazamento

- Conscientização da comunidade do campus

- Colocação de cartazes e informes sobre consumo racional

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

O prédio já possui torneiras aeradas 

com redutor de pressão.  

Quando existe a necessidade de se 

lavar o piso, utiliza-se água pluvial 

armazenada para reuso. 

Foram realizadas algumas palestras e 

um curso, cujo tema englobou a 

temática supracitada. 
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1.3.4 Campus Osasco 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Medição semanal

Descrição do 

Indicador:
Anotação em planilha de controle

Semanal

Monitorar semanalmente o consumo nos relógios medidores, a fim de detectar vazamentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Medição semanalmente do consumo hidráulico nos relógios

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Redução de 20% no volume de água consumida

Identificação de vazamentos

Consumo em m³

4.765

4.392

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
m³

Consumo de água

Mensal

É feita diariamente a verificação do hidrômetro, a fim de identificar possíveis vazamentos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Workshops, palestras e dinâmicas de grupos

Redução de 20% no volume de água consumida

Campanha de conscientização para toda a comunidade

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Nº de eventos/ano

Anual

Quantidade

0

0

Estamos trabalhando 

constantemente com a equipe de 

manutenção para reparar quaisquer 

problemas no sistema hidráulico. 

No entanto, não está claro como 

deve ser feita a medição de redução 

de consumo, uma vez que há 

variação da metragem cúbica a 

cada mês, por conta do uso, e 

outros fatores, além de 

vazamentos, podem contribuir para 

a redução ou o aumento no consumo 

(pressão, variação do fluxo de 

alunos conforme oferecimento de 

disciplinas, campanhas de 

conscientização, aumento do 

quadro de servidores). Em relação 

ao ano anterior a redução foi de 8%. 

Acreditamos que esta meta está 

muito inflada para um campus em 

crescimento (expansão). 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Verificação da quantidade de m³ de água consumida no campus

Consumo de água

Medição do consumo de água per capita

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Consumo de água (m³) / população fixa

Anual

Consumo per capita

3,27

2,32

Já houve redução significativa no uso da água com medidas de conscientização, busca e 

consertos de vazamentos e uso mais racional da água; A comunidade foi instada a participar. 

Os indicadores deverão ser revistos, pois outras formas de conscientização foram utilizadas 

como o envio de mensagens eletrônicas, plaquinhas, cartazes entre outros. 

População total em 2015: 1.457 

População total em 2016: 1.897 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para consumo de água e geração de esgoto 

80 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo de água

Medição do consumo de água per capita

Verificação da quantidade de m³ de água/total de docentes

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Consumo de água (m³) / total de docentes

Anual

Consumo per capita

54,77

49,91
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Consumo de água

Medição do consumo de água per capita

verificação da quantidade de m³ de água/total de discentes

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Consumo de água (m³) / total de discentes

Anual

Consumo per capita

2,95

2,59
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1.3.5 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2015

2016

m³

5.731

6.039

Consumo de água

Descrição do 

Indicador:

Quantidade de água (m³)

Mensal e anual

2016

Reduzir em 30% o consumo de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Instalação de torneiras aeradas e com fechamento automático em novas e futuras construções

- Instalação de redutores de pressão em torneiras antigas e impossibilitadas de substituição 

- Campanha visual em espelhos de banheiros

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Utilização em 90% de águas pluviais em descargas sanitárias

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instalação de Estação de Tratamento de Águas Pluviais; instalação de hidrômetro na 

mesma

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Água reutilizada

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de água (m³)

Mensal e anual

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Monitoramento de consumo

Monitorar semanalmente o consumo hidráulico nos relógios medidores, a fim de detectar 

vazamentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Quantidade de monitoramentos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade

Semanal, semestral e anual

Quantidade

17

Indicador não calculado em virtude da ausência de hidrômetro. Agendado treinamento com 

equipe da Johnson (responsável pela instalação da bomba ETAP - Estação de Tratamento de 

Águas Pluviais) para utilização do hidrômetro do sistema. 

Indicador implementado em setembro / 2016 visto que a posse do servidor Sergio W. Pinheiro 

(Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto) ocorreu em julho / 2016. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Inspeção por vazamentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar de visitas periódicas a laboratórios, banheiros e copas, a fim de detectar vazamentos

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Quantidade de monitoramentos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade

Mensal e anual

Quantidade

17

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Campanha de conscientização - água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos e terceiros.

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Quantidade de eventos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de eventos / ano

Semestral e Anual

Quantidade

2

Indicador implementado em Setembro / 2016 visto que a posse do servidor Sergio W Pinheiro 

(Operador de estação de tratamento de água e esgoto) ocorreu em Julho / 2016. Na primeira 

semana de Setembro foram constatados dois vazamentos na Unidade do Parque Tecnológico, 

sendo um vazamento no Sanitário para Deficientes (2º andar) e outro no Vestiário Masculino 

(quadra). Assim que os vazamentos foram detectados, realizaram-se manutenções e 

monitoramento com maior frequência. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Manutenção preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Manutenção preventiva das instalações e equipamentos hidráulicos

Lacuna entre revisões

Descrição do 

Indicador:
Meses

Mensal e Anual

Quantidade

11

Meta:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de irrigações

Descrição do 

Indicador:
Percentual de irrigações efetuadas conforme rotina

Semestral

Rotinas de irrigação

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Criar e monitorar rotinas acerca da periodicidade de irrigação de jardins, de forma a estipular períodos 

padronizados para esta atividade em cada época do ano

A divisão de serviços estabeleceu um cronograma de irrigação dos jardins localizados nas 

unidades do campus. 
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1.3.6 Campus São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Quantidade

Monitorar periodicamente o consumo hidráulico nos relógios medidores; revisão dos planos de 

manutenção preventiva

Detecção de vazamentos

Vazamentos encontrados

Descrição do 

Indicador:
Nº de vazamentos encontrados

Anual

8

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2014
2015

2016

Divulgação

Campanha de conscientização

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Divulgação à comunidade UNIFESP: Intranet,  meios eletrônicos e avisos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de divulgações

Anual

m³

148.425
130.821

108.809

Um monitoramento para detecção de vazamentos foi recentemente implementado. De acordo 

com este, foram detectados oito vazamentos de água nas dependências do campus. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Itens substituidos

Avaliação para a substituição gradual por equipamentos de maior eficiência hidráulica

Melhorar a eficiência hidráulica das bacias e torneiras de sanitários

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de itens substituidos

Anual

A criação de um site para 

"Sustentabilidade" promove 

discussões sobre o tema, 

envolvendo campanhas de 

economia de água e energia. Outras 

formas de divulgação têm sido 

avaliadas na Comissão de 

Sustentabilidade. 

As divulgações de economia no site 

da Sustentabilidade têm carácter 

permanente. 

No monitoramento do consumo de 

água em 2014, o consumo do 

campus foi de 148.425 m³. Em 2015 

o consumo registrado foi de 130.821 

m³ e em 2016 foi de 108.809 m³. 

Uma redução no consumo de água 

17% em 2016 em relação a 2015. 

A substituição de equipamento de maior eficiência hidráulica depende de execução de 

projetos e recursos financeiros. 
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1.3.7 Reitoria 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

m³

4.284

4.579

Consumo per capita por ano

14,28

14,54

Consumo de água per capita (m3)

Descrição do 

Indicador:
Consumo de água (m3) / População fixa (*)

Semestral / Anual

Reduzir em 10% o consumo per capita de água

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar campanha para divulgar boas práticas de sustentabilidade através dos meios de comunicação 

(internet, intranet e e-mail)   para reduzir o consumo per capita de água

Cronograma de 

implementação

fev/2015 nov/2015
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com instalação do sistema de reuso de águas pluviais

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo de instalação do sistema de reuso de águas pluviais

Anual

Determinar o custo para instalação do sistema de reuso de águas pluviais

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para captação, armazenamento e reutilização de águas pluviais

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com instalação do sistema de cisternas

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo de instalação do sistema de cisternas

Anual

Determinar o custo para instalação do sistema de cisternas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para construção de cisternas.

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Em 19 de maio de 2016 foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan), o 

Documento de Oficialização de Demanda (DOD), solicitando a elaboração de estudo sobre 

implantação do sistema de captação, armazenamento e reutilização de águas pluviais. 

Aguardando devolutiva da ProPlan. 

 

Em 19 de maio de 2016 foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan), o 

Documento de Oficialização de Demanda (DOD), solicitando a elaboração de estudo para 

instalação de cisternas. Aguardando devolutiva da ProPlan. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com substituição das louças e metais dos banheiros e copas

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo de substituição das louças e metais dos banheiros e copas

Anual

Determinar o custo para substituição das louças e metais dos banheiros e das copas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para substituição das torneiras, pias e vasos sanitários por modelos mais econômicos

Cronograma de 

implementação

ago/2015 ago/2016

Em 19 de maio de 2016 foi encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento (ProPlan), o 

Documento de Oficialização de Demanda (DOD), solicitando a elaboração de estudo para 

substituição das louças e metais dos banheiros e das copas por modelos que gastem menos 

água. Aguardando devolutiva da ProPlan. 
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1.4 Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento do programa de coleta seletiva 

 

1.4.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pessoas treinadas em cada categoria 

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de pessoas treinadas

Anual

Treinar e conscientizar servidores, discentes e terceirizados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Comunicação visual

- Fiscalizar treinamento de 100% dos terceirizados que atuam na área de limpeza

- Instalação de placas de sinalização em todo Edifício salientando a importância da reciclagem

- Aplicação contínua de treinamentos para o correto gerenciamento de resíduos comuns, com destaque a 

necessidade de se manter segregados os resíduos recicláveis dos não recicláveis por todo fluxo de 

geração

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de lixeiras

Descrição do 

Indicador:
Lixeiras / m²

Anual

Instalação de lixeiras seletivas em 100% dos ambientes com maior circulação de pessoas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instalar lixeiras de coleta seletiva em todos os ambientes contíguos, de forma que não haja ambiente 

algum, exceto banheiros, apenas com lixeira única

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Nos atuais contratos não restaram evidências de treinamentos dos terceirizados que atuam 

na área da limpeza, bem como também não ocorreu a instalação de sinalização na forma de 

campanha nos edifícios. Diligências e fiscalizações ocorreram no sentido de se manter 

segregados os resíduos recicláveis dos não recicláveis. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade estimativa de resíduos separados

Descrição do 

Indicador:
Percentual de resíduos separados

Anual

Garantia de 100% de separação até coleta por empresa coletora

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Fiscalizar funcionários terceirizados para que não misturem os tipos de resíduos até a coleta pela empresa coletora

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade estimativa de resíduos

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Diminuição de geração de resíduos em 20%

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha e fiscalização para menor geração de resíduos por todas as partes, incluindo laboratórios

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Em função da forte restrição orçamentária que o campus vem sofrendo, não foram adquiridas 

novas lixeiras no período apurado. 

Não foi possível apurar uma quantidade estimativa de resíduos afim de garantir os 100% de 

separação até o momento da coleta. Diligências e fiscalizações ocorreram no sentido de se 

manter segregados os resíduos recicláveis dos não recicláveis. 

Não foi possível apurar a quantidade estimativa inicial de quantidade de resíduos gerados. 

Diligências e fiscalizações ocorreram no sentido de se manter segregados os resíduos 

recicláveis dos não recicláveis. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade estimativa de resíduos destinados

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Aumentar em até 10% (após separação) a destinação correta de residuos gerados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecer contrato com cooperativa para coleta de resíduos reciclaveis

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade estimativa de resíduos encaminhados para compostagem

Descrição do 

Indicador:
m³

Anual

Diminuição em até  10% residuos gerados no RU

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estudar a viabilidade da utilização de compostagem, evitando desperdício de resíduos nos restaurantes 

universitários, pelo reaproveitamento do mesmo, onde o lixo orgânico seria tratado devidamente e utilizado 

como adubo para as plantações e jardins do campus

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Até o final do período apurado, não havia sido celebrado um contrato com cooperativas de 

coleta de resíduos recicláveis. Não se estimou ainda uma quantidade aproximada de geração 

de resíduos no campus. 

Não foi possível iniciar um projeto de compostagem no período apurado. 
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1.4.2 Campus Diadema 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

Recicláveis Totais

2015 aprox. 14.410,8

2016 9.609,12 aprox. 51.249,6

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Orgânicos

 - Implantar e fortalecer o programa de coleta seletiva no campus;

- Campanha de conscientização de alunos, docentes e técnicos;

- Treinamento de todos terceiros da área da limpeza para instruir quanto a correta segregação dos resíduos;

- Melhorias nos sistemas de acondicionamento, armazenamento, transporte e disposição final dos resíduos

Implantar o programa de coleta seletiva

Controle semanal de geração/coleta de resíduos

Descrição do 

Indicador:
Quantitativo em kg de geração

Mensal e anual

41.640,48

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Controle da gestão dos resíduos

Descrição do 

Indicador:
Quantitativo em kg de geração

Mensal e anual

Melhorar o sistema de gestão dos resíduos orgânicos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Melhorias nos sistemas de acondiocionamento, armazenamento, transporte e disposição final dos 

resíduos

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Somente os resíduos do Prédio de Vidro (José 
Alencar) e José de Filippi foram pesados 

Valores estimados a partir da pesagem de 
uma semana em todas as unidades do campus 

Não foi possível realizar as pesagens dos resíduos durante todos os meses pois a Divisão de 

Gestão Ambiental e o Projeto Unifesp Recicla não possui recursos humanos e equipamentos 

apropriados para realizar as pesagens periodicamente. 

Estabelecer contrato com cooperativa para coleta de resíduos recicláveis - A cooperativa 

Cooperlimpa realiza a coleta dos resíduos recicláveis, porém não existe um contrato 

formalizado. 
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1.4.3 Campus Guarulhos 
 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Controle da gestão de resíduos

Descrição do 

Indicador:
Quantitativo em kg de geração

Mensal e anual

Implantar o programa de coleta seletiva

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Adequar e melhorar os sistemas de acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Controle semanal de geração/coleta de resíduos

Descrição do 

Indicador:
Valor em reais (R$) e quantitativo em Kg de geração

Mensal e anual

Estudar a viabilidade ára aquisição/instalação de lixeiras de coleta seletiva ou convênio/contrato com 

instituição/empresa que se comprometa a gerenciar os resíduos gerados/coletados pela instituição

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estudo institucional de viabilidade entre os campi

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Foram adquiridos coletores e contentores para os resíduos orgânicos e recicláveis, com o 

intuito de melhorar as etapas de segregação e armazenagem dos resíduos. O Projeto UNIFESP 

Recicla realizou treinamento para a equipe terceirizada de limpeza, com ênfase nas etapas 

de segregação e armazenamento dos resíduos. Para o segundo semestre de 2016 foi ampliado 

o Projeto Unifesp Recicla para todas Unidades do campus, em parceria com a cooperativa 

Coperlimpa, do munícipio de Diadema. 

A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos não foi continuada devido à dificuldade 

no levantamento quantitativo dos resíduos orgânico, reciclável e biológico, devido à falta de 

equipamentos e de recursos humanos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Controle semanal de geração/coleta de resíduos

Descrição do 

Indicador:
Quantitativo de geração de lixo (em Kg)

Mensal e anual

Campanha de conscientização de alunos, docentes, técnicos (educação ambiental abordando os 5Rs)

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Conscientização da comunidade do campus

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Está tramitando a aquisição de lixeiras para coleta seletiva, coletor de pilhas e baterias e 

contentores de 1.000 L. Serão adquiridas lixeiras para coleta seletiva, coletor de pilhas e 

baterias e contentores de 1.000 L para armazenamento interno temporário. 

Em função da falta de servidores na divisão não foi possível implementar as ações propostas. 

Porém, com o ingresso de mais um servidor na divisão estão sendo tomadas as seguintes 

medidas: Processo de instauração de Comissão para elaboração do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (PGRS) da EFLCH UNIFESP: Edital para celebração de convenio com 

cooperativa de catadores para doação de materiais recicláveis está em fase de análise pela 

Procuradoria, está sendo confeccionado Termo de Referência para aquisição/implantação 

de lixeiras para coleta seletivas visando a  segregação dos resíduos na fonte geradora, ainda 

está em fase de estudo de viabilidade a implantação de uma composteira e horta 

comunitária buscando equacionar o descarte adequado dos resíduos orgânicos com uma 

maior integração com o ambiente, promoção de seminário acadêmico sobre Educação 

Ambiental em parceria com docente do campus. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para o fortalecimento do programa de coleta seletiva 

97 

1.4.4 Campus Osasco 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 0

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Nº de eventos/ano

Anual

Quantidade

0

Workshops, palestras e dinâmicas de grupos

Campanha de conscientização para toda a comunidade

Campanha de conscientização de alunos, docentes e técnicos (Educação ambiental abordando os 5 R´s)

Foi realizada palestra no auditório da EPPEN e enviados informativos através de e-mail com 

mensagens sobre questões ambientais e sustentabilidade. Estamos reprogramando novas 

campanhas por e-mail e cartazes, além de eventos multidisciplinares, através de parcerias 

com os órgãos de representação dos discentes, atlética, coletivos e com os Departamentos 

acadêmicos visando maior integração e conscientização acerca dos problemas e possíveis 

soluções. Em parceria com docentes, trabalhos foram realizados em sala de aula, abordando 

os trabalhos da Divisão de Gestão Ambiental, onde documentos foram gerados e o ensejo foi 

aproveitado para realização de palestras para pequenos grupos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 2

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Nº de eventos/ano

Anual

Quantidade

1

Workshops, palestras e dinâmicas de grupos

Treinamento com a equipe de limpeza para separação correta dos materiais

Treinamento dos terceiros que atuam na área de limpeza, objetivando instruir a correta segregação dos residuos 

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 6

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Materiais adquiridos/mês

Anual

Quantidade

1

Quantidade de materiais adquiridos

Aquisição de materiais que auxiliem na coleta seletiva

Redução de resíduos sólidos na EPPEN

Antes da implantação da Divisão de Gestão Ambiental, já possuíamos no campus, a partir de 

iniciativas da Divisão de Infraestrutura e Diretoria Administrativa, 3 módulos de coleta 

seletiva coloridos e 01 recipiente para descarte de pilhas e baterias; a partir da 

implementação da Divisão de Gestão Ambiental, foram adquiridos mais 2 contêineres de 

1.000 L para acondicionamento de recicláveis, 2 bituqueiras e mais 3 conjuntos de coleta 

seletiva com 4 recipientes coloridos para serem espalhados pelos andares do campus. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de resíduos coletados e enviados para a correta destinação

Anual

Quantidade de resíduos

Parceria com a prefeitura para a coleta e correta destinação do material recolhido

Redução de resíduos sólidos na EPPEN

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 0

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de material disponível

Anual

Quantidade

0

Disponibilização dos equipamentos

Destinação correta para o material eletroeletrônico

Destinação correta para o lixo eletroeletrônico

A Divisão de infraestrutura não é responsável pelo gerenciamento dos resíduos no campus. 

As parcerias da coleta seletiva são coordenadas pela Divisão de Gestão Ambiental. Há uma 

cooperativa de reciclagem conveniada com a Prefeitura que faz o recolhimento 

quinzenalmente (ou semanal) dos recicláveis no campus que são separados em 2 contêineres. 

Não temos ainda uma métrica para controlar a quantidade desses resíduos pois são ainda 

levados misturados e separados na cooperativa. 

 

Nesse período não houve descarte de material eletrônico. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 313

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de lâmpadas armazenadas

Anual

Quantidade

Quantidade de lâmpadas

Armazenamento correto de lâmpadas fluorescentes

Definição de local adequado

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 250

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de lâmpadas encaminhadas à correta disposição final

Anual

Quantidade

Quantidade de lâmpadas

Acompanhamento da disposição final das lâmpadas fluorescentes

Solicitação da documentação comprobatória da empresa contratada

A demanda não foi monitorada em anos anteriores devido a falta de uma ferramenta de gestão 

encomendada à empresa de manutenção predial, a qual foi punida pela não entrega dos 

serviços. As lâmpadas estão armazenadas em sala segregada, não oferecendo risco. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 0

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de pilhas e baterias encaminhadas à correta disposição final

Anual

Quantidade

Quantidade de pilhas e baterias

Destinação correta para pilhas e baterias

Manutenção contínua da coleta

A demanda não foi monitorada em anos anteriores devido a falta de orientação a respeito 

dessa meta. No nosso entendimento, baseado na logística reversa, a empresa de manutenção 

só é responsável por recolher as lâmpadas que compramos com ela. No ano de 2016 foram 

compradas 430 lâmpadas fluorescentes e já foi feito o descarte de 250 com a empresa (1º 

semestre), que enviou o recibo da retirada; já foi solicitado que retirasse mais 180 unidades. 

Não cabe a Divisão de Infraestrutura realizar a destinação de pilhas e baterias, uma vez que 

esta não é responsável por sua aquisição nem controla os aparelhos nos quais elas são 

utilizadas. Haviam dois recipientes para descarte localizados no saguão do campus, que 

foram retirados devido a falta de locais para recepcionar os materiais em quantidade. 

Quando havia uma quantidade razoável, eram retirados e levado para locais de descarte, 

que aboliram o serviço. Atualmente somente a alguns estabelecimentos recebem pilhas, 

mas somente de consumidores pessoa física e em pequenas quantidades, o que não é o caso 

do campus. Doravante a Divisão de Gestão de Materiais receberá as pilhas e baterias 

descartadas somente adquiridos através de pregões, mediante troca por novos e será exigido 

em edital a logística reversa. 

. 
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1.4.5 Campus São José dos Campos 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 0

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de óleo de cozinha encaminhado à correta destinação final

Anual

Quantidade

0

Quantidade de óleo de cozinha

Destinação correta do óleo de cozinha

Definição de local adequado para armazenamento/acompanhamento do destrino final

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Lixeiras por metro quadrado

1 lixeira / 4.678 m²

Quantidade de lixeiras

Descrição do 

Indicador:
Lixeiras por metro quadrado

Semestral e Anual

Instalação de lixeiras seletivas em 100% dos ambientes

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instalar lixeiras de coleta seletiva em todos os ambientes contíguos, de forma que não haja ambiente algum, 

exceto banheiros, apenas com lixeira única

Cronograma de 

implementação

jan/2016

Não são produzidos alimentos no Restaurante Universitário do campus, nem tampouco é 

utilizada qualquer forma de óleo para frituras de alimentos dentro do campus. Os alimentos 

já vêm preparados de fora. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para o fortalecimento do programa de coleta seletiva 

103 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015 50  m³ 16 m³

2016 168  m³ 71 m³

ReciclávelOrgânico

Quantidade estimativa de resíduos

Descrição do 

Indicador:
Metro cúbico

Mensal e Anual

Garantia de 100% de separação até a coleta por empresa coletora

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Fiscalizar funcionários terceirizados para que não misturem os tipos de resíduos até a coleta pela 

empresa coletora

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo

Em 08 de Julho de 2016, foi elaborado um pedido de 30 lixeiras, porém devido a restrição 

orçamentária a compra não foi realizada. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade estimativa de resíduos descartados incorretamente

Descrição do 

Indicador:
Percentual de resíduos

Mensal e anual

Coleta 100% seletiva no descarte inicial

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha e fiscalização para que todos os servidores, alunos e terceirizados descartem o resíduo no 

local correto, especialmente atráves de comunicação visual

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Indicador não implementado devido ao reduzido número de lixeiras seletivas, impossibilitando 

a correta segregação, e reduzido número de servidores impossibilitando a fiscalização. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

m³

93,39

Quantidade estimativa de resíduos

Descrição do 

Indicador:
m³

Mensal e anual

Diminuição de geração de resíduos em 20%

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha e fiscalização para menor geração de resíduos por todas as partes, incluindo laboratórios

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2016

Quantidade

2

Quantidade de treinamentos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade

Semestral e Anual

2016

Treinamento de terceirizados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Treinamento de 100% dos terceiros que atuam na área de limpeza, a fim de instruir quanto a correta 

segregação dos resíduos

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo

Houve diferença significativa na geração dos resíduos quando se compara o primeiro (55,66 

m³) com o segundo (37,73 m³) semestre de 2016, o que sugere alguma dificuldade na medição 

deste indicador. Para o ano de 2017, matematicamente parece não ser possível a redução da 

geração dos resíduos provenientes dos laboratórios, visto que o campus está em expansão, 

especificamente com relação a ampliação do número de laboratórios. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

5

Quantidade de eventos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de eventos / ano

Semestral e Anual

Campanha de educação ambiental - resíduos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha de conscientização de alunos, docentes e técnicos (educação ambiental abordando os 5R’s).

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2016

m³

53,7

Volume de resíduos compostos

Descrição do 

Indicador:

m³

Mensal e anual

2016

Sistema de compostagem

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estudar a viabilidade e instalar sistema de compostagem dos resíduos orgânicos do RU

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

13/09 - Palestra Gestão de Resíduos Sólidos: Conceitos e Princípios - DGA/Unifesp e                                

07/11 - "O lixo e seu destino...- Relação: lixo, pessoas e meio ambiente " - Urbam 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Volume encaminhado à cooperativa

Descrição do 

Indicador:
Percentual de resíduos - Kg ou Quantidade de sacos

Semestral e Anual

Coleta por cooperativas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecer contrato com cooperativa para coleta de resíduos recicláveis

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

A viabilidade da implantação do sistema de compostagem está sendo analisada considerando 

aspectos funcionais e financeiros. Assim, em trabalho conjunto, este pré-projeto está sendo 

discutido com a Diretoria Administrativa, Divisão de Gestão Ambiental, Comissão de Resíduos 

do campus e docentes da área (possível implantação como projeto de extensão). Foi feita 

uma visita técnica à Secretaria de Meio Ambiente (SEMEA – São José dos Campos), onde está 

em funcionamento um sistema de compostagem que utiliza pallets, material orgânico 

proveniente do restaurante e folhas (restos de varrição). Para fevereiro / 17 está 

programada uma visita técnica dos membros da comissão de resíduos à SEMEA. 

Indicador não implementado em virtude da segregação incorreta dos resíduos, sendo grande 

parte descartada como resíduo orgânico (ausência de sacos azuis que visualmente auxiliam 

na segregação após coleta). Medidas cabíveis envolvendo a necessidade do uso de sacos azuis 

e treinamento da comunidade Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) para correta 

segregação, já foram iniciadas. Em 2017, serão implantadas mini-estações sustentáveis em 

locais onde haja menor probabilidade de erro de descarte, com objetivo de que estes 

resíduos sejam destinados às cooperativas. 
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1.4.6 Campus São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Reais

269.425,08

271.261,44

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Conta 2015 / Conta2014

Anual

Sacos

70.032

63.718

Conta da coleta de resíduos comuns

Avaliação do sistema de coleta e destinação de resíduos. Separação dos resíduos recicláveis e destinação 

adequada

Reduzir 5% o gasto com coleta de resíduos comuns
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Descrição do 

Indicador:
Quantidade descartes indevidos (reclamações)

Anual

Redução da incidência de descarte indevido de resíduos

Incluir nos contratos de serviços a retirada e destinação adequada dos resíduos provinientes de obras / 

montagem e desmontagem de equipamentos e de restaurantes

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

 - Reavaliar novos contratos e compras de serviços

- Atualização do TR dos restaurantes: retirada dos resíduos e encaminhamento de matéria prima 

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Divulgação

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes

Anual

Campanha de conscientização

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Público: alunos, docentes e técnicos - educação ambiental abordando os 5Rs

Não há registros de reclamações de descarte indevido de resíduos. Quanto ao descarte de 

resíduos de obras, os materiais que podem ser reciclados devem ser contemplados nos 

próximos editais, visando uma economia na quantificação de caçambas de entulho. 

Divulgação permanente no site da Comissão de Sustentabilidade do campus. 

Em 2016 foi estabelecida a logística reversa para cartuchos e toners do fabricante HP. Foram 

devolvidos 262 cartuchos de tinta e 54 toners. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Treinamento

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Instruir quanto a correta segregação dos resíduos. Público: Equipe de limpeza contratada

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Relatório de limpeza e treinamentos.

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes

Anual

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Reaproveitamento dos resíduos orgânicos do RU

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estudo para destinação dos resíduos orgânicos do RU: compostagem, adubo, ração

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Relatório de limpeza

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de sacos

Anual

O treinamento com a equipe de limpeza foi realizado. Foram treinados todos os colaboradores 

da empresa contratada. Treinamento contínuo. 

Estudos a respeito da destinação dos resíduos orgânicos ainda estão em andamento. A 

compostagem está sendo estudada em parceria com os geradores e prefeitura. 
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1.4.7 Reitoria 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Inclusão de Cooperativas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Análise de viabilidade para coleta de resíduos recicláveis

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Relatório de limpeza.

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de sacos de resíduos recicláveis

Anual

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

m³ de resíduos recicláveis

195

Total de resíduos recicláveis gerados (Kg)

Descrição do 

Indicador:
Total de resíduos recicláveis gerados (Kg)

Semestral  / Anual

Efetuar o levantamento quantitativo e qualitativo dos resíduos recicláveis gerados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Orientar e estabelecer diretrizes operacionais quanto à Coleta Seletiva Solidária dos resíduos recicláveis

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Um trabalho-piloto junto às equipes de limpeza para extrair a quantificação destes resíduos 

está sendo testado. A inclusão de cooperativas no sistema de destinação para resíduos 

recicláveis aguarda Edital de chamamento público. Em consulta à cooperativas, algumas têm 

demonstrado interesse nos resíduos gerados pelo campus. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Local pronto para armazenagem adequada dos resíduos recicláveis

Descrição do 

Indicador:
Local para armazenagem atendendo às especificações apontadas no estudo

Semestral / Anual

Realizar adequações no local de armazenagem dos resíduos recicláveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo e executar adequações no local de armazenagem dos resíduos recicláveis

Cronograma de 

implementação

jun/2015 nov/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Total de material reciclável destinado às cooperativas (Kg)

Descrição do 

Indicador:
Total de material reciclável destinado às cooperativas (kg)/ Total de material reciclável produzido (kg)

Semestral / Anual

Destinar 100% dos resíduos recicláveis às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Firmar acordo com  associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis

Cronograma de 

implementação

nov/2015 jun/2016

Por meio da realização do levantamento do quantitativo de resíduos recicláveis gerados foi 

possível elaborar o projeto preliminar de dimensionamento e construção do abrigo destinado 

ao armazenamento de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. 

Com a instalação de filtros de água potável e a consequente eliminação da aquisição de 

garrafas de água mineral de 510 ml, a quantidade de resíduos recicláveis vem reduzindo. 

Foi elaborado projeto preliminar para a construção de abrigo de resíduos recicláveis, orgânicos 

e rejeitos. Aguardando definição do local para construção do abrigo. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

100%

Quantidade de contratos com cláusula de separação de resíduos 

Descrição do 

Indicador:

Quantidade de contratos com cláusula de separação de resíduos recicláveis / Quantidade de contratos de 

prestadores de serviços que envolvem produção ou manuseio de resíduos recicláveis

Semestral / Anual

Todos os contratos de prestação de serviços que se relacionam de alguma forma com a produção ou 

manuseio de resíduos recicláveis, deverão conter cláusula específica para atender  o disposto no Decreto 

nº 5.940 de 25/10/2006

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Adequar  ao Decreto 5.940/2006 os contratos de prestação de serviços atualmente  vigentes. Para novos 

contratos, o  edital de licitação deverá incluir cláusula sobre segregação de resíduos recicláveis e sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de funcionários terceirizados treinados

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de funcionários terceirizados treinados / quantidade de funcionários terceirizados

Semestral / Anual

Treinar e orientar todos os funcionários terceirizados sobre a correta segregação dos resíduos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Constar em cláusula contratual o treinamento por parte da empresa contratada

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

O Departamento de Gestão e Segurança Ambiental (DGA) elaborou o Termo de Referência 

para licitação da escolha da cooperativa, elaborou também o Edital de Chamamento para 

habilitação de cooperativas. O processo nº 2187/2016-24 foi encaminhado para Procuradoria 

em 23/11/2016 e devolvido para a Coordenadoria Administrativa em 19/01/2017. Processo 

está em análise. 

Feita parceria com o Departamento de Gestão e Segurança Ambiental para novos contratos o 

Edital está sendo elaborado em conjunto, objetivando incluir cláusula sobre a segregação e 

destinação dos resíduos e disposição final dos rejeitos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Apresentação do estudo e do custo com a implantação do sistema de compostagem de resíduos orgânicos

Descrição do 

Indicador:
Valor em R$ do custo com a implantação do sistema de compostagem de resíduos orgânicos

Anual

Determinar o custo para implantar o sistema de compostagem dos resíduos orgânicos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo para implantar o sistema de compostagem dos  resíduos descartados pelos servidores

Cronograma de 

implementação

out/2015 out/2016

Estabelecido que contratos de serviços de Limpeza e Manutenção deverão prever a capacitação 

dos funcionários terceirizados. 

O sistema de implantação de compostagem dos resíduos orgânicos está sendo dimensionado 

e planejado em parceria entre o Departamento de Gestão e Segurança Ambiental e a Pró-

Reitoria de Planejamento. O projeto formal a ser implementado dependerá da segregação 

efetiva dos resíduos, bem como da construção do abrigo. 
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1.5 Práticas de sustentabilidade para o fortalecimento dos programas de qualidade de 

vida no ambiente de trabalho 

 

1.5.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de participantes

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes / evento

Anual

Alimentação mais saudável de servidores, alunos e terceirizados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha e sugestões de aimentação mais saudável a servidores, alunos e terceirizados, tanto para o restaurante universitário, quando para alimentação própria

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de caminhadas x participantes

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de caminhadas x participantes

Anual

Caminhada ecológica

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Adequação, campanha e execução de caminhadas entre as diversas unidades do campus

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

No período de apuração, não foi possível implantar campanhas de alimentação saudável a 

servidores, alunos e terceirizados, para o restaurante universitário. 

No período de apuração, não foi possível implantar campanhas de caminhadas ecológicas a 

servidores, alunos e terceirizados. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de participantes X quantidade de viagens

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes X quantidade de viagens

Anual

Carona solidária

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecimento, campanha e gerenciamento sistematizado de caronas solidárias em esquema de revezamento a alunos e servidores

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de participantes

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes / evento

Anual

Implantação de Programas de qualidade de vida para servidores, alunos e terceirizados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aproveitar os conhecimentos que o campus acumula na área da Educação Física, Nutrição, Terapia 

Ocupacional, Psicologia, e montar equipe multidisciplinar para promover programas de qualidade de vida 

no ambiente de trabalho

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

No período de apuração, não foi possível implantar campanhas de carona sistematizada de 

carona solidária para servidores, alunos e terceirizados. 

No período apurado, não foi possível coordenar para que todas as ações que atualmente são 

isoladas, se tornassem integradas. 
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1.5.2 Campus Diadema 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Uso do bicicletário

Descrição do 

Indicador:
 - 

Anual

Incentivar o uso de bicicletas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha de incentivo, ressaltando que todas as unidades do campus  possuem bicicletário

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Cursos realizados

Descrição do 

Indicador:
Cursos/palestras realizados por período

Anual

 - Realização de cursos e palestras sobre o tema "Qualidade de vida no ambiente de trabalho"

- Realização de cursos e palestrar entre os campi  da UNIFESP para realização de "Benchmarking "

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Realização de palestras e workshops;

- Buscar implantar nas diversas unidades as melhores práticas utilizadas entre as mesmas

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Nenhuma prática que vise a Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho foi realizada. 

Verificou-se que fica inviável controlar o indicador "uso de bicicletário" pois não há mão de 

obra (zelador, vigilante, porteiro) disponível para executar tal tarefa. 
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1.5.3 Campus Guarulhos 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pesquisa de Satisfação

Descrição do 

Indicador:
Feedback  do servidor

Semestral

Implantar áreas de convivência

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar a integração entre os servidores dos diversos departamentos

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

PPRA

Descrição do 

Indicador:
Feedback  do servidor 

Mensal e anual

Melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar pausas durante o expediente de trabalho de acordo com a NR 17 do TEM sobre ergonomia

Cronograma de 

implementação

jul/2015 01/12/2015

Nenhuma prática que vise a Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho foi realizada. 

Já existe, na medida do possível, essa prática no campus sendo difícil, porém aferir a 

ocorrência. Ainda existe o incentivo, principalmente, pela Divisão de Segurança do Trabalho. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Café comunitário

Descrição do 

Indicador:
Ações de integração por mês

Mensal e anual

Maior integração entre os servidores

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar a integração entre os servidores dos diversos departamentos

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pesquisa de qualidade

Descrição do 

Indicador:
Cursos por divisão

Mensal e anual

Aprimoramento e desenvolvimento do servidor

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realização de minicursos entre os servidores para disseminação de conhecimentos

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Pequenas ações vêm sendo desenvolvidas pelo RH e Direção Administrativa no sentido de 

promover essa integração. 

Há o incentivo por parte das chefias para realização de cursos pelos servidores. Existe, porém, 

a dificuldade de encontrar oferta de cursos específicos para os diversos setores. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pesquisa de qualidade

Descrição do 

Indicador:
Cursos realizados por período

Mensal e anual

Promoção de cursos que tratam do assunto "Qualidade de vida no ambiente de trabalho"

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realização de palestras e workshops

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pesquisa de qualidade

Descrição do 

Indicador:
Cursos realizados por período

Mensal e anual

Diálogo Diário sobre Qualidade de Vida

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realização de palestras e workshops

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Ainda não foram criados mecanismos que possibilitem a implementação dessas ações. Contudo 

foi realizado um curso pela Divisão de Gestão e Segurança Ambiental que tratava também 

dessa questão. 

Ainda não foram criados mecanismos que possibilitem a implementação dessas ações. Contudo 

foi realizado um curso pela Divisão de Gestão e Segurança Ambiental que tratava também 

dessa questão. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Testemunho pessoal

Descrição do 

Indicador:
Feedback  do servidor

Mensal e anual

Promoção de ginástica laboral

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realização de sessões de exercícios laborais

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pesquisa de qualidade

Descrição do 

Indicador:
Feedback  do servidor

Mensal e anual

Atenção e implementação institucional da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (Lei 7602-

11)

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Desenvolvimento de ações pelo RH e Sesmt visando ao cumprimento da legislação

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Já existe o diálogo entre a Divisão de Segurança do Trabalho, RH e Diretoria Administrativa 

visando construir parcerias com instituições de ensino a fim de promover a Ginástica Laboral. 

Existem ações que estão sendo desenvolvidas pela Coordenação de Saúde do Trabalhador no 

sentido de construir mecanismos que possibilitem a implementação dessa Política no âmbito 

institucional. 
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1.5.4 Campus Osasco 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Pesquisa de qualidade

Descrição do 

Indicador:
Feedback  do servidor

Mensal e anual

Ampliação das ações preventivas e não apenas reativas do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à 

Saúde do Servidor)

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Desenvolvimento de ações pela Div. RH e SESMT visando o cumprimento da legislação

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 6

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de moveis adquiridos

No momento da montagem da sala

Quantidade

0

Mobiliário adquirido

Implantação da área de convivência

Aquisição de mobiliário para funcionamento da sala de convivência dos servidores(*)

* Depende da liberação de recursos e autorização do ordenador de despesas à época

Ainda não foram criados mecanismos que possibilitem a implementação dessas ações. 



Práticas de sustentabilidade e de uso racional para o fortalecimento dos programas de qualidade de vida no 
ambiente de trabalho 

 

123 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 1

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Número de eventos/ano

Anual

Quantidade

0

Workshop, palestras e dinâmicas de grupo

Implantação de programas e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho

Participação dos servidores nos programas e/ou ações voltadas para a qualidade de vida no trabalho

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 0

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Solicitações aprovadas / total de solicitações

Anual

Quantidade

6

Solicitações aprovadas

Implantação da Jornada de 30 horas semanais

As Divisões/Departamentos devem apresentar propostas à comissão de 30 horas e aprovar a 

implantação em congregação

Foi realizado o 1º Workshop de Servidores do Campus Osasco (TAES). As demais formas de 

capacitação ficaram prejudicadas devido as limitações financeiras impostas pela atual 

situação econômico-financeira. 
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1.5.5 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de participantes

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes

Mensal e anual

Alimentação mais saudável de servidores, alunos e terceirizados

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha e sugestões de alimentação mais saudável a servidores, alunos e terceirizados, tanto para o restaurante universitário, quando para alimentação própria

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de caminhadas X quantidade de participantes

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de caminhadas X quantidade de participantes

Mensal e anual

Caminhada ecológica

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Adequação, campanha e execução de caminhadas ecológicas em parte da mata da Unidade Parque 

Tecnológico

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Indicador não implementado devido ao reduzido número e formação dos servidores para 

desenvolvimento deste. 

Indicador não implementado devido ao reduzido número de servidores para desenvolvimento 

deste e dos riscos envolvidos (falta de policiamento, assaltos). 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de participantes X quantidade de viagens

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de participantes X quantidade de viagens

Mensal e anual

Carona solidária

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecimento, campanha e gerenciamento sistematizado de caronas solidárias em esquema de 

revezamento a alunos e servidores

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

3

Quantidade de eventos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de eventos/período (mês, semestre ou ano)

Semestral e Anual

Campanhas de educação ambiental - boas práticas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar campanhas, oficinas, palestras e exposições de sensibilização das práticas sustentáveis

para os servidores com divulgação por meio da intranet, cartazes, etiquetas e informativos

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Indicador não implementado em virtude do reduzido número de servidores disponíveis para 

mensuração deste. 
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1.5.6 Campus São Paulo 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

1

Quantidade de eventos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de eventos / ano

Semestral e Anual

Campanhas de educação ambiental - evolução

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Produzir informativos referentes a temas socioambientais, experiências bem-sucedidas e

progressos alcançados pela instituição

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Verificação da aceitação junto a comunidade do Jardim de Inverno

Verificar a aceitação na comunidade para a Implementação de uma área comum para um Jardim de 

Inverno - Abrir Discussão para a comunidade

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

 Aceitação; Debate de ideias para o local; trazer as pessoas para a sua construção no intuito de melhorar 

a convivência no Campus

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de sugestões

Anual

Monitoramento: Há movimentos e discussões informais para a implementação de hortas e 

telhado verde, o que possibilitaria a criação de áreas de convivência. 
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1.5.7 Reitoria 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Estudo de viabilidade: Mapeamento do Campus: Deslocamentos diários

Criação de App para a carona e regiões

Implementação da carona solidária

Aceitação do  sistema pelos usuários através de pesquisa

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de sugestões

Anual

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Estudo Preliminar e custos envolvidos

Descrição do 

Indicador:
Apresentação do Estudo Preliminar e valores em R$

Anual

Criar "Espaço de Convivência"

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Elaborar estudo preliminar do "Espaço de Convivência"

Cronograma de 

implementação

jun/2015 jun/2016

Monitoramento: Há discussões informais sobre a possibilidade de implementação de 

bicicletário. Falta implementar um sistema para discussão sobre a carona solidária. 

Em Junho / 2016 foi inaugurado o Espaço de Convivência no 6º andar do Prédio da Reitoria. 

Esse espaço foi viabilizado com doações originárias da Receita Federal e conta com sofás, 

cadeiras de descanso e objetos de decoração, proporcionando aos servidores momentos de 

descontração durante a jornada de trabalho. 

O espaço passou a contar também com micro-ondas para que os servidores possam almoçar 

no local, visto que as copas localizadas em cada andar do Prédio não possuem espaço 

suficiente para atender a demanda. Mediante prévio agendamento e autorização, o espaço 

também vem sendo usado para reuniões de confraternização dos departamentos. 
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Meta:

Indicador:

Apuração:

Resultado da Pesquisa e nº de respondentes

Descrição do 

Indicador:
Nº de respondentes/ População (*)

Anual

Efetuar pesquisa com os servidores sobre ações que eles considerem pertinentes para melhorar a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Criar comissão para elaborar, realizar e divulgar o resultado da pesquisa

Em fase de estudo. 
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1.6 Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações 

 

1.6.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total adquirido

Anual

Aquisição de até 50% de papel reciclado ou certificado

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aquisição de papel sulfite para impressões em material reciclado ou certificado

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total de copos adquiridos

Anual

Aquisição de até 50% de copos de amido, papel ou bagaço

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aquisição de copos para consumo de líquidos frios e quentes elaborados a partir de amido, papel ou 

bagaço

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

A aquisição de papel reciclado não foi efetuada, pois diante da restrição orçamentária que o 

campus vem enfrentando, torna-se inviável recorrer a insumos que oneram os custos, e, em 

consultas de mercado, o preço médio das folhas recicladas são maiores que as não recicladas. 

Além disso, a produção de papel reciclado proporciona maior consumo de água quando 

comparado ao papel virgem e maior geração de efluentes. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Práticas sustentáveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de práticas inseridas

Anual

Inclusão de práticas sustentáveis em contratos de serviços

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Inserção de cláusulas contratuais com práticas de sustentabilidade obrigatórias em contratos de prestação 

de serviços

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total adquirido

Anual

Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aquisição de equipamentos, através de elaboração de Termo de Referência correto, de equipamentos 

disponíveis no mercado com maior eficiência energética PROCEL NIVEL A

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

A aquisição de copos de amido não foi efetuada, pois diante da restrição orçamentária, torna-

se inviável recorrer a insumos que oneram os custos, e, em consultas de mercado, o preço 

médio dos copos de amido são 5 vezes maiores que os descartáveis. 

Estão sendo inseridas cláusulas em todas as contratações onde o tema é aplicável. 

No período apurado, quanto a equipamentos elétricos, consta que apenas foram adquiridos 2 

no-breaks, não sendo possível identificar o nível de eficiência energética conforme o padrão 

PROCEL. 
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1.6.2 Campus Diadema 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Relação de itens sustentáveis adquiridos por ano

Descrição do 

Indicador:
Compras realizadas por período

Anual

Avaliar a viabilidade na compra de produtos considerados como sustentáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Verificar sempre que possível a compra de produtos que demandem menor gasto de recursos naturais

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

0

2

Relação de itens sustentáveis adquiridos por ano

Descrição do 

Indicador:
Compras realizadas por período

Anual

Quantidade

Avaliar a viabilidade de contratações de serviços considerados como sustentáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Verificar sempre que possível a compra de equipamentos, produtos e insumos que sejam considerados 

como sustentáveis

- Inclusão de práticas sustentáveis em contratos de serviços

- Dar prioridade na aquisição de equipamentos com maior eficiência energética

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Devido ao orçamento restrito, em muitos contratos não foi possível exigir itens sustentáveis, 

devido ao alto custo ainda existente. 
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1.6.3 Campus Guarulhos 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Relação de itens sustentáveis adquiridos por ano

Descrição do 

Indicador:
Compras realizadas por ano

Anual

Avaliar a viabilidade de compra de produtos e contratações de serviços considerados sustentáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Escolher itens cujo processo de produção seja realizado em observação aos princípios sustentáveis; 

incluir cláusulas de sustentabilidade nos Termos de Referência

Cronograma de 

implementação

abr/2015 dez/2015

Em 2016 os contratos de Limpeza Predial e Limpeza de Áreas Verdes foram incluídas 

cláusulas contratuais relacionadas a sustentabilidade. O contrato de limpeza predial consta 

como itens de sustentabilidade a coleta de resíduos recicláveis, resíduos orgânicos, seu 

acondicionamento e destinação final, uso racional de água e energia, racionalização no uso 

de substâncias tóxicas e poluentes e treinamento periódico sobre práticas sustentáveis. No 

contrato de limpeza de áreas verdes o principal item é a destinação dos resíduos verdes para 

compostagem, não utilização de agrotóxicos e demais apontamentos iguais a do contrato de 

limpeza predial. Devido ao orçamento restrito, em muitos contratos não foi possível exigir 

itens sustentáveis, devido ao alto custo ainda existente. 

Ainda não foram implementados mecanismos regulares ou rotinas que possibilitem essas 

ações, nem tampouco aferir os dados. Contudo, na medida do possível, já constam nos editais 

– conforme Decreto 7.746/2012 – princípios de sustentabilidade. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Relação de itens sustentáveis adquiridos por ano

Descrição do 

Indicador:
Compras realizadas por ano

Anual

Inclusão de práticas sustentáveis em contratos de serviços (cláusulas contratuais)

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Priorizar a compra de itens sustentáveis

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Relação de itens sustentáveis adquiridos por ano

Descrição do 

Indicador:
Compras realizadas por ano

Anual

Aumentar a aquisição de equipamentos com maior eficiência energética

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Priorizar a compra de itens sustentáveis

Cronograma de 

implementação

jul/2015 dez/2015

Ainda não foram implementados mecanismos regulares ou rotinas que possibilitem essas 

ações, nem tampouco aferir os dados. Contudo, na medida do possível, já constam nos editais 

– conforme Decreto 7.746/2012 – princípios de sustentabilidade. 

Ainda não foram implementados mecanismos regulares ou rotinas que possibilitem essas 

ações, nem tampouco aferir os dados. Contudo, na medida do possível, já constam nos editais 

– conforme Decreto 7.746/2012 – princípios de sustentabilidade. 
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1.6.4 Campus Osasco 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de editais com cláusulas de logística reversa em 2014 / idem 2013

Anual

Quantidade

1

1

Material adquirido

Incluir no edital de materiais de manutenção a exigência da logística reversa

Logística reversa para lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total adquirido

Anual

Material adquirido

Incluir no edital de materiais de consumo critérios sustentáveis

Aquisição de papel de áreas reflorestadas

Não houveram condições de implantação devido a não regulamentação dos elos envolvidos na 

logística, apesar de haver legislação específica, há ainda controvérsias quando à aplicação 

devido aos custos suportados. Sugerimos normatização interna e capacitação específica para 

Termo de Referência e Editais. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total adquirido

Anual

Material adquirido

Incluir no edital de materiais de consumo critérios sustentáveis

Aquisição de papel reciclado

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de editais com exigência de selos certificados ambientais em 2014 / idem 2013

Anual

Material adquirido

Incluir no edital de materiais de consumo critérios sustentáveis

Exigência de selos e certificações sustentáveis

Apesar de até o momento a solicitação de papel proveniente de área reflorestada não haver 

sido inserida em nossos Editais, praticamente todos os fabricantes adotam essa prática. 

Temos ainda uma grande quantidade de papel sulfite comum em estoque, e em registro de 

atas de registro de preços, entretanto, os editais de materiais de consumo têm a previsão do 

item "papel reciclado". 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do Indicador: Percentual do total adquirido

Anual

Quantidade

0

4

Material adquirido

Incluir no edital preferência por material manufaturado no Brasil

Exigência da procedência do material, conforme Decretos 7.709/12, 7.713/12, 7.756/12, 7.810/12, dentre 

outros, e a declaração constante no anexo II da portaria MDIC nº 279/2011

Não houveram condições de aplicabilidade devido a não capacitação dos servidores 

envolvidos diretamente com as requisições e, posteriormente, verificou-se que a 

normatização, apesar de ser vasta, não existe uniformização quanto a sua aplicação sendo 

que, por estudos feitos com outros órgãos, foi constatado uma série de dificuldades de 

aplicação devido a impugnações referentes a obrigatoriedades e questões de legislação. 

Sugerimos normatização interna e capacitação específica para Termo de Referência, Editais 

e Pregões. 

Os materiais referentes ao MDIC 279/2011 têm sido incluídos nos Editais, as demais que foram 

citadas não se aplicam porque não são itens que são adquiridos nesse campus. Quanto ao 

percentual adquirido, podemos afirmar que a maioria é de fabricação nacional, porém no 

momento não é possível mensurar, pois como as aquisições são feitas via Ata de Registro de 

Preços, para somente fazer pedidos na medida em que sejam necessários, ou hajam recursos, 

não havia ainda uma ferramenta que pudesse fazer esse comparativo. Estão sendo 

desenvolvidas planilhas de acompanhamento. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de contratos penalizados/Quantidade total de contratos

Anual

Penalidades

Incluir no edital cláusulas com sansões

Aplicar penalidades aos contratos, em caso de descumprimento das especificações técnicas de 

sustentabilidade prometidas na licitação

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:

Quantidade de produtos de madeira adquiridos com cerfificação CERFLOR / Quantidade total de 

produtos de madeira adquiridos em 2014 

Anual

Material adquirido

Incluir no edital de aquisições de mobiliário critérios sustentáveis

Na aquisição de produtos ou subprodutos de madeira, exigir que a origem dos insumos seja de manejo 

sustentável em conformidade com o Progrrama Brasileiro de Certificação Florestal do INMETRO (Cerflor)

Não houve nenhum contrato com cláusulas específicas para que pudessem haver penalizações. 

Não houve condições de aplicabilidade devido a não capacitação dos servidores envolvidos 

diretamente com as requisições e, posteriormente, verificou-se que a normatização, apesar 

de vasta, não existe uniformização quanto a sua aplicação prática, sendo que, por estudos 

feitos com outros órgãos, foi constatado uma série de dificuldades de aplicação devido a 

impugnações referentes a obrigatoriedades e questões de legislação.  
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de editais com critérios de sustentabilidade / Quantidade total de editais lançados em 2014

Anual

Quantidade

0

1

Produtos biodegradáveis

Incluir no edital referente à limpeza, critérios sustentáveis

Adquirir produtos biodegradáveis

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de material comprovado / Quantidade total de material adquirido em 2014

Anual

Comprovação de origem do material

Incluir no edital a comprovação do fornecedor da origem do material vendido

Exigir do fornecedor a comprovação da origem do material vendido, desclassificando aqueles cuja cadeia produtiva não seja 

ambientalmente regular, nos termos do art.40, inc.VII. do Decreto nº 7.746/2012

Incluído no edital 359/2015 publicado em 03/2016, para contratação de empresa prestadora 

de serviços de limpeza com fornecimento de mão de obra e materiais com critérios 

sustentáveis. 

Não foi solicitado esse tipo de comprovação em nossos Editais de materiais. Serão adaptados 

conforme novos modelos que forem disponibilizados. 
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1.6.5 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do Indicador:
Quantidade de licitações contendo exigência de apresentação da certidão de regularidade em 2014 / 

Quantidade total de licitações em 2014

Anual

Percentual

0% - 28

1= 0,05% - 17

Certidão de regularidade CTF

Exigir nas licitações para compra de produtos cujos produtores estejam relacionados no anexo VIII da lei nº 

6.938/81 que o vencedor apresente certidão de regularidade do Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais CTF/APP, conforme regulamenta a IN 

006-IBAMA DE 15/03/2012

Exigir do fornecedor a comprovação das exigências explicitadas na licitação

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total de papel adquirido

Semestral e anual

Aquisição de 50% de papel reciclado ou certificado

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aquisição de papel sulfite para impressões em material reciclado ou certificado

Cronograma de 

implementação

jun/2016 contínuo

Foi prevista essa comprovação no Edital 351/2015 divisórias (publicado em 2016). 

Não é possível a aquisição devido aos papéis reciclados possuírem gramatura não compatível 

com as impressoras. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Aquisição de nenhum material com algum tipo de componente tóxico em materiais de manutenção predial

Quantidade

0

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total adquirido

Semestral e Anual

Aquisição de 100% materiais de manutenção livres de componentes tóxicos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total de copos adquiridos

Semestral e anual

Aquisição de 50% copos de amido, papel ou bagaço

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aquisição de copos para consumo de líquidos frios e quentes elaborados a partir de amigo, papel ou 

bagaço

Cronograma de 

implementação

jun/2016 contínuo

Não foram adquiridos copos no período. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Quantidade

40

Práticas sustentáveis

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de práticas sustentáveis inseridas

Semestral e Anual

Inclusão de práticas sustentáveis em contratos de serviços

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Inserção de cláusulas contratuais com práticas de sustentabilidade obrigatórias em contratos de prestação 

de serviços

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo

Meta:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2016

Percentual

100%

Material adquirido

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total adquirido

Semestra e Anual

Aquisição de equipamentos com maior eficiência energética

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Aquisição de equipamentos, através da elaboração de Termo de Referência correto, de equipamentos 

disponíveis no mercado com maior eficiência energética

Cronograma de 

implementação

jan/2016 contínuo

O Contrato de Limpeza e Conservação contempla 40 subitens no tópico “Obrigações e 

responsabilidades específicas – Boas práticas ambientais”. 



Práticas de sustentabilidade para os processos de compras e contratações 

142 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de licitações

Descrição do 

Indicador:
Percentual do total de licitações

Semestral e anual

Fomentar compras compartilhadas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estimular compras de vários departamentos ou órgãos cujos objetos sejam comuns em uma só licitação

Cronograma de 

implementação

jun/2016 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2016

Quantidade

2

Quantidade de revisões

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de revisões por semestre

Semestral e Anual

2016

Revisar os contratos de serviços visando à racionalização em razão do real dimensionamento  da área 

objeto do serviço contratado

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Revisar normas internas e os contratos de vigilância e limpeza visando o real dimensionamento dos 

postos de trabalho

- Adotar uso de segurança eletrônica e demais equipamentos tecnológicos, sempre que possível, nos 

pontos de acesso dos edifícios dos órgãos ou entidade, visando auxiliar a prestação dos serviços

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo

Já é feito pela Divisão de Gestão de Materiais a otimização dos pedidos de compra. Os 

processos de compra estão sendo centralizados gradativamente. 

Referem-se ao contrato de prestação de serviço de Limpeza e Conservação e Vigilância. 
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1.6.6 Campus São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Quantidade de aquisições sustentáveis

Aumentar em 5% o aquisição de itens e serviços sustentáveis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Avaliação dos serviços que podem ter novo Termo de Referêncoa ou serem substituidos

Descrição do 

Indicador:
Aquisições 2015 / aquisições 2014 

Anual

Percentual

17%

40%

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Incluir nas propostas de aquisição de equipamentos o item de eficiência energética como diferencial na 

compra

Aquisição de equipamentos com melhor eficiência energética

Contratos em que foram incluidos o diferencial de eficiência energética

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Contratos atualizados / total de contratos

Anual

Em 2015 foram 26 licitações com aspectos sustentáveis que representaram 17% das 152 

licitações concluídas. Em 2016, esse percentual subiu para 40%, tendo sido realizadas 12 

licitações de carácter sustentável em relação as 30 licitações concluídas neste ano. 

 

As licitações de equipamentos têm incluído a necessidade do selo PROCEL, quando aplicável e 

que possuam características que possam definir sua eficiência energética ou ambiental. 
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1.6.7 Reitoria 

 

 

 

 

 

 

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

Porcentagem

50%

Aquisição de móveis "sustentáveis"

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de editais de licitação de móveis "sustentáveis" / quantidade total de licitação de móveis

Semestral / Anual

Adquirir móveis "sustentáveis"

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incluir no edital de licitação cláusula informando que os móveis deverão ser "sustentáveis", ou seja, 

deverão ser fabricados por empresa comprometida com a preservação do meio ambiente

Cronograma de 

implementação

ago/2015 dez/2015

O edital está sendo finalizado para divulgação. No segundo semestre de 2016 não foram 

adquiridos móveis sustentáveis. 



Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos 
 

145 

1.7 Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos 

 

1.7.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quilômetros rodados

Descrição do 

Indicador:
Quilômetros rodados / mês

Anual

Reduzir em até 10% o número de viagens

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Campanha e gerenciamento de frota e de viagens de modo a acumulá-las mais

- Utilização do sistema de videoconferência

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Percentual de combustível

Descrição do 

Indicador:
Percentual de combustível

Anual

Utilização de combustíveis renováveis em até 90% dos abastecimentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estimular o abastecimento com etanol em veículos flex e biodiesel em veículos a diesel

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Não foi possível apurar a quilometragem rodada pelos veículos. Os servidores do campus não 

recebem mais diárias e passagens, desta forma os gastos com diárias e passagens diminuiu 

sensivelmente. A utilização da videoconferência foi intensificada. Utilização de vans para o 

transporte de mais pessoas por veículo, quando aplicável. 

Em função da restrição orçamentária, o critério da economicidade é o adotado para 

abastecimento dos veículos, sendo que para os veículos flex abastece-se com o combustível 

com melhor custo x benefício no período. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de viagens

Descrição do 

Indicador:
Percentual de uso de cada veículo

Anual

Utilização de veículos leves em até 60% das viagens

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Dar preferência aos veículos mais leves em viagens, deixando de lado os veículos pesados

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Lacuna entre revisões

Descrição do 

Indicador:
Quilômetros rodados

Anual

Manutenção preventiva em 100% da frota

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecer cronograma de revisões preventivas dos veículos a cada 5.000 ou 10.000 km

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Não foi apurado o percentual de uso de cada veículo. Nas viagens para até 3 passageiros 

utiliza-se veículo de pequeno porte, porém para mais passageiros prioriza-se a utilização de 

vans, onde transporta-se maior quantidade de passageiros por veículo. 

A manutenção preventiva requer um custo para substituição de peças ao atingir cada 

quilometragem programada, mas em função de restrições orçamentárias, não está sendo 

possível aplicar manutenção preventiva em 100% da frota. 



Práticas de sustentabilidade no uso da frota de veículos 
 

147 

1.7.2 Campus Diadema 

 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Descrição do 

Indicador:
Relação entr a quantidade de reuniões presenciais e virtuais

Mensal e anual

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar o uso de salas virtuais para realização de reuniões

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Uso da videoconferência

Redução do uso de veículos

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 1.457

Descrição do 

Indicador:
Análise do uso do transporte institucional

Mensal e anual

Quantidade

1.254

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

 - Evitar o uso de dois veículos institucionais para o mesmo destino em períodos curtos de tempo

- Incentivar a locomoção interunidades com ônibus disponível no campus

- Incentivar o aumento do uso de combustível não poluente

- Manutenção preventiva da frota

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Planejamento no uso do transporte institucional

Redução do uso de veículos

Não foi possível coletar e avaliar a relação entre o número de chamadas de videoconferência. 

É possível de informar que houve um aumento do recurso de videoconferência, porém, não é 

possível de correlacionar as solicitações de uso dos carros com as chamadas de 

videoconferências. 
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1.7.3 Campus Guarulhos 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Feedback da comunidade acadêmica

Descrição do 

Indicador:
Número de campanhas/informes

Mensal e anual

Incentivo à utilização de transportes coletivos e de bicicletas pela comunidade acadêmica

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Divulgação da importância de uso dos transportes coletivos público e de bicicletas

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Houve um aumento no uso do 

transporte institucional devido ao 

aumento da frota de veículos que 

foram doados pelo Campus Guarulhos 

no segundo semestre de 2015, 

terminando de receber no início de 

2016. Assim, possibilitou o aumento 

do uso dos carros da instituição. 

Ainda é difícil o uso de bicicletas por falta de infraestrutura (ciclofaixas) que garanta 

segurança no deslocamento. Contudo, serão instalados paraciclos para incentivar o uso de 

bicicletas.  

Em relação a utilização de transporte coletivo é um dado difícil de ser aferido, mas existe 

um esforço para melhorar a oferta de transporte coletivo para o campus. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Política de uso do transporte institucional

Descrição do 

Indicador:
Número de campanhas/informes

Mensal e anual

Redução de poluentes e consumo de combustíveis fósseis

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Evitar o uso de dois veículos institucionais para o mesmo destino em períodos curtos de tempo

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Feedback da comunidade acadêmica

Descrição do 

Indicador:
Número de campanhas/informes

Mensal e anual

Incentivar programa de carona entre servidores

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Divulgação do programa

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Foi implantada uma agenda com horários fixos de saída e retorno do transporte institucional, 

além do uso exclusivo de etanol. 

Já existe, na medida do possível, essa prática no campus sendo difícil porém aferir a 

ocorrência. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Política de uso do transporte institucional

Descrição do 

Indicador:
Número de agendamentos com "encaixe"

Mensal e anual

No uso do transporte institucional, na medida do possível, adequar os agentamentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Evitar o uso de dois veículos institucionais para o mesmo destino em períodos curtos de tempo

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Uso de videoconferência

Descrição do 

Indicador:
Número de agendamentos

Mensal e anual

Incentivar o uso de salas virtuais para realização de reunião

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Reduzir o uso de veículos para reuniões presenciais

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Foi implantada uma agenda com horários fixos de saída e retorno do transporte institucional. 

Devido a construção do edifício acadêmico a sala de videoconferência foi liberada para uso 

apenas em agosto. Contudo entre agosto e dezembro foram realizadas 47 (quarenta e sete) 

reuniões por videoconferência. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Checklist  ou avaliação das notificações

Descrição do 

Indicador:
Vistorias

Mensal e anual

Fiscalizar o atendimento à legislação ambiental pela empresa de locação de veículos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Notificação por parte da fiscalização técnica

Cronograma de 

implementação

mai/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Consumo mensal

Descrição do 

Indicador:
Consumo mensal

Mensal e anual

Incentivar o aumento do uso de combustível não poluente (etanol) na frota

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Priorizar o uso de etanol

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

A empresa possui frota nova com tecnologias que orientam a ter menor consumo, utilização 

exclusiva de etanol como fonte de combustível, descarte correto de pneus e baterias e óleos, 

emissão de CO2 dentro dos padrões bem como emissão de ruídos dentro dos padrões 

certificados com selo Procel. 

A empresa possui frota nova com tecnologias que orientam a ter menor consumo, utilização 

exclusiva de etanol como fonte de combustível, descarte correto de pneus e baterias e óleos, 

emissão de CO2 dentro dos padrões bem como emissão de ruídos dentro dos padrões 

certificados com selo Procel. 
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1.7.4 Campus Osasco 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Checklist  de itens

Descrição do 

Indicador:
Manutenção

Mensal e anual

Manutenção preventiva da frota

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecer rotina de manutenção preventiva

Cronograma de 

implementação

abr/2015 Contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de veículos substituídos / ano

Anual

Quantidade

1

2

Lacuna de substituição da frota

Incluir critérios sustentáveis no edital de transporte

Exigir veículos novos ou seminovos com até 3 anos de fabricação ou 40.000 km

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora), termo de referência já possui essa exigência. Campus não possui veículos próprios. 

É exigido em contrato que os veículos possuam baixa quilometragem, resultando disso estarem 

sob a garantia da concessionaria. Portanto, a empresa que presta o serviço de transporte tem 

por política realizar as revisões periódicas na concessionaria. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2015

2016 (*) controle a partir de agosto

Quantidade

sem controle

292

Quantidade de viagens

Otimização do uso dos veículos

A Divisão de Serviços fará a alocação dos usuários com destinos próximos no mesmo veículo

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Percentual de uso de cada veículo

Mensal

2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Veículos

Não adquirir veículos próprios

Manter a forma de contratação atual, utilizando veículos de terceiros

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de veículos de terceiros / Quantidade total de veículos

Anual

Porcentagem

0

100%

Neste período a Divisão de Serviços realizou a otimização no transporte de passageiros de 

acordo com a meta apresentada, porém ainda não foi possível mensurar os percentuais. São 

2 veículos. Meta/indicador serão reavaliados pois falta um parâmetro para mensuração. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Veículos

Contratar apenas veículos flex

Incluir exigência no termo de referência

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de veículos flex / Quantidade total de veículos

Anual

Quantidade

0

2

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Percentual de combustível

Orientações à empresa contratada

Abastecer sempre que possível com etanol

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Percentual de combustível

Mensal

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora). 

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora), termo de referência já possui essa exigência. Campus não possui veículos próprios. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Lavagem de veículos

Orientações à empresa contratada

Ao lavar os veículos, optar sempre por locais que reutilizem água e sabão ecologicamente corretos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de lavagens conforme especificado/quantidade total de lavagens no mês

Mensal

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Uso do ar condicionado veicular

Orientações aos motoristas

Evitar sempre que possível o uso do ar condicionado, para um menor consumo de combustivel

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de viagens com ar condicionado ligado/quantidade total de viagens

Mensal

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora). Foi enviada à empresa uma solicitação para prática de ações sustentáveis no 

abastecimento dos veículos. A empresa prioriza o uso do combustível etanol em 90% dos 

abastecimentos. Foi solicitado um relatório de abastecimento à empresa, porém ainda não 

foi disponibilizado. 

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora). Foi enviada à empresa uma solicitação de prática de ações sustentáveis na lavagem 

de veículos. A empresa informou que utiliza equipamento para lavagem à vapor e lavagem 

química, com economia de água. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2015 (*) controle a partir de maio

2016

Manter sacolinhas de lixo nos veículos, evitando o descarte inadequado em vias públicas

Quantidade

32

48

Orientações aos motoristas

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jan/2016 dez/2016

Descrição do Indicador: Quantidade de lixeira veicular / Quantidade total de veículos

lixeira veicular

Mensal

2016

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora). Foi enviada à empresa uma solicitação de prática de ações sustentáveis na 

utilização de veículos e os motoristas foram orientados. 

O campus mantém contrato de locação de veículos com empresa terceirizada (Valim 

Locadora). Foi enviada à empresa uma solicitação de prática de ações sustentáveis na 

utilização de veículos. A empresa utiliza 4 sacolinhas mensais para cada veículo, sendo que 

são 2 veículos, totalizando 8 sacolinhas por mês. 
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1.7.5 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016 104.683 12 8.724

54.383 6 9.064

km rodados Meses Média Mensal

Quilômetros rodados

Descrição do 

Indicador:
Quilômetros rodados / mês

Mensal e anual

Reduzir em 10% o número de viagens

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Campanha e gerenciamento de frota e de viagens de modo a acumulá-las

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Percentual

67%

52%

Percentual de combustível

Descrição do 

Indicador:
Percentual de combustível

Mensal e Anual

Utilização de combustíveis renováveis em 90% dos abastecimentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estimular o abastecimento com etanol em veículos flex e biodiesel em veículos a diesel

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de substituições

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de substituições / meses

Mensal e Anual

Substituição gradativa de frota alugada

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Inserir em contratos de locação de veículos a previsão de substituição dos veículos por modelos mais 

eficientes a cada 12 meses

Cronograma de 

implementação

contínuo

A influência negativa na obtenção do 

objetivo se dá pela alteração do preço 

do combustível, estimulando o uso de 

gasolina por conta do custo benefício. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

74,0%

79,5%

Quantidade de viagens

Descrição do 

Indicador:
Percentual de uso de cada veículo

Mensal e Anual

Percentual

Utilização de veículos leves em 80% das viagens

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Dar preferência aos veículos mais leves em viagens, deixando de lado os veículos pesados

Cronograma de 

implementação

ago/2015 cotínuo

Possuímos uma frota de 6 veículos, 

são eles: Logan, S10-Colina, S10-LS, 

Boxer, Sprinter e Micro-ônibus. A 

Sprinter encontrava-se sem uso 

devido a problemas mecânicos desde 

a segunda quinzena de junho/2016, 

o conserto foi realizado em 

dezembro/2016. Em 100% das 

viagens é observada o atendimento, 

quando possível, de mais de um 

destino ou evento. 
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1.7.6 Campus São Paulo 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016 15 104.683 6

Quantidade de revisões

Descrição do 

Indicador:
Quantidade revisões / quilômetros rodados / veículo

Mensal e Anual

Manutenções km rodados Veículos

Manutenção preventiva em 100% da frota

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Estabelecer cronograma de revisões preventivas dos veículos a cada 5000 ou 10000km

Cronograma de 

implementação

ago/2015 contínuo

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de veículos revisados

Anual

Utilização do check list de manutenção preventiva

Revisão da manutenção preventiva da frota

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Revisar ou implementar check list  da manutenção preventiva

O setor de transporte está sendo desativado. Rever ou substituir o indicador. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Descrição do 

Indicador:
Consumo de etanol

Anual

Verificação de relatórios do transporte

Incentivar o uso do etanol na frota. Verificar viabilidade/rendimento do veículo

Utilização de combustível menos poluente

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

80

72

Utilização dos meios de eletrônicos para reuniões

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar a realização de video conferências, evitando deslocamentos

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Video Conferências

Descrição do 

Indicador:
N° de video conferência realizadas

Anual

Quantidade

O setor de transporte está sendo desativado. Rever ou substituir o indicador. 
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1.7.7 Reitoria 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de saídas de veículos

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de saídas do veículo / Quantidade de veículos da frota

Semestral / Anual

Diminuir em 30% o número de saída dos veículos para transporte de servidores e documentos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Implantar sistema que objetive otimizar itinerários e conciliar horários

Cronograma de 

implementação

ago/2015 ago/2016

O uso do sistema de vídeo 

conferências tem sido utilizado. 

Em 2015 foram cerca de 80 reuniões. 

Já em 2016 houve uma redução de 10 

%. 

Monitorar a utilização desta 

ferramenta e buscar alternativas. 

Rever metodologia ou indicador. 

Sistema em fase preliminar de implantação. No 2º semestre houve redução de 30% na 

quantidade de veículos alugados, o que resultou na diminuição de saída de veículos. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016 2.790

Quantidade de reuniões realizadas por videoconferência

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de reuniões realizadas por vídeoconferência / Quantidade de reuniões realizadas

Semestral / Anual

Horas

Aumentar em 30% o número de reuniões realizadas através de videoconferência

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Realizar campanha para divulgação e agendamento das salas de videoconferência

Cronograma de 

implementação

out/2015 out/2016

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de combustível menos poluente (etanol) utilizado para abastecer a frota de veículos

Descrição do 

Indicador:

Quantidade decombustível menos poluente (etanol) utilizado para abastecer a frota de veículos / 

Quantidade total de combustível utilizado para abastecer a frota de veículos

Anual

Aumentar em 50% o uso de combustível menos poluente (etanol) na frota de veículos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incluir cláusula específica no contrato com a empresa de locação de veículos para priorizar o uso de 

combustível menos poluente

Cronograma de 

implementação

ago/2015 ago/2016

A utilização das salas de vídeo conferência do 2º e do 4º andar totalizou 2.790 horas em 2016, 

sendo 1.364 horas no 1º semestre e 1.426 horas no segundo semestre. 

O indicador e a descrição do indicador serão revistos. 

 

No 2º semestre houve a redução de 2 veículos na frota da Reitoria. No entanto, a meta e o 

indicador deverão ser revistos em função da dificuldade de sua aplicabilidade. 
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Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Manutenção preventiva realizada

Descrição do 

Indicador:
Comprovante de revisão feita em oficina mecânica

Trimestral

Realizar manutenção preventiva regular na frota de veículos

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incluir cláusula específica no contrato de locação de veículos, solicitando a apresentação do comprovante 

de vistoria em oficina mecânica

Cronograma de 

implementação

ago/2015 ago/2016

Meta e indicador deverão ser revistos em função da dificuldade de sua aplicabilidade. 
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1.8 Práticas de sustentabilidade e eficiência em processos departamentais 

 

1.8.1 Campus Baixada Santista 

 

 

 

 

1.8.2 Campus Diadema 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Quantidade de solicitações de diárias e passagens

Descrição do 

Indicador:
Diárias e passagens

Anual

Redução em até 15% nos custos com passagens e hospedagens

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Substituição de alguns encontros presenciais, que demandam gastos com passagens áreas e 

hospedagem, por videoconferência, desta forma as despesas com telefone também pode ser reduzidas

Cronograma de 

implementação

jul/2016 dez/2016

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2015

2016

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Cronograma de 

implementação

jul/2015 Contínuo

Quantidade

Realizar palestras e cursos sobre gerenciamento sustentável 

Controle do gasto com bens e serviços

Descrição do 

Indicador:
Valor das compras em reais (R$) e quantitativo

Mensal e anual

0

1

Os servidores do campus não recebem mais diárias e passagens, diminuindo sensivelmente este 

custo. 
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1.8.3 Campus São José dos Campos 

 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento

2016

jan/2016

1

Descrição do 

Indicador:
Quantidade de melhorias implementadas

Semestral

Quantidade

Aumento na eficiência de consumo de bens e serviços nos processos, administrativos ou não, de cada 

departamento, com novas melhorias implementadas de forma contínua

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Permitir a cada departamento que melhore seus processo internos, de forma que atinja maior eficiência e que 

consuma menor quantidade possível de bens e serviços

Cronograma de 

implementação

continuo

Quantidade

Não foi realizado nenhum curso visando o gerenciamento sustentável. Neste ano de 2016 

houve uma orientação para a equipe da limpeza com relação a organização da coleta seletiva 

nas unidades do Campus, realizada pelo Projeto UNIFESP Recicla, coordenado pela aluna 

Letícia e supervisionado pelo Prof. José Guilherme. No mês de setembro houve a 

apresentação do projeto e como estava sendo implantada a coleta seletiva nas Unidades do 

Campus, a Cooperativa palestrou a respeito de como realizam a triagem dos resíduos. Foi 

divulgado, porém, não houve adesão. 

 

Instalação de interruptores na sala de cada docente, otimizando o uso da energia elétrica. 

Antes um interruptor acionava todas as lâmpadas de um mesmo corredor. Agora, cada sala 

tem sua luz acesa somente no momento do uso. 
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1.8.4 Campus São Paulo 

 

 

 

  

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Monitoramento Ano:

2016

jan/2016

175

Descrição do 

Indicador:
Percentual de reuniões feitas por videoconferência

Semestral

2016

Quantidade

Reuniões maioritariamente por videoconferências

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Incentivar a realização de videoconferências, de forma que menos de 10% das reuniões de longa distância sejam 

presenciais

Cronograma de 

implementação

continuo

Quantidade

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Revisar as práticas de sustentabilidade e eficiência dos processos departamentais

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Levantamento dos processos departamentais que podem melhorar a eficiência em sustentabilidade

Cronograma de 

implementação

mai/2015 dez/2015

Processos sustentáveis

Descrição do 

Indicador:
Nº de processos revisados

Anual

Sem dados para calcular o indicador. Está sendo discutido na Comissão se Sustentabilidade a 

forma de atualização dos cadastros dos responsáveis pelos imóveis, assim como, os processos 

referentes à sustentabilidade. Necessita revisão do indicador. 
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1.8.5 Reitoria 

 

 

 

 

Meta:

Início: Fim:

Indicador:

Apuração:

Mapeamento dos processos administrativos

Descrição do 

Indicador:
Apresentação do mapeamento dos processos administrativos

Anual

Mapear os processos administrativos da Coordenadoria Administrativa

Detalhamento de 

implementação das 

ações:

Contratar empresa especializada para elaborar o mapeamento dos processos

Cronograma de 

implementação

fev/2016 dez/2016

Em função do contingenciamento de recursos, a implementação das ações foi adiada por 

tempo indeterminado. 
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2. AVALIAÇÃO 
 

 

Por meio do Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade Federal de São Paulo, 

em seu primeiro ano de implementação foi possível congregar ações de sustentabilidade, 

estabelecendo uma agenda sustentável a ser desenvolvida nos campi da Universidade. 

Diversas das ações planejadas para o primeiro período do Plano foram realizadas. Contudo, 

o reduzido número de servidores engajados com a execução do Plano, a troca dos servidores que 

integram a Comissão Gestora PLS e o acúmulo de atribuições das pessoas envolvidas dificulta 

significativamente a dedicação e o acompanhamento mais assertivo por parte de todos. 

Tendo em conta que a sustentabilidade apresenta um escopo amplo e é ainda assunto novo 

na Administração Pública, exige-se muito estudo, pesquisa e participação da comunidade 

universitária para aprendizado e troca de experiências, além de trabalhos conjuntos com setores 

da própria Universidade, para o amadurecimento de ideias e conceitos, visando acompanhar os 

avanços dessa temática e a revisão constante dos Planos de Ação. 

É importante destacar que algumas ações presentes no PLS-UNIFESP 2015 não foram 

realizadas, por conta do período de restrição orçamentária que atinge as Universidades Públicas 

em geral. Outra dificuldade encontrada foi a falta de bases de dados que permitam quantificar, 

de forma precisa, alguns dos indicadores. Salienta-se que é necessário o comprometimento da 

comunidade universitária, em especial gestores, docentes, técnico-administrativos e discentes 

para que o PLS-UNIFESP avance na construção de uma universidade mais ambientalmente 

sustentável. 

Ainda que não seja possível mensurar por completo os resultados alcançados com o PLS-

UNIFESP 2015 – o que se dará progressivamente com as revisões anuais do Plano – já foi possível 

estabelecer alicerces ambientalmente mais sustentáveis nos campi da Universidade. 
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Anexo I – Portaria Reitoria nº 4.444/2014 
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Para mais informações e outros esclarecimentos, entre em contato com o DGA-UNIFESP. 

Veja abaixo nossos canais de atendimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Gestão 

e Segurança Ambiental da 

UNIFESP 
dga@unifesp.br @dgaunifesp 


