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Os acordos internacionais sobre o meio ambiente são compromissos dos governos e da sociedade civil. Seu cumprimen-
to deve ser cobrado das autoridades pois os impactos decorrentes de um modo de vida insustentável atingem a todos.
Fonte imagem:  http://bit.ly/1UnADmV

Objetivos

• Compreender os conceitos de responsabilidade socioambiental e de gestão 

pública socioambiental

Conteúdo
• Histórico da responsabilidade socioambiental

• Conceitos relacionados à responsabilidade socioambiental e à sustentabilidade

• Gestão Socioambiental

Módulo 1
responsabiLidade soCioambientaL:
HistÓria e ConCeitos
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AULA 1
Como e quando surgiu a preoCupação Com o meio ambiente?

Você sabe o que é responsabilidade socioambiental?

Responsabilidade socioambiental é um conceito amplo, que envolve a decisão de contribuir de 
maneira voluntária para um mundo melhor, adotar práticas, ações e iniciativas – individuais ou coleti-
vas – em benefício da sociedade e do meio ambiente, buscando a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e o desenvolvimento do ser humano.

Neste curso, você vai aprender mais sobre a 
evolução da responsabilidade socioambiental, co-
nhecer outros conceitos atrelados a ela e a suas 
interrelações, compreender mais a gestão pública 
socioambiental e a Agenda Ambiental na Adminis-
tração Pública (A3P) e perceber como a adoção de 
práticas de gestão socioambiental colabora para o 
desenvolvimento das instituições e da sociedade.

mas como isso tudo começou?

As questões ambientais têm grande destaque 
na atualidade. As transformações no meio ambien-
te e o impacto da ação humana fazem da preserva-
ção ambiental uma das maiores inquietações nas 
sociedades atuais. No entanto, essa é uma preocu-
pação recente. Durante séculos, o homem explo-

rou os recursos naturais do planeta de forma desenfreada diante de uma economia que privilegiava 
o consumo sem limites.

A partir da década de 70, com o relatório do Clube de Roma intitulado “Os limites do crescimento” 
e com a ocorrência de acidentes e desastres ambientais de proporções catastróficas, como a Chuva 
Ácida1 e o Desastre de Minamata2 no Japão, começou a se perceber que, se os padrões de produção e 
consumo não fossem repensados, não haveria um meio ambiente equilibrado para as gerações futu-
ras. Assim, o debate sobre um modelo de desenvolvimento sustentável começou a emergir. 

A Conferência de Estocolmo3, realizada em 1972, foi o primeiro evento de proporção mundial que 
conferiu projeção às preocupações ambientais, destacando a importância da questão ambiental e da 
necessidade de refletir sobre a maneira de a humanidade se relacionar com o meio ambiente, preser-
vando-o para garantir a continuidade da vida na Terra. Naquela época, o tema central era o combate 
à poluição.

No final da década de 80, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU) elaborou o Relatório Brundtland4, chamado de “Nosso Futuro 
Comum”, que colocou as questões ambientais na agenda política, atrelando desenvolvimento ao meio 
ambiente e destacando a responsabilidade das nações na busca do desenvolvimento sustentável. 

Foi nesse relatório que surgiu o conceito mais utilizado de desenvolvimento sustentável que ga-
nhou, ao longo dos anos, importância nas políticas nacionais, internacionais e corporativas. Você irá 
aprender mais sobre ele na próxima aula.

A partir daí, foram firmados vários acordos ambientais e criados inúmeros fóruns de discussão 
sobre a temática ambiental. No entanto, embora o debate continue ocorrendo pelo mundo, a implan-
tação de ações tem sido muito lenta.
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Considerado o maior evento já realizado pelas Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação de chefes de estados 
de cento e noventa nações que discutiram questões ambientais e sociais.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Sustainable_Development

Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, chamada de Cúpula da Terra. Daí resultaram cinco documentos: a Agenda 215, a 
Convenção sobre Mudanças Climáticas6, a Convenção da Biodiversidade7, a Declaração do Rio de Ja-
neiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento8 e a Declaração de Princípios sobre as Florestas9, 
todos voltados para a problemática do desenvolvimento sustentável.

 Outro grande acontecimento que marcou a discussão acerca dos problemas ambientais foi o 
Protocolo de Quioto10. Assinado em 1997, tinha o objetivo de reduzir, em média, 5% das emissões dos 
gases do efeito estufa11 entre os anos de 2008 e 2012. 

Diversas outras reuniões ocorreram após esse encontro, mas sem grande expressão, destacan-
do-se apenas a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Johannesburgo, 2002), chamada 
de Rio +10, e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio de Janeiro, 
2012), chamada de Rio +20, ambas com poucos avanços.

Em 2012, durante a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 18), 
realizada em Doha no Catar, o Protocolo de Quioto foi prorrogado até 2020, mas saiu totalmente en-
fraquecido: dos 194 países signatários da COP, apenas 37 apoiaram o Protocolo, o que corresponde a 
apenas 15% do total das emissões de gás carbônico.

Percebe-se então que, no âmbito global, apesar do amplo cenário de debate, muito ainda precisa 
ser feito para que se alcancem os objetivos da sustentabilidade.

a questão socioambiental no brasil

No Brasil, a preocupação com o meio ambiente também surgiu na década de 70, com a criação de 
organismos federais e estaduais voltados para o tema, como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o 
Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Secretaria Espe-
cial do Meio Ambiente (SEMA).
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Foto de fundo: Efeitos da chuva ácida em fl oresta da República Tcheca. 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acid_rain_woods1.JPG

A Lei n. 6.938/1981 criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e outros órgãos auxilia-
res, permitindo que o país estabelecesse formalmente uma Política Nacional de Meio Ambiente. Esse 
foi o marco legal para que todas as políticas públicas ambientais fossem desenvolvidas.

Outro avanço foi possível com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a qual dedicou um 
capítulo inteiro ao tema, com destaque para o art. 225, que diz:

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A partir daí, foram editadas várias normas de temática ambiental como a resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) sobre a qualidade do ar, a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outras.

Atualmente, a problemática ambiental vem ganhando destaque pelo mundo todo, construindo 
novos paradigmas que demandam ações positivas em diferentes setores de atividades, tanto no setor 
privado quanto no setor público.

LINHA DO TEMPO COM OS EVENTOS CITADOS
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1. Chuva ácida: resulta, principalmente, da queima de combustíveis fósseis, o que causa grande concentração de poluentes químicos na at-
mosfera terrestre e altera o pH da água das chuvas, deixando-a mais ácida. Esse processo interfere no meio ambiente e pode provocar desequilíbrio 
nos ecossistemas, poluindo rios e outras fontes de água, ameaçando espécies da flora e fauna e prejudicando a saúde dos seres humanos.

2. Desastre de Minamata: por quatro décadas, uma indústria de fertilizantes  lançou 27 toneladas de mercúrio no oceano na região da 
baía japonesa de Minamata, contaminando peixes e frutos do mar, o que levou a comunidade a apresentar uma série de sintomas graves como 
convulsões severas, perda de consciência e, em casos extremos, paralisia e morte. O primeiro caso foi registrado em 1956, sendo que mais de três mil 
pessoas adoeceram e outras centenas morreram. Somente em 1997 a região foi declarada livre de mercúrio.

3. Conferência de Estocolmo: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que resultou na Declaração de Estocolmo. Reúne 26 
princípios que marcaram o início da busca pelo equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental.

4. Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum): primeiro esforço em nível global para estabelecer uma agenda de mudança no modelo de 
desenvolvimento humano.

5.  Agenda 21: plano de ação a ser aplicado pelas organizações do Sistema das Nações Unidas, governos e membros da sociedade civil para 
cada área onde a atividade humana causa impactos ao meio ambiente.

6. Convenção sobre Mudanças Climáticas: estabelece a base para a cooperação internacional sobre questões técnicas e políticas relacio-
nadas ao clima. Assinada e ratificada em 1992 por mais de 175 países.

7. Convenção da Biodiversidade: tem como meta a conservação da diversidade biológica, com divisão de custos e benefícios entre países 
desenvolvidos e em desenvolvimento.

8. Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento: documento que reafirmou a declaração de Estocolmo.

9. Declaração de Princípios sobre as Florestas: documento que resultou das negociações entre governos durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - a Rio 92, estabelecendo princípios para um consenso global sobre a gestão, a conservação e o de-
senvolvimento sustentável de todos os tipos de florestas.

10. Protocolo de Quioto: protocolo para redução da emissão de gases do efeito estufa nos países industrializados em pelo menos 5% com 
relação aos níveis de 1990 até o período de 2008 e 2012.

11. Gases do Efeito Estufa: os gases da atmosfera, de origem natural ou liberados pelo homem, que absorvem e reemitem radiação infraver-
melha para a superfície da terra e para a atmosfera, causando o efeito estufa - principal vilão do aquecimento global. Atualmente são seis os gases 
considerados causadores do efeito estufa: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonetos (CFC), hidrofluorcar-
bonetos (HFC) e hexafluoretos de enxofre (SF6), sendo o CO2 o principal culpado pelo aquecimento global.
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AULA 2
desenVoLVimento sustentÁVeL e gestão soCioambientaL

sustentabilidade e desenvolvimento sustentável

O termo sustentável vem do latim sustentare e signifi ca “sustentar; defender; favorecer, apoiar; 
conservar, cuidar”.

Sustentabilidade é a capacidade que o ser humano possui de interagir com o planeta preservan-
do o meio ambiente para não comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Ela é relacionada 
diretamente com o conceito de desenvolvimento sustentável.

Esse conceito atende a um conjunto de variáveis que integram questões ecológicas, econômicas, 
sociais e culturais: um modelo de gestão sustentável deve ser ecologicamente correto, economi-
camente viável, socialmente justo e culturalmente diverso.

Como já foi dito na aula anterior, a primeira defi nição de Desenvolvimento Sustentável surgiu no 
Relatório Brundtland, elaborado na reunião da Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvol-
vimento da ONU:

 “desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades das 
gerações presentes sem afetar a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas pró-
prias necessidades.”  (relatório brundtland, 1988.)

Nesse contexto, desenvolvimento sustentável é um modelo de gestão que possui três pilares: o 
econômico, o social e o ambiental. Eles integram o chamado tripé da sustentabilidade (Triple Bottom 
Line), redefi nindo padrões de produção e consumo, de forma que o crescimento econômico seja al-
cançado considerando-se os impactos e a geração de valores sociais e ambientais decorrentes da 
ação humana.

        Fonte: Cartilha da A3P, p. 21



7/8

assista aqui ao VÍdeo

AULA 2 - desenVoLVimento sUstentÁVeL e gestão soCioAmbientAL

O vídeo a seguir faz parte da Série Consciente Coletivo, produzida pelo Instituto Akatu em parce-
ria com o Canal Futura e traz uma refl exão sobre os problemas que o ritmo desenfreado de produção 
e consumo podem trazer.

Consciente Coletivo - episódio 1: a origem do que consumimos (instituto akatu) 
https://www.youtube.com/watch?v=EEWturRPRuI

responsabilidade socioambiental

Recapitulando...

a responsabilidade socioambiental trata da adoção de práticas, ações e iniciativas – indi-
viduais ou coletivas – em benefício da sociedade e do meio ambiente, buscando a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do ser humano.

Está intimamente relacionada ao desenvolvimento sustentável. É por isso que empresas privadas 
e instituições públicas estão criando cada vez mais estratégias de desenvolvimento que estejam em 
consonância com demandas e questões sociais e ambientais.

Trata-se de um conceito muito amplo e que está ganhando cada vez mais espaço. Muitas institui-
ções públicas e empresas privadas já praticam a Responsabilidade Socioambiental com a adoção de 
práticas diárias que abrangem os aspectos sociais, ambientais e econômicos, buscando menos danos 
ao meio ambiente e mais igualdade social.

gestão socioambiental

A iniciativa privada foi a primeira a perceber que a gestão socioambiental trazia vantagens es-
tratégicas para as organizações. O crescimento do mercado e suas demandas impulsionaram a pre-
ocupação com questões de custo, qualidade e consciência ambiental, surgindo um novo conceito de 
mercado, no qual o produto não era mais o principal sujeito das atividades das organizações.

As empresas descobriram, então, que podiam contribuir com as demandas sociais e ambientais 
sem deixar de lado o resultado fi nanceiro e abraçaram a oportunidade de obter maior competitivida-
de, adicionando esses valores aos negócios. 

Assim, a gestão socioambiental ganhou destaque por meio do desenvolvimento da consciência 
ecológica e social no contexto empresarial, contribuindo com a melhoria na qualidade de vida dos 
empregados e da sociedade como um todo, com ações que visavam à redução do desperdício, à pro-
dução efi ciente, à redução de custos e de impactos ambientais e à economia de recursos, melhoran-
do a imagem da empresa perante todos os públicos com os quais se relaciona (clientes, empregados, 
comunidade, governo, etc.).

Logo em seguida, a Administração Pública igualmente passou a se preocupar com a gestão so-
cioambiental: no desempenho de suas atividades, também atua como consumidora e produtora de 
bens e serviços, estando sujeita à poluição, desperdício de recursos naturais e outros problemas so-
cioambientais que venham a surgir. Ela deve ser exemplo na redução de impactos socioambientais 
negativos gerados por suas atividades, atuando como indutora de mudanças para adoção de novos 
padrões de consumo e produção, pautando-se sempre nos princípios da economicidade e efi ciência.
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A gestão pública socioambiental é essencial para o desenvolvimento das instituições e da socie-
dade como um todo, pois o Estado tem ampla responsabilidade diante da sociedade, atuando como 
indutor dessas iniciativas, estimulando a inserção de critérios de sustentabilidade em suas atividades 
e integrando as ações sociais e ambientais com o interesse público.

Hoje, várias iniciativas já estão sendo implementadas nas instituições governamentais, com des-
taque para a Agenda Ambiental da Administração pública (A3P), implementada em 1999 pelo Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA), que busca a adoção de padrões de produção e consumo sustentáveis 
dentro do governo. Você vai saber mais sobre a a3p na próxima aula.

• A responsabilidade socioambiental busca a adoção de práticas, ações e iniciativas em benefício 
da sociedade e do meio ambiente, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvi-
mento do ser humano.

• A preocupação com o meio ambiente surgiu com a ocorrência de acidentes e desastres ambien-
tais. Diante disso, a partir da década de 70, começaram a ser realizadas várias conferências e cúpulas 
mundiais sobre o meio ambiente, dando destaque ao assunto.

• Sustentabilidade é a capacidade que o ser humano possui de interagir com o planeta preservan-
do o meio ambiente para não comprometer a sobrevivência das gerações futuras.

• Desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
das gerações presentes sem afetar a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 
necessidades.

• O desenvolvimento sustentável prevê a integração de três pilares: o econômico, o ambiental e o 
social, que formam o tripé da sustentabilidade (Triple Bottom Line).

no próximo módulo, você irá aprender sobre o conceito de gestão socioambiental e sobre 
os normativos que tratam dela, bem como conhecer mais sobre a agenda ambiental na admi-
nistração pública (a3p): como surgiu, como funciona e quais são seus objetivos.
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A Administração Pública tem o dever de promover a sustentabilidade como responsável pelas políticas públicas e impor-
tante indutora de novos padrões de consumo. Uma gestão pública cada vez mais sustentável deve fazer parte do compromisso 
dos governos perante a sociedade. Foto:  Roosewelt Pinheiro/ABr

Módulo 2
GESTÃO PÚBLICA SOCIOAMBIENTAL
E A A3P

Objetivos

• Defi nir gestão pública socioambiental

• Identifi car os normativos legais que norteiam a gestão pública socioambiental

• Defi nir Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)

• Defi nir os objetivos e eixos temáticos da A3P nas atividades da instituição

Conteúdo

• Conceito de gestão pública socioambiental

• Normativos sobre gestão pública socioambiental

• A3P: o que é, como surgiu, como funciona, objetivos e eixos temáticos
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AULA 3
GESTÃO PÚBLICA SOCIOAMBIENTAL E A A3P

Como já vimos na Aula 1, desde a Conferência de Estocolmo em 1972, a problemática ambiental 
vem ganhando destaque em âmbito nacional e internacional, demandando mudanças signifi cativas 
nos vários setores de atividade humana, especialmente na Administração Pública.

A partir daí, governos de todo o mundo passaram a ter papel preponderante no enfrentamento 
das questões ambientais, adotando tanto medidas internas – como a elaboração de legislação para 
propiciar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável dos países – quanto externas 
(como a realização de encontros mundiais e cúpulas).

O art. 26, inciso VI, da Constituição Federal estabelece que é de competência da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas.

Com a crescente preocupação da Administração Pública em relação a esse tema, várias normas 
voltadas para a preservação ambiental começaram a surgir e algumas já existentes foram alteradas 
para se adaptar a essa nova realidade. Hoje, são inúmeros os mecanismos que permitem implemen-
tar políticas de gestão socioambiental efetivas. Veja alguns:

• Implantação da coleta seletiva, obrigatória aos órgãos da Administração Pública Federal Direta 
e Indireta, com a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis, conferindo a eles dignidade 
humana e um meio de sobrevivência

• Consumo racional dos recursos públicos e naturais

• Compras e contratações públicas sustentáveis, com a inclusão de critérios de sustentabilidade 
nas aquisições, obras e serviços públicos 

 Sobre isso, Bliacheris e Ferreira (2012, p.30) dizem:

Através de programas de gestão pública socioambiental é possível modifi car os padrões 
de produção e consumo nos órgãos públicos, por meio da adoção de novos referenciais de 
desempenho e atuação, pela inserção da variável socioambiental nas atividades diárias, ge-
rando economia de recursos públicos e fomentando a consciência ambiental nas instituições 
públicas, prestando assim uma inestimável contribuição para a melhoria do meio ambiente e 
da qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. 

Mas, como você já viu nas aulas anteriores, a sustentabilidade percorreu um longo caminho até 
cruzar o caminho das instituições públicas. 

A seguir, você vai conhecer cada um dos normativos que contribuíram para a formatação da ges-
tão pública socioambiental de hoje.

Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi o marco histórico do desenvolvimento do direi-
to ambiental brasileiro, apresentando defi nições legais sobre meio ambiente, degradação ambiental, 
poluição, recursos ambientais, etc. 
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O Fundo Nacional do Meio Ambiente criado há 24 anos, 
é o mais antigo fundo ambiental da América Latina. O FNMA é 
uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado pela 
lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, 
como agente financiador, por meio da participação social, para 
a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA. 
Fonte: http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente
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Tem como objetivo proteger, preservar, melhorar e recuperar a qualidade do meio ambiente, 
criando uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico. 

Esta lei foi a primeira a tratar o meio ambiente de uma forma global, promovendo uma sensível 
descentralização, pois ampliou a participação de Estados e Municípios no estabelecimento de normas 
ambientais, além da comunidade. 

Também instituiu o princípio do Poluidor/Pagador, que impõe ao causador da poluição e da de-
gradação do meio ambiente a responsabilidade pelas consequências de sua ação ou omissão, deven-
do este arcar com as despesas de prevenção, reparação ou repressão da poluição causada.

A lei dispõe, ainda, de mecanismos para que seus objetivos sejam alcançados, como as resolu-
ções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que integram os chamados Instrumentos 
da Política Nacional do Meio Ambiente. Entre eles destacam-se os Padrões de Qualidade, Avaliação, 
Estudo e Relatório de Impacto e Licenciamento Ambiental.

Os Padrões de Qualidade Ambiental são limites estabelecidos pela legislação para as perturba-
ções ambientais, determinando a degradação máxima admissível do ar, água, solo, biodiversidade, 
entre outros.

As Avaliações de Impacto Ambiental (AIA) têm o objetivo de verificar preventivamente, por meio 
de estudo técnico, a probabilidade de riscos potenciais de degradação ao meio ambiente de determi-
nados projetos, o que pode impedir sua construção ou implicar o estabelecimento de regras ao em-
preendimento para minimização ou compensação dos danos. 

Essas avaliações são realizadas por meio dos Estudos de Impacto Ambiental e do Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). O EIA/RIMA é o documento técnico que avalia as consequências de um 
projeto ao meio ambiente e apresenta medidas para minimizar os possíveis impactos. 

É a partir dos dados constantes do EIA/RIMA que a Administração Pública concede ou não o Licen-
ciamento Ambiental de um empreendimento que tenha potencial para interferir no meio ambiente. 

Constituição Federal, art. 170

Esse artigo estabelece, em seu inciso VI, a proteção ao meio ambiente como um dos princípios 
que regem a ordem econômica brasileira:
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VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Isso signifi ca que, quando a Administração Pública realiza uma compra ou a contratação de um 
serviço, deve incentivar os contratados a oferecerem e a prestarem serviços de maneira que não cau-
sem danos ao meio ambiente, a fi m de que seja utilizada a menor quantidade possível de recursos na-
turais para que a maior quantidade possível de produtos seja reutilizada, reaproveitada ou reciclada. 
Além disso, deve exigir que sejam adotados os critérios de sustentabilidade ambiental, englobando 
processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. (Guia de 
Compras Públicas Sustentáveis para a Administração Federal, p. 17-18.)

Constituição Federal, art. 225

Ainda que a temática ambiental já viesse sendo tratado por outros normativos infraconstitucio-
nais, a edição deste artigo foi um grande avanço à proteção ambiental, defi nindo o meio ambiente 
como bem de uso comum do povo e evidenciando a preocupação com a tutela do meio ambiente.

Nesse dispositivo, reconheceu-se o direito a um meio ambiente sadio como uma extensão ao di-
reito da vida por dois aspectos: da própria existência e saúde humana e da dignidade dessa existência 
medida pela qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade a responsabilidade pela 
proteção ambiental.

Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993

A Constituição Federal, em seu art. 37, inc. XXI, obriga a administração a assegurar igualdade 
de condições para todos os concorrentes dos processos licitatórios no momento da contratação de 
obras, serviços, compras e alienações públicas. Com base nesse artigo, uma série de normas gerais 
sobre licitações e contratos foram editadas. A Lei n. 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos ) é uma 
delas. 

O art. 3º dessa lei estabelece que as licitações tenham como objetivos assegurar o princípio da 
isonomia (igualdade entre licitantes) e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração de 
acordo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publici-
dade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento obje-
tivo. Para a inclusão da sustentabilidade nas compras públicas, vamos falar um pouco dos princípios 
da isonomia, da proposta mais vantajosa e da vinculação ao instrumento convocatório. 
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O princípio da isonomia implica o dever de a Administração tratar os licitantes com igualdade de 
condições e permitir a participação no certame de quaisquer interessados que tenham condições de 
fornecer o objeto da contratação. Assim, a inclusão de critérios ambientais nas licitações e contratos 
não pode frustrar a competitividade nem discriminar potenciais participantes.

A proposta mais vantajosa é aquela que melhor satisfaça as necessidades da Administração, em 
termos de desempenho e custo. Isso quer dizer que a proposta de menor preço não é necessaria-
mente a mais vantajosa, sendo necessário buscar por produtos e serviços qualitativos, utilizando os 
recursos com maior eficiência, obtendo a melhor solução possível além da inclusão dos critérios de 
sustentabilidade.

A inserção dos critérios de sustentabilidade nos editais ou convites pode incluir a análise do ciclo 
de vida do produto para avaliação financeira e a especificação do produto baseada em desempenho, 
permitindo uma avaliação objetiva no julgamento das propostas. 

Em 2010, a Lei n. 12.349, de 15 de dezembro de 2010, alterou o art. 3º da Lei de Licitações e Con-
tratos, incluindo a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nos objetivos das licitações. 
Assim, a proposta mais vantajosa para a Administração Pública passou a considerar objetivamen-
te questões de sustentabilidade (aspectos sociais, ambientais e econômicos) em suas aquisições de 
bens e contratações de serviços, utilizando seu poder de compra para gerar benefícios econômicos 
e socioambientais.

Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998

A Lei de Crimes Ambientais foi um marco na proteção efetiva ao meio ambiente, pois tipificou 
como crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o 
meio ambiente: flora, fauna, recursos naturais e patrimônio cultural, estabelecendo sanções penais 
e administrativas que são aplicadas conforme a gravidade da infração e vão desde multas até penas 
restritivas de liberdade.

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P

A A3P foi criada tendo como base as recomendações da Agenda 21, que indica aos países o “esta-
belecimento de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de produção e consumo e 
o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a mudanças nos padrões insusten-
táveis de consumo” e a Declaração de Joanesburgo, que incentiva a “adoção do consumo sustentável 
como princípio basilar do desenvolvimento sustentável”. 

A partir da ação da A3P, foi estabelecida uma nova forma de compromisso do governo na realiza-
ção das atividades de gestão pública, que passaram a englobar critérios ambientais, sociais e econô-
micos a estas atividades. A aplicação de seus princípios e diretrizes levou à formulação de uma série 
de normas relativas à temática ambiental. Esse assunto que será tratado na próxima aula.

Resolução CONAMA n. 275, de 25 de abril de 2001

Estabeleceu o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado na identifica-
ção de coletores e transportadores e nas campanhas informativas para coleta seletiva como meio de 
incentivar, facilitar e expandir essa coleta no país, a fim de reduzir o consumo de matérias-primas, 
recursos naturais não renováveis, energia e água, bem como a diminuição dos volumes de resíduos 
enviados aos lixões e aterros sanitários por meio da reciclagem.
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Decreto n. 5.940, de 25 de outubro de 2006

Esse decreto instituiu a coleta seletiva no âmbito da Administração Pública Federal. De acordo 
com ele, todos os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública 
federal direta e indireta, na fonte geradora, devem ser destinados a associações e cooperativas de ca-
tadores de materiais recicláveis, promovendo a destinação adequada dos resíduos e a inclusão social 
dos catadores.

Recomendação CNJ n. 11, de 22 de maio de 2007

O Poder Judiciário também demonstra interesse na área socioambiental. O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), atuando como órgão difusor de técnicas administrativas e com o objetivo de padronizar 
as formas de atuação dos tribunais, recomendou a adoção de políticas públicas que visem à formação 
e recuperação de um ambiente ecologicamente equilibrado e à implantação de ações de conscien-
tização dos servidores e jurisdicionados sobre a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente. 
Além disso, orienta que a responsabilidade social e ambiental seja classificada como atributo de valor 
para a sociedade.

Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) tem o objetivo de incentivar o desenvolvi-
mento de ações de combate às mudanças climáticas, criando condições de enfrentamento das conse-
quências sociais e econômicas ligadas às transformações climáticas e definindo ações que busquem 
a diminuição dos problemas e a adaptação a essas mudanças.

Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta instrumentos para o avanço no enfrentamento 
dos problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos 
sólidos no Brasil. Entre as principais medidas previstas nessa lei estão a prevenção e a redução na 
geração de resíduos, que podem ser alcançados de maneiras diversas como, por exemplo, com a 
adoção de práticas de sustentabilidade, com a instituição de responsabilidade compartilhada entre 
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os geradores de resíduos na logística reversa de resíduos e embalagens, com o estabelecimento de 
metas para eliminação dos lixões e com a inclusão de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 1, de 19 de janeiro de 2010

Instrução normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério 
de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade am-
biental a serem adotados pela Administração Pública em suas compras e contratações, de acordo 
com art. 3º da Lei n. 8.666/1993, criando o arcabouço legal para as licitações sustentáveis.

ABNT NBR ISO 26000

Norma internacional de diretrizes e orientações sobre a responsabilidade social. É uma norma de 
uso voluntário, sem propósito de certificação, aplicável a todos os tipos e portes de organizações e a 
todos os setores (governo, organizações não governamentais e empresas privadas). 

A norma define responsabilidade social como sendo “a responsabilidade de uma organização 
pelos impactos de suas decisões e atividades da sociedade e no meio ambiente, por meio de um com-
portamento ético e transparente”, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável 
(http://www.inmetro.gov.br/qualidade/responsabilidade_social/pontos-iso.asp).

Lei n. 12.462, de 4 de agosto de 2011

Lei que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) e prevê que as contratações 
realizadas em conformidade com o RDC devem seguir, entre outros, o princípio do desenvolvimento 
nacional sustentável. Além disso, determina que, nas licitações disciplinadas pelo regime, poderão ser 
exigidos requisitos de sustentabilidade ambiental.

Dispõe, ainda, que pode ser estabelecida remuneração variável na contratação de obras e servi-
ços vinculada ao desempenho da contratada, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de 
sustentabilidade ambiental e prazo de entrega definidos no instrumento convocatório e no contrato.

Projeto Esplanada Sustentável − PES

Uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em mais de 100 instituições pú-
blicas resultou no Acórdão n. 1.752/2011, que determinou a adoção de medidas para o aumento da 
sustentabilidade e da eficiência no uso de recursos naturais, em especial as relacionadas à energia 
elétrica, água e papel pela Administração Pública Federal.

Em observância ao mencionado acórdão, o MPOG instituiu, por meio da Portaria Interministerial 
n. 244, de 6 de junho de 2012, o Projeto Esplanada Sustentável (PES), com a finalidade de integrar 
ações que visam à melhoria da eficiência no uso racional dos recursos públicos e à inserção da sus-
tentabilidade no ambiente de trabalho.

Trata-se de uma ação conjunta de quatro Ministérios com as seguintes iniciativas: a A3P, do Minis-
tério do Meio Ambiente; o Programa de Eficiência de Gastos (PEG), do MPOG; o Programa de Eficiência 
Energética em Prédios Públicos (Procel EPP), um subprograma do Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel), do Ministério de Minas e Energia; e a Coleta Seletiva Solidária, da Secreta-
ria-Geral da Presidência da República.

Sua sistemática permite que as economias alcançadas com a implementação de ações visando ao 
uso racional de recursos naturais sejam revertidas em benefícios orçamentários para os órgãos que o 
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adotam, de maneira voluntária, como uma forma de incentivo a mudanças nos padrões de consumo 
e gestão. Para comprovar o alcance das metas estabelecidas, os órgãos precisam disponibilizar na in-
ternet indicadores de consumo de água, energia e papel per capita.

Decreto n. 7.746, de 5 de junho de 2012

Regulamenta o art. 3º da Lei n. 8.666/1993 para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela Administração 
Pública Federal.

Segundo o normativo, os órgãos da Administração Pública poderão adquirir bens e contratar ser-
viços e obras considerando critérios e práticas de sustentabilidade, que devem estar contidos, objeti-
vamente, no instrumento convocatório como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 
contratada.

O decreto institui, ainda, a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Públi-
ca (CISAP), vinculada à SLTI, com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações 
de logística sustentável no âmbito da administração federal e estabelece que as instituições deverão 
elaborar e implementar Planos de Gestão e Logística Sustentável.

Lei n. 12.727, de 17 de outubro de 2012

O Código Florestal Brasileiro estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, as áreas 
de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, a exploração florestal etc. Ele foi reformado 
em 2012, buscando garantir o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entre as prin-
cipais mudanças está a ampliação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), que são essenciais 
para manter o equilíbrio sustentável e atender à fauna e flora e demais elementos do meio ambiente, 
incluindo o próprio homem.

Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 10, de 12 de novembro de 2012

Estabelece regras para a elaboração dos Planos de Gestão e Logística Sustentável tratado no De-
creto n. 7.746/2012, conceituando-os como ferramentas de planejamento com objetivos e responsa-
bilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação, 
que permite ao órgão ou à entidade estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de 
gastos e processos na Administração Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas 
estatais.
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Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 2, de 4 de junho de 2014

Essa instrução estabelece que os novos projetos de edifícios públicos devem ser elaborados bus-
cando, obrigatoriamente, o máximo de eficiência energética possível conforme avaliação de institui-
ção especializada que classifica estes projetos de acordo com seu grau de eficiência. Após o térmi-
no das obras, é realizada nova avaliação do edifício construído para a manutenção da classificação. 

Resolução CNJ n. 201, de 3 de março de 2015

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 201/2015 para criar e estabelecer as compe-
tências das unidades socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implantar o Plano 
de Logística Sustentável (PLS-PJ), importante marco na gestão sustentável. A Resolução tem como 
principal meta a economia de recursos e a promoção do desenvolvimento sustentável. 

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é um instrumento vinculado ao planejamento estratégico 
com foco na eficiência do gasto público que descreve práticas de racionalidade, sustentabilidade e 
combate ao desperdício das instituições. Para sua elaboração, é preciso definir objetivos, apresentar 
metas, cronogramas, planos de ação, mecanismos de monitoramento, avaliação de resultados, assim 
como as responsabilidades de cada unidade considerando a visão sistêmica do órgão (SCARTEZINI, 
NETO e ALVES, 2015).

Como você pôde ver, muitos normativos tratam da inserção da sustentabilidade na gestão públi-
ca. Na próxima aula você vai saber como tudo isso acontece, na prática, por meio dos princípios 
e diretrizes preconizados pela A3P. 
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AULA 4
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Falamos muito da A3P até aqui. Mas o que realmente vem a ser a A3P? Quais são seus objetivos? 
Como ela surgiu? Vamos aprofundar um pouco?

Segundo a cartilha da A3P (2009, p. 32):

A A3P é um programa que busca incorporar os princípios da responsabilidade socioam-
biental nas atividades da Administração Pública, através do estímulo a determinadas ações 
que vão, desde uma mudança nos investimentos, compras e contratações de serviços pelo 
governo, passando pela sensibilização e capacitação dos servidores, pela gestão adequada 
dos recursos naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da qualida-
de de vida no ambiente de trabalho.

A A3P foi o primeiro passo para a implantação da gestão pública socioambiental. Nasceu em 1999 
como um projeto do Ministério do Meio Ambiente (MMA) que buscava incorporar critérios de susten-
tabilidade à Administração Pública. 

Desde então, o Programa vem se fortalecendo como Agenda de Responsabilidade Socioambien-
tal do Governo, estabelecendo o compromisso governamental diante das atividades de gestão públi-
ca, englobando critérios ambientais, sociais e econômicos a essas atividades. 

Os conceitos preconizados pela A3P vão ao encontro dos princípios constitucionais da econo-
micidade e da efi ciência, o que signifi ca, em resumo, buscar resultados com o menor custo possível, 
unindo qualidade, celeridade e menor custo no desenvolvimento das atividades da administração. 

Trata-se de um modelo de gestão que propõe a construção de uma nova cultura institucional que 
busque a sustentabilidade na Administração Pública. Tem como principal objetivo “estimular a refl e-
xão e a mudança de atitude dos servidores para que os mesmos incorporem os critérios de gestão 
socioambiental em suas atividades rotineiras” (Cartilha da A3P, 2009, p. 33), buscando:

• Sensibilizar gestores públicos para as questões ambientais

• Promover o uso racional dos recursos naturais e a redução de gastos institucionais

• Contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção de novos refe-
renciais de sustentabilidade no âmbito da Administração Pública

• Reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução das ativida-
des de caráter administrativo e operacional

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida

Em todas as suas ações, a A3P usa os princípios dos 5 Rs (repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar 
e recusar), política amplamente utilizada em ações de educação ambiental que permite uma refl exão 
crítica do consumismo. 

O principal objetivo da política dos 5 Rs é mudar hábitos e atitudes cotidianas dos cidadãos, 
levando-os a repensar seus valores e práticas, reduzindo o  consumo desmedido e desnecessário e, 
consequentemente, o desperdício. 
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Diante do papel preponderante da Administração Pública em lidar com as questões ambientais e 
servir como exemplo na adoção de práticas de sustentabilidade, reduzindo os impactos socioambien-
tais negativos resultantes de suas atividades, a A3P foi estruturada em seis eixos temáticos:

Esses eixos temáticos prioritários norteiam as ações de gestão socioambiental a serem imple-
mentadas nas instituições. Cada um deles será tratado de maneira mais aprofundada no próximo 
módulo.
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O programa proposto pela A3P foi criado para ser aplicado na Administração, mas o modelo de 
gestão socioambiental se mostrou tão eficiente nas instituições públicas que pode ser replicado para 
outros segmentos com algumas pequenas adaptações.

Qualquer instituição de todas as esferas de governo pode e deve implantar a A3P. O MMA apoia 
tecnicamente as instituições interessadas, acompanhando todo o processo de implantação. Para isso, 
esse Ministério propõe a assinatura de um Termo de Adesão, que tem a finalidade de integrar esfor-
ços para desenvolver projetos destinados à implementação da agenda. 

Adesão Formal à A3P

A assinatura do Termo de Adesão sinaliza o comprometimento da instituição com a gestão socio-
ambiental e com a transparência, bem como a disposição de adotar mudanças significativas no com-
portamento das pessoas e na cultura organizacional no enfrentamento das questões socioambientais.

 Para auxiliar na implantação da A3P nas instituições, o MMA elaborou um guia resumido conten-
do cinco passos a serem seguidos pelas instituições. São eles:

1. Criar comissão gestora da A3P

A comissão gestora deve ser constituída, sempre que possível, por pessoas de diferentes áreas da 
instituição e ser responsável por propor as medidas de implementação e de desenvolvimento da A3P. 
Vale ressaltar a importância na divulgação dessas ações com o objetivo de engajar o corpo funcional 
na participação das ações. 

2. Realizar diagnóstico da instituição

A comissão gestora irá realizar um diagnóstico sobre a situação socioambiental da instituição, que 
deverá conter informações sobre aspectos de todos os eixos temáticos da A3P como, por exemplo, o 
consumo de bens naturais e materiais e a gestão de resíduos, desperdícios e política interna de com-
pras. O diagnóstico tem o objetivo de avaliar as melhores medidas a serem implantadas de acordo 
com as necessidades da instituição.

3. Desenvolver projetos e atividades

A realização do diagnóstico permite avaliar a melhor maneira de pôr em execução o programa de 
gestão socioambiental na instituição, com ações planejadas a partir da observação das oportunidades 
e dos pontos críticos apontados no diagnóstico. 

O programa deve documentar todas as ações para a instituição da gestão socioambiental, com 
objetivos específicos, metas mensuráveis, fixação de prazos e previsão de recursos necessários. Os 
resultados de todas as ações devem ser registrados e documentados para que seja possível avaliar e 
acompanhar os avanços, almejando a melhoria contínua dos processos.

4. Mobilização e sensibilização

A sensibilização e a capacitação são essenciais para o sucesso das ações da A3P. Essas ações de-
vem envolver todos os setores da instituição, com estratégias diferenciadas de acordo com as carac-
terísticas de cada um dos públicos (servidores, colaboradores terceirizados, visitantes). Somente com 
o envolvimento de todos é possível ter sucesso nas ações socioambientais.

Além disso, essas ações devem desenvolver competências individuais e institucionais nas ques-
tões socioambientais, incentivando todos para a adoção de práticas socioambientais em suas ativida-
des rotineiras e divulgando as ações planejadas e desenvolvidas pela comissão gestora.
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5. Avaliação e monitoramento

A avaliação e o monitoramento são essenciais para mensurar os resultados das ações, verifi car 
seu desempenho, identifi car falhas e pontos de melhoria e replanejar atividades que não estejam al-
cançando bons resultados. 

As instituições devem elaborar, anualmente, relatórios de monitoramento específi cos sobre cada 
um dos eixos temáticos da A3P, que são produzidos a partir de um questionário próprio enviado pelo 
MMA, o qual compila e analisa as informações, atribuindo notas para cada categoria. Essas notas ser-
vem para avaliar a efetividade das atividades desenvolvidas.

Com o objetivo de apoiar a implementação das ações e a avaliação dos resultados, a A3P elaborou, 
ainda, um conjunto de indicadores também desenvolvidos a partir dos eixos temáticos, que permite 
analisar de maneira mais detalhadas dados de consumo e traçar metas mais adequadas à realidade 
de cada instituição. 

É importante ressaltar que os indicadores elaborados pela A3P são apenas um ponto de partida 
para a elaboração dos planos de gestão socioambiental. Dependendo da realidade e da necessidade 
de cada instituição, outros indicadores podem e devem ser incluídos. 

Rede A3P

A instituição que tem interesse em compartilhar dados e informações sobre gestão socioambien-
tal pode fazer parte da Rede A3P, um canal de comunicação permanente entre as instituições. Ela 
permite a troca de experiências e de conhecimento técnico, a sistematização de dados e o incentivo e 
promoção de eventos de capacitação. Para fazer parte da rede, não é necessário ter termo de adesão.

Fórum A3P e Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade

Como forma de avaliar e incentivar as instituições participantes da agenda, a A3P realiza, a cada 
dois anos, um fórum de discussão e uma premiação das melhores práticas adotadas. O objetivo é 
promover o debate sobre a formulação de políticas públicas sustentáveis na Administração Pública, 
permitindo a troca de experiências, além de conhecer e divulgar as iniciativas no estabelecimento da 
gestão socioambiental. 

Em 2014, foi realizado o 8º Fórum A3P e o 5º Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade, 
no qual o STJ foi o vencedor na categoria “Inovação na Gestão Pública” com 

a “Campanha Consumo Consciente – Gestão mais racional”. 
Para saber mais sobre o prêmio acesse: 

http://bit.ly/1MoGsPD

Selo Sustentabilidade na Administração Pública

A A3P concede o Selo Sustentabilidade na Administração Pública às instituições que se destacam 
na adoção de práticas de gestão socioambiental baseadas em conceitos de sustentabilidade. O selo é 
composto por três categorias: verde, prata e laranja.
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O QUE VOCÊ APRENDEU NESSE MÓDULO?

ASSISTA AQUI AO VÍDEO

VOCÊ SABIA?

AULA 4 - AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Selo Verde: concedido como forma de reconhecimento pelo empenho na instituição da A3P 
nas instituições, por meio da assinatura do termo de adesão. 

Selo Prata: conferido às instituições públicas que entregam o relatório Anual de Implementa-
ção da A3P, previsto no termo de adesão. 

Selo Laranja: concedido às instituições vencedoras do Prêmio de Melhores Práticas da A3P.

O STJ tem atualmente os selos verde e laranja. Confi ra aqui as instituições que receberam 
cada uma das categorias de selos: http://bit.ly/1MoHET8

É importante ressaltar que a adesão à A3P pelos órgãos e entidades da Administração Pública se 
dá de maneira voluntária, o que demonstra o real interesse das instituições no comprometimento-
com a sustentabilidade ao desenvolver suas atividades.

Em busca da economia de recursos aliada à preservação do meio ambiente, atualmente, mais de 
250 instituições públicas aderiram formalmente ao programa A3P e a rede possui mais de 500 par-
ticipantes. Algumas delas são: ministérios, prefeituras municipais, assembleias legislativas, tribunais 
de justiça, tribunais superiores, ministérios públicos estaduais, secretarias municipais, autarquias e 
fundações.

Você sabe o que é a A3P?
http://www.mma.gov.br/component/webplayer/?wid=13

• A gestão pública socioambiental é um modelo de gestão que busca mudar os padrões de produ-
ção e consumo nas instituições públicas por meio da adoção de práticas de sustentabilidade. O obje-
tivo dessas práticas é reduzir os impactos socioambientais negativos resultantes de suas atividades, a 
fi m de economizar os recursos públicos e preservar o meio ambiente;

• Existe uma série de normativos legais que tratam da adoção de práticas sustentáveis na Admi-
nistração Pública, o que demonstra a preocupação e o engajamento do poder público com as ques-
tões socioambientais;

• A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que tem o objetivo de fomentar a adoção 
da gestão pública socioambiental nas instituições públicas por meio da aplicação de seus princípios e 
atividades voltadas aos seus seis eixos temáticos que são: uso racional dos recursos naturais e bens 
públicos, gestão adequada de resíduos gerados, sensibilização e capacitação dos servidores, qualida-
de de vida no ambiente de trabalho, licitações sustentáveis e construções sustentáveis.

No próximo módulo, você vai entender mais sobre cada um dos eixos temáticos da A3P, 
bem como as possibilidades de atuação no âmbito de cada um deles.
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Módulo 3
MÃOS À OBRA: GESTÃO PÚBLICA 
SOCIOAMBIENTAL EM AÇÃO

Objetivos

• Aplicar os eixos temáticos da A3P nas atividades da instituição

• Examinar a importância da gestão socioambiental para a Administração Pública

Conteúdo

• Uso racional dos recursos naturais e bens públicos

• Gestão adequada de resíduos gerados

• Qualidade de vida no ambiente de trabalho

• Sensibilização e capacitação

• Licitações sustentáveis

• Construções sustentáveis

• Importância da gestão pública socioambiental para a Administração Pública

Consumir e descartar conscientemente é um dever de cada um em sua rotina diária e deve repercutir na família, amigos 
e no trabalho. Os desdobramentos de um modo de vida inconsequente atingirão a todos no planeta, indiscriminadamente.  
Fonte imagem:  http://bit.ly/1OQujAR

http://bit.ly/1OQujAR
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AULA 5 - OS EIXOS TEMÁTICOS DA A3P

LEIA MAIS SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS AQUI
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AULA 5 
OS EIXOS TEMÁTICOS DA A3P

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos

As origens da crise ambiental estão relacionadas à cultura do consumismo e ao consequente des-
perdício. Estudos apontam que o consumo dos recursos naturais já está 30% acima da capacidade de 
regeneração do planeta, e que ele não tem condições de suportar o ritmo atual de acúmulo de rique-
zas e de consumo. O desperdício na nossa cultura acontece diariamente, no uso da água, da energia, 
dos recursos naturais extraídos da natureza e é consequência de uma rotina de consumo sem crité-
rios e de um processo insustentável de produção de bens. 

De acordo com a UNESCO, 97,5% da água do planeta é salgada e a água doce restante (2,5%) 
está, em sua maior parte, nas calotas polares (68,9%), águas subterrâneas (29,9%) e pântanos (0,9%). 
Somente 0,3% da água doce do planeta está disponível para consumo humano, número que revela 
o quanto esse recurso natural é limitado e precioso e o quanto precisa de gestão responsável e con-
sumo consciente. Ainda é importante ressaltar que, desses 0,3%, um percentual significativo de 14% 
localiza-se no Brasil. Por isso, é grande a nossa responsabilidade!

Uma falsa sensação de abundância contribuiu para a criação da cultura do desperdício de água 
em nosso país. Além de hábitos equivocados nas tarefas rotineiras, vazamentos e ligações clandes-
tinas causam perdas de cerca de 45% da água tratada no Brasil, taxa essa que é inferior a 20% nos 
países desenvolvidos.

Somando-se aos hábitos de desperdício e perdas na rede de água potável, a frequente escassez 
de chuvas e demais efeitos das mudanças climáticas exigem urgência na união de esforços entre o 
governo e a sociedade para reverter a realidade de escassez hídrica.

“Escassez pode ser a maior ameaça das mudanças climáticas” 

http://bit.ly/1WpLKhh

focovazamentos.com.br
http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/escassez_de_agua_e_alimentos_pode_ser_o_perigo_das_mudancas_climaticas.html
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Uma máquina de propaganda ati-
va, controlada pelas grandes corporações,  
constantemente nos convence de que o cami-
nho para a felicidade é o consumismo.
Fonte da imagem: http://administracaoesucesso.com/

Os reais avanços rumo à sustentabilidade dependem de mudanças no estilo de vida das pessoas, 
abandonando hábitos de consumo inconsequentes. De acordo com a Organização das Nações Unidas 
(ONU), cada pessoa necessita de aproximadamente 180 litros de água por dia para atender às neces-
sidades de consumo e higiene. Entretanto, no Brasil a média de consumo por habitante pode chegar 
a 200 litros/dia no Brasil, chegando a 320 litros/dia nas cidades com mais de 120 mil habitantes. 

Além da escassez na água para o consumo, a alteração do ciclo de chuvas também atinge a gera-
ção de energia elétrica, situação agravada pelo aumento constante da demanda desse recurso. Uma 
das soluções emergenciais é o acionamento de usinas termelétricas baseadas na queima de carvão, 
óleo combustível e gás natural, o que eleva os preços da energia e a emissão de gases de efeito estu-
fa. A diminuição do desperdício da energia elétrica também é uma questão estratégica no equilíbrio 
ambiental e econômico do país (Cartilha da A3P, 2009, p. 40).

Para que os impactos ambientais decorrentes das atividades humanas diminuam, é essencial que 
os padrões de consumo sejam revistos e que o conceito de eficiência seja uma prioridade para a so-
ciedade. Precisamos produzir apenas o necessário e com o mínimo possível de recursos. 

É importante lembrar que conservar água, energia e outros recursos também impacta positiva-
mente em termos econômicos, pois há redução de custos de produção e otimização dos recursos 
disponíveis. 

O esforço de se produzir de forma eficiente e sustentável deve ser de toda a sociedade.  Ademais, 
as instituições públicas precisam responder a essa demanda diante de sua responsabilidade como 
importantes indutoras do desenvolvimento do país.

E isso já começou a ser feito!

Diversas iniciativas do governo federal buscam estimular a implantação de ações de sustentabi-
lidade na gestão pública, com destaque para a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e 
para o Projeto Esplanada Sustentável (PES), como vimos nas Aulas 3 e 4 do Módulo 2. 

Alinhando-se a esses esforços, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a Resolução n. 201, 
de 3 de março de 2015, trazendo avanço significativo em direção a uma gestão pública mais susten-
tável ao tratar da criação das unidades socioambientais em todos os órgãos do Poder Judiciário, e ao 
estabelecer diretrizes para implantação do Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ). 

http://administracaoesucesso.com
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2795
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2795
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O PLS é uma ferramenta de planejamento no qual as instituições definem ações de sustentabi-
lidade e de racionalização de gastos e processos relativos a indicadores específicos como papel, im-
pressão, água, energia, entre outros. Nessa ferramenta são definidos objetivos e responsabilidades, 
ações, metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação para a construção de 
uma gestão mais sustentável.

Outra ferramenta relevante para a consolidação da sustentabilidade nas instituições é o Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA), um processo voltado para resolver, mitigar ou prevenir os impactos am-
bientais gerados  no desempenho das atividades.  O SGA é um diferencial para a instituição ao resul-
tar em certificação, proporcionando de forma imediata:

• maior segurança, na forma de redução de riscos de acidentes e de sanções legais

•  maior eficiência dos produtos, serviços e processos

•  redução no consumo de matérias-primas, água e energia

•  melhoria na imagem institucional

•  possibilidade de aumento de mercado e captação de novos clientes

•  possibilidade de melhores financiamentos, devido ao bom histórico ambiental

E como está o STJ nesse cenário?

O Superior Tribunal de Justiça tem se destacado no Poder Judiciário devido aos esforços por uma ges-
tão pública mais sustentável.  São desenvolvidas diversas ações como gestão eficiente de resíduos, campa-
nhas de consumo consciente, consumo responsável de água e energia elétrica, diminuição no uso de copos 
descartáveis e água mineral engarrafada, assim como de  impressoras e toner, papel e outros materiais de 
expediente. O STJ também oferece capacitação para elaboração de pedidos de materiais de forma plane-
jada e sustentável, evitando-se excessos nas compras e estoques paralelos nas unidades da instituição. 

O objetivo é eliminar os desperdícios e rever os padrões de consumo

Uma das ações de maior destaque no STJ é a Campanha de Consumo Consciente, a qual pro-
move palestras personalizadas para cada unidade, apresentando seus dados de consumo de mate-
riais de expediente e promovendo a conscientização quanto à importância de se elaborar pedidos de 
material com critérios de sustentabilidade, seriedade e discernimento. Também é apresentado o nível 
de ociosidade dos equipamentos de impressão da unidade, demonstrando assim a viabilidade de de-
voluções dessas impressoras.

A revisão desses hábitos inclui, entre outros, evitar a formação de estoques paralelos (materiais 
pedidos em excesso que acabam esquecidos em gavetas e armários) e buscar o ponto de equilíbrio de 
consumo, isto é, a quantidade mínima ideal de materiais para desempenho das atividades laborais.

Complementando a Campanha de Consumo Consciente, periodicamente, são promovidas as Se-
manas de Descarte, onde se incentiva a separação de materiais de expediente, móveis e equipa-
mentos ociosos nas unidades para que sejam recolhidos pela unidade de Patrimônio, com posterior 
reaproveitamento, reciclagem ou doação.
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ASSISTA AQUI AO VÍDEO

Material gráfico dos projetos Semanas de Descarte e  
STJ Reutiliza, ações educativas promovidas pelo Superior Tribunal 
de Justiça.

Histórico de despesas no STJ. Fonte: Sistema Administra

Dando continuidade à Campanha de Consumo Consciente e às Semanas de Descarte foi criado o 
STJ Reutiliza, que busca promover o reaproveitamento de materiais inservíveis para produção de ou-
tros itens. Como exemplo podem ser citados bancos de madeira feitos com divisórias, vasos de plan-
tas e lixeiras feitos com latas de tinta vazias, porta-clips, bloco de notas e recados feitos com capas de 
processos, caixa de recados feita de caixas de fita de backup contendo retalhos de papeis com uma 
face usada, entre outros.

      É fundamental que todas as ações e esforços para a construção de uma administração pública 
mais sustentável sejam contínuos, de maneira que se atinja uma mudança consistente na cultura das 
organizações rumo à efetiva redução de desperdícios e à maior eficiência da gestão pública. Para se 
conscientizar mais sobre o ciclo de consumo e sobre o desperdício de nossa sociedade, assista ao ví-
deo abaixo:
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Geração de resíduos na Administração Pública. Fonte imagem esquerda: http://bit.ly/1MGoJn6. Fonte imagem direita: http://bit.ly/1E7fyJj

“A História das Coisas” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZpkxCpxKilI

Gestão adequada dos resíduos

Nossa sociedade foi organizada com base em um ciclo constante de consumo de matéria-prima 
para produção de bens e em geração de resíduos. Esse ciclo resulta em fortes e contínuos impactos 

ambientais que são inevitáveis, mas a gestão eficiente dos resíduos pode fazer a diferença no nível de 
comprometimento ambiental de nosso planeta.

O setor público é responsável por gerar uma quantidade importante de resíduos como papéis, 
plásticos, vidros, metais, cartuchos e toner para impressoras, lâmpadas fluorescentes, lixo eletrônico, 
além de pilhas e baterias. Se os restos desses materiais não recebem uma destinação correta, passam 
a contribuir em larga escala para um aumento no volume dos lixões e aterros, resultando em grande 
poluição e contaminação ambiental.

As ações de sustentabilidade sempre remetem ao conceito de eficiência: fazer o máximo possível 
com o mínimo de recursos. Assim, uma sociedade mais sustentável deve buscar a diminuição da pro-
dução de resíduos e do desperdício de materiais, procedimentos e energia. Dessa forma, as ativida-
des humanas passam a interagir com o meio ambiente de forma menos impactante.

Sobre esse tema, a Lei n. 12.305/2010 trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos e define que 
o gerenciamento de resíduos produzidos deve priorizar a não geração, a redução da quantidade gera-
da, a reutilização e reciclagem dos materiais a serem descartados, o tratamento dos resíduos gerados 
e a disposição final ambientalmente adequada. Vale lembrar que os 5 Rs da A3P, abordados no Módu-
lo 2, também se refletem na produção de resíduos por meio das novas posturas propostas: repensar, 
recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.

Para entendermos melhor o tema da gestão de resíduos, é importante definirmos alguns termos, 
tais como: biodegradável, orgânico, reciclagem, reutilização, resíduo e rejeito. A princípio, parecem 

http://bit.ly/1MGoJn6
http://bit.ly/1E7fyJj
https://www.youtube.com/watch?v=ZpkxCpxKilI
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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termos simples, mas que contêm diferenças significativas e facilmente podem se confundir, por isso 
é importante diferenciá-los.

Rejeito é o resíduo sólido que não pode ser reaproveitado ou reciclado, restando a disposição fi-
nal ambientalmente adequada em aterros sanitários ou incineração.

Resíduo é um material, substância, objeto ou bem descartado que pode ser consertado, reutiliza-
do ou reaproveitado para outra finalidade ou, ainda, reciclado para retornar como matéria-prima ao 
ciclo industrial de produção. Há dois tipos de resíduos: orgânicos ou biodegradáveis e inorgânicos ou 
não biodegradáveis.

Resíduo orgânico biodegradável é aquele material que se decompõe naturalmente e em um tem-
po relativamente curto por meio da ação de micro-organismos. São exemplos: restos de comida, pa-
pel, papelão, madeira, tecido, guardanapos usados, podas de jardim, pó de café, entre outros. Contu-
do, até mesmo a decomposição dos materiais orgânicos biodegradáveis pode durar muitos anos. A 
casca de laranja ou banana, por exemplo, pode demorar de dois meses a dois anos para se decompor, 
demonstrando que esses resíduos podem se avolumar e ocupar consideráveis espaços nos aterros e 
lixões.

Quanto menos resíduos, melhor!

 Veja aqui tabela com tempo de decomposição de resíduos 
http://www.lixo.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=252

 
 Assim, até mesmo a produção de resíduos biodegradáveis deve ser reduzida porque, para que seu 
impacto ambiental seja menor, é necessário um manejo eficiente. Isso pode ser atingido por meio da 
compostagem – processo biológico de decomposição controlada –, no qual micro-organismos como 
fungos e bactérias atuam sobre os resíduos orgânicos, inclusive os domésticos, resultando em húmus, 
que é um material orgânico estável, rico em nutrientes e que pode ser utilizado em hortas e jardins.

E o que vem a ser compostagem?

É o processo biológico de decomposição controlada, no qual micro-organismos como fungos e 
bactérias atuam sobre os resíduos orgânicos, inclusive os domésticos, resultando em húmus, que é 
um material orgânico estável, rico em nutrientes e que pode ser utilizado em hortas e jardins.

http://meioambiente.culturamix.com
http://www.lixo.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=252
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SAIBA MAIS

Sobre a compostagem com o auxílio de minhocas  
http://bit.ly/1xTMxK1

 
 Os materiais inorgânicos ou não biodegradáveis possuem decomposição muito lenta que pode 
demandar centenas ou milhares de anos. São exemplos os plásticos, latas, vidros, tecidos sintéticos e 
outros resíduos cuja destinação final sem critérios acaba resultando na incineração – que gera gases 
poluentes – ou na mera acumulação em aterros sanitários ou mesmo lixões a céu aberto. 

A gestão eficiente de resíduos busca a coleta correta dos materiais inorgânicos e papel (que é 
orgânico) para o aproveitamento de seu valor comercial por meio da reciclagem, requalificando-
os como matérias-primas na indústria. Portanto, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos 
dependem da existência de um sistema de seleção e separação do lixo no momento que está sendo 
gerado.

A falta da correta separação dos materiais dificulta ou impossibilita o trabalho das cooperativas 
de catadores, pois pode ocasionar acidentes, como no caso de vidros e metais, ou pode causar 
contaminação e deterioração de alguns deles, inviabilizando sua posterior reciclagem. Um exemplo 
disso é o papel ou papelão, que se desfaz com a umidade e fica inaproveitável, assim como o papel e 
o plástico que sujam e perdem valor ao ficarem em contato com materiais orgânicos, como restos de 
comida.

Assim, é fundamental que haja uma separação entre os materiais orgânicos e os variados tipos de 
resíduos inorgânicos por meio de coletores específicos. Diante disso, a Resolução Conama n. 275/2001 
definiu um código de cores para cada tipo de resíduo a ser coletado, o qual deve ser adotado nos 
coletores e nas campanhas de sensibilização, conforme ilustração a seguir:

http://www.ecycle.com.br/component/content/article/44-guia-da-reciclagem/1318-como-o-que-compostagem-composteira-composto-compostar-minhocario-seca-lixo-residuos-restos-comida-organico-humus-domestica-residencial-dicas-duvidas.html
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SAIBA MAIS

Com a intenção de fazer com que a coleta seletiva também seja instrumento de inclusão social, 
o Decreto n. 5.940/2006 instituiu a Coleta Seletiva Solidária como uma ação obrigatória na Adminis-
tração Pública Federal. Ela consiste no diagnóstico, planejamento, implantação e monitoramento da 
coleta seletiva em conjunto com a destinação desses resíduos para associações e cooperativas de ca-
tadores. 

Assim, busca-se a diminuição dos impactos ambientais por meio da coleta seletiva e a promoção 
da cidadania, oportunidade de renda e inclusão social das pessoas envolvidas na destinação dos resí-
duos.

A organização da coleta seletiva solidária nas instituições públicas busca identificar fluxos, forma 
e frequência do recolhimento dos resíduos, definir tarefas e logísticas de pessoal envolvido na ação, 
locais para os coletores, além da forma de armazenamento do material reciclável e não reciclável até 
sua destinação final.

Além da logística da coleta, é fundamental que o processo de escolha das cooperativas de cata-
dores seja justo e imparcial, com critérios e procedimentos claros de seleção. Algumas das vantagens 
e desdobramentos da Coleta Seletiva Solidária são:

• menor exploração de recursos naturais

• diminuição dos impactos ambientais na produção como poluição do solo, ar e água

• redução da quantidade de resíduos depositados em “lixões” e aterros sanitários

• menor gasto com limpeza pública diante da redução do lixo

• aumento da vida útil de aterros sanitários e ”lixões”

• geração de emprego e renda e melhoria de condições de trabalho dos catadores de materiais  
 recicláveis

Para saber mais sobre coleta seletiva solidária: 
http://a3p.ana.gov.br/Documents/docs/outros/cartilha_coleta%20nov-2008.pdf

E todos os resíduos inorgânicos são recicláveis?

A conscientização e a mudança de hábitos para a implantação eficiente da coleta seletiva são 
muito importantes e isso inclui o descarte correto de resíduos, que depende de uma sociedade bem 
informada para que não haja erros que comprometam a iniciativa. 

Assim, diversos materiais aparentemente recicláveis, na verdade, não o são, pelo menos em nos- não o são, pelo menos em nos-o são, pelo menos em nos-
so estágio tecnológico atual. Por isso, devem ser destinados aos coletores de resíduos na cor cinza 
para que não dificultem a coleta dos demais materiais.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm
http://a3p.ana.gov.br/Documents/docs/outros/cartilha_coleta
20nov-2008.pdf
http://a3p.ana.gov.br/Documents/docs/outros/cartilha_coleta%20nov-2008.pdf
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MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS

PAPÉIS PLÁSTICOS E OUTROS METAIS VIDROS

Etiqueta adesiva

Fita crepe

Papel Carbono

Papel celofane

Papel metalizado

Papel parafinado

Papel plastificado

Papel fotográfico

Bituca de cigarro

Embalagem de solvente

Embalagem de inseticida

Acrílico

Cabo de panela

Espumas

Goma de mascar (chiclete)

Clips metálico

Grampo para papel

Esponja de aço

Tachinha

Prego

Lata de tinta e verniz

Embalagem de inseticida

Aerosol

Tubo de TV

Lentes

Espelho

Vidro temperado

Cristal

Travessas de vidro

Cerâmica

Porcelana

Alguns materiais não são recicláveis, mas podem ser destinados ao lixo orgânico, pois são com-ânico, pois são com-, pois são com-
postáveis, tais como papéis engordurados ou molhados, guardanapos, pratos e copos descartáveis 
de papel. O papel higiênico não é reciclável, embora seja biodegradável e compostável. No entanto, 
diante do risco sanitário, há controvérsias sobre sua utilização para esse fim, devendo então ser des-
tinado ao lixo comum.

Atenção! Você pode estar poluindo sem saber!

Há alguns materiais que são descartados pela população sem os devidos cuidados, o que causa 
severos danos ambientais, como é o caso de óleo usado, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e 
equipamentos eletrônicos. 

Estudos apontam que um litro de óleo descartado na rede de esgotos 
pode contaminar 20 mil litros de água, além de impermeabilizar o solo e con-
taminar o lençol freático. Assim, o óleo doméstico não pode ser descartado 
na pia da cozinha, vaso sanitário ou ralos, devendo ser guardado em vidros 
ou garrafas e encaminhado a algum posto de coleta específico. 

Pilhas e baterias usadas possuem metais pesados na composição, e seu 
descarte no lixo comum causa alta contaminação do meio ambiente. Depois 
de usadas, devem ser guardadas por curto período devido ao vazamento de 
seus líquidos, e seu descarte deve ser feito nos coletores específicos de cor 
laranja (resíduos perigosos) dispostos em agências bancárias, supermerca-
dos ou órgãos públicos.

As lâmpadas tubulares fluorescentes também possuem potencial tó-
xico devido ao gás presente dentro do tubo de vidro (argônio e mercúrio), 
além de componentes de alumínio, chumbo e outros metais, todos com 
alto poder de contaminação do meio ambiente. Esse material deve ser des-
cartado em coletores especiais presentes nos locais que realizem esse ser-
viço como grandes lojas de material de construção, supermercados, agên-
cias de atendimento das companhias de energia elétrica e até mesmo  
shoppings centers.

O lixo eletrônico tem alto poder de contaminação do meio ambiente de-
vido aos metais tóxicos que o compõem como alumínio, chumbo, cádmio, 
mercúrio, berílio, entre outros. Logo, não pode ser descartado no lixo comum, 
somente em coletores específicos para destinação correta. Podem ser consi-
derados como lixo eletrônico: computadores, eletroportáteis, câmeras, tele-

visores, mídias de armazenamento (CD, DVD, HDs), eletroeletrônicos, aparelhos telefônicos, baterias, 
pilhas, chapas de raios X, cabos, carregadores, adaptadores e painéis eletrônicos.

gaefke.com.br
cahmoreiras.tumblr.com
recilux.wordpress.com
google.com
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Enquanto isso, no Superior Tribunal de Justiça...

No STJ, a Coleta Seletiva Solidária foi instituída em 2008 com ações como aquisição de coletores 
e sacos plásticos específicos – de acordo com o código de cores definido pela Resolução Conama n. 
275/2001, caixas coletoras de papel nas estações de trabalho, coletores de copos plásticos descartá-
veis e balança para pesagem de todo o material coletado antes de ser encaminhado à reciclagem. 

Foram realizados, ainda, treinamentos dos profissionais responsáveis pela coleta e conscientiza-
ção dos servidores e usuários do Tribunal. Também foram firmadas parcerias com cooperativas de 
catadores, disponibilizando a elas, semanalmente, diversos resíduos como plásticos (incluindo iso-
por), papel, papelão, madeira, vidro e metais. Além da seleção dos materiais recicláveis, o STJ realiza a 
coleta de pilhas e baterias usadas, destinadas a empresas especializadas.

Há, também, uma parceria com a Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede-
ral) por meio de seu Projeto Biguá. Nela, o STJ também promove a coleta de óleo de cozinha usado 
por seus colaboradores e visitantes. Esse óleo deve ser acondicionado em recipiente específi co e de-óleo deve ser acondicionado em recipiente específi co e de-ser acondicionado em recipiente específico e de-
positado nos coletores a fim de ser encaminhado pela Caesb para fabricação de biodiesel e sabão por 
instituições assistenciais.
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SAIBA MAIS

Desde 2013, o Superior Tribunal de Justiça também promove a coleta de equipamentos e compo-
nentes eletrônicos por meio da Campanha Ecotrônico, providenciando a destinação desses materiais 
para a Estação de Metarreciclagem de Samambaia. Além de promover a destinação correta desses re-
síduos, essa iniciativa estimula a inclusão social, capacitando jovens e adultos na área da informática 
com o reuso de computadores e equipamentos.

Sobre o Projeto Biguá: 
http://www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html 

Sobre a Estação de Metarreciclagem: 
http://www.doeseucomputador.org.br/

http://www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html
http://www.doeseucomputador.org.br/
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Foto: Conexão

AULA 6 
OS OUTROS 4 TEMAS DA A3P

Qualidade de vida no ambiente de trabalho

A gestão pública sustentável nas insti-
tuições também inclui a melhoria da qua-
lidade de vida e das condições de trabalho 
de seus colaboradores. Além dos benefícios 
pessoais, essas ações também resultam 
em diminuição do absenteísmo, aumento 
da produtividade e do comprometimento 
laboral. 

Para isso, é fundamental que haja a 
conciliação dos interesses da instituição e 
de seus trabalhadores. Entre as diversas 
ações possíveis nesse sentido, podem ser 
destacadas:

• a promoção dos relacionamentos interpessoais construtivos
• a realização de ações de saúde e segurança (prevenção de acidentes)
• o estímulo ao desenvolvimento de habilidades e talentos pessoais
• a garantia da liberdade de expressão, privacidade e igualdade
• o atendimento dos portadores de necessidades especiais (PNE)
• a promoção de pesquisas de clima organizacional.

Qualidade de vida no STJ

Qualidade de vida é um dos indicadores estratégicos com maior quantidade de ações no Plano de 
Logística Sustentável (PLS) do STJ e é tratada em diversas iniciativas do Programa Bem-estar do Ser-
vidor nas vertentes de Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças e Programa STJ de Qualidade 
de Vida.

As ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças do STJ 
abrangem exames periódicos obrigatórios, campanhas de vacinação 
e de conscientização (câncer de mama e de próstata), campanha de 
redução de peso (STJ de Olho na Balança), apoio no tratamento de de-
pendência química (Programa Alvorecer), Atendimento médico, odon-
tológico e fisioterapêutico, entre outros.

Por sua vez, o Programa STJ Qualidade de Vida promove diver-
sas iniciativas como ginástica laboral, circuito funcional, ioga, grupo 
de corrida e caminhada (Projeto Vida Ativa), preparação para aposen-
tadoria (Projeto Sempre é Tempo de Aprender), palestras sobre saúde 
financeira, Canto Coral e inclusão de deficientes auditivos e portado-
res de Síndrome de Down (Programa Semear Inclusão). 

Informe-se e participe!
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Sensibilização e Capacitação

As instituições precisam estar conscientes dos impactos ambientais que suas atividades causam 
para que haja uma efetiva revisão de hábitos, comportamentos e padrões de consumo de seus cola-
boradores. A fim de se atingir mudanças na cultura organizacional, a reflexão sobre o tema deve ser 
constante, por meio de ações de sensibilização e capacitação.

A sensibilização socioambiental nas instituições deve considerar o público-alvo mais amplo pos-
sível, realizando campanhas que tratem de temas relevantes, destacando boas práticas, com ações 
objetivas que possibilitem a reflexão sobre consumo, a mudança de hábitos e os impactos ambientais 
causados pelas ações rotineiras. 

Um bom exemplo de campanha de sensibilização é a da coleta seletiva. Nesse caso, deve ser con-
siderada uma comunicação direta, assim como devem ser utilizados todos os meios de comunicação 
disponíveis com recursos criativos como, por exemplo, lembretes em locais estratégicos (banheiros, 
interruptores, lixeiras etc.). Também podem ser usados depoimentos de servidores de outras institui-
ções que sejam referência, além de serem promovidas visitas a cooperativas de catadores e aterros 
sanitários.

Somando-se a isso, é importante que o Plano de Capacitação institucional inclua ações que tratem 
da eficiência do gasto público e do desenvolvimento de competências relacionadas à gestão socio-
ambiental. Deve ser garantido o acesso a informações atualizadas, novas tecnologias e boas práticas 
consolidadas, além de se estimular a criação de redes interinstitucionais para troca de experiências. 

Outro aspecto relevante é a multiplicação do conhecimento adquirido, com servidores capacita-
dos atuando como multiplicadores de conhecimento diante dos demais. A conscientização socioam-
biental repercute nas famílias e nos círculos de relacionamento dos servidores, o que pode promover 
mudanças positivas em toda a sociedade.

Além disso, ações de sensibilização e de capacitação socioambiental também devem considerar 
a qualificação dos colaboradores terceirizados, pois ela se reflete em maior eficiência no trabalho a 
partir do momento que os trabalhadores adquirem melhor compreensão das orientações na execu-
ção das tarefas, capacidade de leitura de instruções e rótulos de produtos, por exemplo. Há, ainda, o 
resgate da autoestima, satisfação pessoal, orgulho por trabalhar na instituição e consequente dimi-
nuição da rotatividade nos postos de trabalho.
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Fonte imagem: http://blog.kj.com

Sensibilização e capacitação socioambiental no STJ

A Assessoria de Gestão Socioambiental (AGS) promove continuamente as Campanhas de Con-
sumo Consciente nas unidades do STJ, por meio das quais há sensibilização em relação aos recursos 
naturais, materiais e financeiros utilizados, sempre com resultados expressivos em relação a mudan-
ças culturais e de hábitos nas unidades onde ocorre. A Secretaria de Gestão de Pessoas também tem 
desenvolvido ações de capacitação a distância tratando de gestão socioambiental e solicitação de ma-
teriais, com foco na sustentabilidade ambiental e eficiência do gasto.

Além disso, são desenvolvidas ações de capacitação de colaboradores terceirizados por meio do 
curso “Educação de Jovens e Adultos a distância – EJA” (supletivo para ensino fundamental e ensino 
médio) em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, e cursos de Inclusão Digital, 
com atuação de servidores do STJ como instrutores voluntários. São incluídas também aulas de edu-
cação ambiental, higiene pessoal e controle financeiro. 

Licitações Sustentáveis

Estima-se que as aquisições públicas 
brasileiras atinjam atualmente até 21% do 
PIB (Produto Interno Bruto) do país, o que 
demonstra o poder de compra e contrata-
ção da Administração Pública como um im-
portante indutor de tendências de consumo 
e comportamentos do mercado (dados do 
IBGE, 2014). 

Gestores responsáveis pelas aquisições 
públicas que superam a visão estritamente 
financeira e consideram aspectos ambien-
tais e sociais em suas escolhas são essen-
ciais para provocar mudanças capazes de 
fazer com que o mercado ofereça produtos 
e serviços sustentáveis mais competitivos.

Como foi dito no módulo anterior, a Lei n. 8.666/1993 dispõe que as licitações públicas selecio-
nem a proposta mais vantajosa, mas destaca a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 
Assim, as licitações sustentáveis devem considerar simultaneamente critérios ambientais, sociais e 
econômicos na avaliação das propostas e produtos. Essa avaliação deve considerar a relação entre 
qualidade e preço, a relação custo-benefício ambiental a médio e longo prazo, os processos de produ-
ção envolvidos e o ciclo de vida do produto.

Uma norma que se tornou referência na promoção da sustentabilidade preconizada na Lei 
8.666/1993 é a Instrução Normativa MPOG/SLTI n. 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe de critérios 
de sustentabilidade a serem aplicados na aquisição de bens e na contratação de obras e de serviços 
na Administração Federal, abrangendo os processos de extração, fabricação, utilização e descarte de 
materiais. 

http://www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html
http://www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html
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O Decreto n. 7746, de 5 de junho de 2012, por sua vez, regulamentou a Lei de Licitações e es-
tabeleceu critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
nas contratações realizadas pela Administração Pública Federal. Entre as medidas a serem adotadas, 
destaca-se a elaboração e a implementação de Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS), ferra-
mentas essenciais para estabelecer racionalização de gastos e otimizar processos de trabalho. Essa 
norma define que as licitações públicas sustentáveis devem promover:

Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água

Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local

Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia

Maior geração de empregos, preferencialmente, com mão de obra local

Maior vida útil e menor custo de manutenção de bens e de obras

Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais

Origem ambientalmente regular dos recursos naturais em bens, serviços e obras

A Instrução Normativa MPOG/SLTI n. 10, de 12 de novembro de 2012, complementou o Decreto 
n. 7.746/2012 e estabeleceu regras para elaboração dos Planos de Logística Sustentável (PLS), concei-
tuando-os como uma ferramenta de planejamento que contém objetivos e responsabilidades, ações, 
metas, prazos de execução e mecanismos de monitoramento e avaliação.

A referida norma define diversos indicadores estratégicos a serem avaliados como copos descar-
táveis, cartuchos para impressão, energia, água, coleta seletiva, qualidade de vida no trabalho, com-
pras e contratações de obras, equipamentos, serviços de vigilância e limpeza, telefonia, processamen-
to de dados, apoio administrativo e manutenção predial, além de transporte de pessoal. O PLS deve 
conter, no mínimo:

• inventário atualizado de bens e materiais da instituição e respectiva identificação de similares 
que ofereçam menor impacto ambiental para eventual substituição

• práticas de sustentabilidade e racionalização de serviços e uso de materiais

• ações de divulgação, conscientização e capacitação

E no Judiciário?

Alinhando-se a tais normativas federais, o CNJ publicou a Re-
solução n. 201, de 3 de março de 2015, que trata da criação e das 
atribuições de unidades socioambientais no Poder Judiciário, assim 
como da implantação dos respectivos Planos de Logística Sustentá-
vel (PLS). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-10-de-12-de-novembro-de-2012
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2795
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2795


5/7

AULA 6 - OS OUTROS 4 TEMAS DA A3P

 Escola de Arte, Design e Mídia na 
Universidade Tecnológica de Nanyang – 
Cingapura. O edifício foi desenhado por 
CPG Consultants. É coberto com um telha-
do verde, que combina com o ambiente e 
serve como um local de encontro. A forma 
da construção é simples e todo o conceito 
é feito de três formas sinuosas, forman-
do um átrio no coração da escola que 
é resfriado por poças de água e fontes.  
Fonte: http://blogaecweb.com.br/

Essa resolução dispõe que as unidades ou núcleos socioambientais do Judiciário brasileiro devem 
promover ações que estimulem o uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, com a obser-
vância de critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, obras e serviços. Também define os in-
dicadores estratégicos mínimos a serem avaliados, o conteúdo e o prazo para apresentação dos PLS.

É fato que a consolidação das licitações sustentáveis depende de mudanças na cultura organizacional 
das instituições públicas. Para isso, é essencial que haja uma constante pesquisa de mercado quanto a 
materiais, novas especificações de produtos e alternativas àqueles tradicionalmente adquiridos, com 
a formalização de bancos de dados de boas práticas que irão agilizar os procedimentos de avaliação 
e intervenção nos termos de referência, editais, propostas e contratos. Tais práticas de inovação nas 
compras públicas tornam possível a definição de especificações técnicas que compatibilizem critérios 
de sustentabilidade com a manutenção do caráter competitivo das licitações. 

As compras compartilhadas reúnem diversos órgãos para a aquisição de bens de consumo e são 
iniciativas a serem estimuladas, pois diminuem o valor da compra em razão da quantidade adquirida. 
Para auxiliar a implantação desta e outras práticas nas compras públicas sustentáveis, o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão disponibilizou no Portal Comprasnet (www.comprasnet.gov.
br) ferramenta virtual com a listagem dos bens, serviços e obras com requisitos de sustentabilidade, 
exemplos de boas práticas, bem como registro das aquisições sustentáveis já realizadas pelo Governo 
Federal. 

Construções Sustentáveis

A maioria dos espaços físicos ocupados pela Administração Pública são projetados e construídos 
sem priorizar aspectos de sustentabilidade, resultando em edificações que geram diversos impactos 
ambientais devido ao baixo nível de conforto térmico e luminoso, com elevado consumo de energia 
e água, além de altos custos de manutenção. Dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) infor-
mam que 46% do consumo de energia no país ocorre no setor industrial e, dos 54% restantes, 7,6% 
é do setor público.

As mudanças culturais decorrentes da crise climática originaram o conceito de construções sus-
tentáveis ou ecoeficientes, as quais adotam um conjunto de práticas antes, durante e após os tra-
balhos de construção com o intuito de obter uma edificação menos impactante ao meio ambiente. 
Adotam soluções de projeto e técnicas construtivas que garantam maior eficiência em sua operação, 
incluindo gestão de resíduos durante a obra e uso de materiais certificados e ambientalmente respon-
sáveis. Atualmente ser sustentável se transformou em um diferencial na construção civil que resulta 
em melhor qualidade de vida para o usuário.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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O projeto de uma construção sustentável deve considerar o aproveitamento intensivo das con-
dições bioclimáticas existentes como características do terreno, vegetação, ventilação e insolação, 
de maneira a reduzir a dependência de dispositivos artificiais de climatização e iluminação. Também 
deve promover a captação e gestão eficiente de água e a utilização de tecnologias para geração de 
energia limpa (eólica e solar).

Entre as soluções que favorecem o desempenho térmico e luminoso das edificações e evitam o 
uso de energia elétrica para criar condições artificiais de temperatura e iluminação, podem ser citados 
os tetos e fachadas verdes, os dispositivos para se diminuir a incidência solar nas fachadas (brises), re-
vestimentos de fachada com baixa absorção e transmissão de calor, além de projetos luminotécnicos 
sustentáveis baseados em LED. 

Outro aspecto fundamental em edifícios sustentáveis é a gestão eficiente da água, que pode ser 
alcançada por meio da instalação de dispositivos de acionamento mais econômicos em torneiras, 
chuveiros e descargas, reaproveitamento de águas servidas (pias, chuveiros, tanques, máquinas de 
lavar roupas e louças) em descargas de sanitários, captação de águas pluviais para utilização não po-
tável como sanitários, lavanderia, limpeza de pisos e irrigação de jardins, entre outros.

NOVE PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

Segundo os sistemas de certificação que são referência na área de construção sustentável no mundo, 

BREEAM (Inglaterra), Green Star (Austrália), LEED (Estados Unidos) e HQE (França), existem nove princípios que 

norteiam as diretrizes de uma obra que se proponha a ser ambientalmente equilibrada:

1. Planejamento sustentável da obra

2. Aproveitamento passivo dos recursos naturais

3. Eficiência energética

4. Gestão e economia de água

5. Gestão dos resíduos na edificação

6. Qualidade do ar e do ambiente interior

7. Conforto termo-acústico

8. Uso racional de matérias

9. Uso de produtos e tecnologias ambientalmente amigáveis

Edifícios antigos também podem sofrer intervenções de forma a melhorar seu desempenho, o 
denominado retrofit. Nesse caso, podem ser realizadas revisões dos sistemas elétrico e hidráulico, 
modernização dos sistemas de iluminação, elevadores e condicionamento de ar, melhorias em dispo-
sitivos de acionamento de água, implantação de tetos e fachadas verdes para melhoria do conforto 
térmico e de painéis solares fotovoltaicos para produção de energia, entre outros.

Entre os normativos do Governo Federal que promovem a eficiência energética, se destaca a Ins-
trução Normativa n. 02, de 4 de junho de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
(SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Essa norma define que os edifícios 
públicos novos acima de 500 m² devem ter o projeto avaliado e aperfeiçoado de maneira a obterem 
a ENCE Geral Classe A, a partir da avaliação da envoltória (fachadas e tetos), iluminação e condiciona-
mento de ar, ou ENCE Parcial Classe A, nos casos de reformas parciais ou edifícios já existentes.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-2-de-4-de-junho-de-2014
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-2-de-4-de-junho-de-2014
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AULA 6 - OS OUTROS 4 TEMAS DA A3P

A difusão do conceito de arquitetura sustentável originou metodologias para avaliação da sus-
tentabilidade das edificações desde a década de 1990 na Europa e América do Norte. No Brasil, a 
certificação americana LEED (Lidership in Energy and Environmental Design) é a mais difundida. Mas, 
em 2008, foi lançada a certificação brasileira Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental), adaptada às 
características ambientais brasileiras.

Saiba mais sobre Construções Sustentáveis: 
https://www.youtube.com/watch?v=yNglzp2-XRk

https://www.youtube.com/watch?v=yNglzp2-XRk
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AULA 7
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A importância da Gestão Socioambiental na Administração Pública

O Setor Público consome recursos naturais como água, energia, materiais e combustíveis em 
larga escala, ou seja, são grandes poluidoras, pois produzem resíduos e emitem gases de efeito es-
tufa em quantidade. Assim, a responsabilidade pela preservação e recuperação do meio ambiente é 
compartilhada por todos, incluindo pela sociedade civil e pelas instituições públicas e privadas.

Os impactos decorrentes da atividade estatal podem ser minimizados a partir de medidas de ges-
tão socioambiental, as quais consideram o conceito de ecoeficiência – produzir mais e melhor, com 
menos recursos e resíduos, considerando a dimensão social de sua atuação e as novas perspectivas 
de relações de consumo. 

Além da responsabilidade ética em busca de mudanças em ati-
tudes rotineiras, para que tenhamos uma sociedade mais sustentá-
vel, o poder público também é parte responsável por compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, como a Declaração da Rio 92, a 
Declaração de Joanesburgo e a Convenção Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudanças Climáticas. 

A gestão socioambiental trata da incorporação de práticas capa-
zes de reduzir ou eliminar impactos ambientais gerados pelas insti-
tuições e amplia esse entendimento aos direitos humanos, ao direito 

do trabalho, à transparência, aos valores éticos, à prestação de contas e ao respeito aos interesses de 
consumidores, fornecedores, sociedade e governo.

A implantação da sustentabilidade nas instituições depende de mudanças culturais e de gestão. 
Um dos instrumentos de mudança mais importantes nesse sentido é estimular o consumo consciente 
por meio de licitações sustentáveis, em que o grande poder de compra estatal é usado de forma mais 
racional e estratégica. Dessa forma, priorizar critérios socioambientais no consumo público resulta na 
indução de uma nova realidade de mercado, oferecendo produtos sustentáveis cada vez mais acessí-
veis. 
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Ilustração: José Eustáquio Diniz Alves, com base nos dados da Global Footprint Network, 2010. 

Nessa tarefa, é importante a utilização de ferramentas como a Avaliação do Ciclo de Vida (ACD), 
em que são considerados aspectos como a extração dos materiais, transformação, transporte, uso, 
reuso, manutenção, reciclo, retorno e deposição final dos produtos. Por meio da análise do ciclo de 
vida, verificam-se, com maior precisão, todos os impactos ambientais encadeados, diretamente ou 
não. Por sua vez, essa avaliação resulta em um conceito mais amplo denominado “Pegada Ecológica”.

A Pegada Ecológica corresponde à quantidade de terras e mares necessários para gerar produtos, 
bens e serviços relacionados a determinados estilos de vida. Esse conceito traduz, em hectares, a ex-
tensão de território que uma pessoa ou sociedade utilizaria, em média, para se sustentar. São consi-
derados os tipos de territórios produtivos (agrícola, pastagens, oceanos, florestas, áreas construídas), 
formas de consumo (alimentação, habitação, energia, transportes, bens e serviços), áreas utilizadas 
para recebimentos dos resíduos e rejeitos gerados (http://www.suapegadaecologica.com.br/).

Em 1961, quando os cálculos da Pegada Ecológica começaram a ser realizados pela Global Foo-
tprint Network, a população humana já usava 70% da capacidade produtiva da Terra. Em 1987, pela 
primeira vez, a humanidade consumiu mais recursos do que o planeta era capaz de oferecer.

Segundo o relatório Planeta Vivo, elaborado pela Global Footprint Network e WWF, a média ideal de 
pegada ecológica foi calculada em 1,8 hectares globais. Para se ter ideia disso, um cidadão americano, 
por exemplo, atinge cerca de 7,9 hectares, enquanto na Somália é somente de 0,4 hectares. É claro 
que não é possível oferecer bem-estar social sem dispor de recursos naturais, contudo a capacidade 
de regeneração do planeta deve ser respeitada.

O relatório alerta ainda que, caso a tendência de consumo atual seja mantida, em 2050 a huma-
nidade vai demandar duas vezes mais recursos do que o planeta é capaz de suprir. 

Rever atitudes, hábitos e condicionamentos também são formas de uma organização reduzir sua 

http://www.suapegadaecologica.com.br/
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CALCULE A SUA PEGADA ECOLÓGICA AQUI

pegada ecológica. Isso pode ser alcançado por meio da redução do seu consumo geral, percebendo 
o que é essencial para a execução de suas atividades, planejando-se melhor, detectando o que é de-
manda supérflua, como os pedidos são feitos e de que maneira a compra é realizada, por exemplo. 
Trata-se de questionar e repensar!

E nas organizações públicas? 

Apesar das contribuições positivas para a gestão pública e para a preservação ambiental, as ini-
ciativas socioambientais podem enfrentar diversos problemas em sua efetivação e consolidação nas 
organizações. No Brasil, percebe-se ainda certa fragilidade na implantação de ações sustentáveis na 
Administração Pública devido ao pouco envolvimento da cúpula no tema, falta de conhecimento, au-
sência de normas claras que tornem estas posturas obrigatórias, com o estabelecimento de diretrizes 
e competências para o enfrentamento das resistências internas.

Nas empresas privadas, a gestão socioambiental é cada vez mais percebida como vantagem com-é cada vez mais percebida como vantagem com-vantagem com-
petitiva e geradora de benefícios diretos (lucros) e indiretos. Diante do alcance de suas ações e da 
influência no mercado que seu poder de compra representa, a Administração Pública precisa se es-
forçar para criar uma cultura organizacional sustentável, pois a preservação do meio ambiente é um 
de seus mais importantes objetivos, inclusive constitucionais. 

 Portanto, a gestão pública socioambiental deve buscar a modificação dos padrões de consumo 
por meio da adoção de novos referenciais de desempenho e atuação, incluir a variável socioambiental 
em seu Planejamento Estratégico e nas atividades diárias, bem como estimular a consciência ambien-
tal, a eficiência e a economia de recursos públicos. Entre as vantagens dessa postura nas empresas 
privadas e organizações públicas podem ser citadas:

Redução dos impactos ambientais diretos como poluição de ar, água e solo

Redução do desperdício de recursos materiais, naturais e financeiros

Aumento da eficiência na execução de rotinas e produção de bens e serviços

Redução de custos operacionais

Melhoria na reputação da empresa diante dos investidores, dos consumidores e da sociedade

Melhor qualidade de vida no trabalho, com atração e retenção de capital humano

Aumento da produtividade

Acesso a novos mercados

Cumprimento de metas de tratados internacionais

Portanto, para que haja uma gestão pública mais sustentável, é fundamental estimular uma pos-

http://www.suapegadaecologica.com.br/

http://www.suapegadaecologica.com.br/
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tura de inovação, de questionamento e de reinvenção dos pro-
cedimentos já estabelecidos nas organizações. Também é im-
portante que a conscientização ambiental dos colaboradores 
da instituição se firme, a ponto de resultar em um efeito multi-
plicador que repercuta em suas redes de relacionamento pes-
soal. 

Além disso, as boas práticas das instituições devem ser 
registradas, organizadas e replicadas sempre que possível, de 
maneira a criar uma real cultura de sustentabilidade capaz de 
se consolidar como o padrão de atuação na gestão pública.

Fonte imagem: https://tst26.wordpress.com/2012/11/26/eco-atitudes/
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Fonte imagem: eccosrecyclle.com.br

AULA 8 - A SUSTENTABILIDADE NAS NOSSAS VIDAS

AULA 8 
A SUSTENTABILIDADE NAS  
NOSSAS VIDAS

Sua rotina diária mais sustentável

Como ser sustentável na prática? Essa per-
gunta sempre surge após tomarmos conheci-
mento da realidade da crise ambiental planetária 
e da necessidade urgente de mudanças culturais 
e de comportamento. 

A busca pela solução dessa situação é papel 
não somente das instituições públicas e privadas, 
mas de todos nós, repensando e agindo de forma 
consciente e responsável em nossa rotina diária.

Leia abaixo ideias preciosas para sua vida ser mais sustentável. Avalie o que é possível adotar em 
sua rotina e compartilhe com seus amigos, família e local de trabalho.

Reduza a poluição e o lixo

• Use menos o carro. Caminhe sempre que possível. Tente 
usar mais o metrô, o ônibus ou a bicicleta. E que tal praticar a ca-
rona solidária? 

• Considere o consumo de combustível como um dos princi-
pais critérios na escolha do modelo de seu automóvel. Carro me-
nor, mais novo e revisado polui menos

• Use sua sacola retornável nas compras

• Avalie o excesso de embalagens nos produtos como um cri-
tério de compra. Prefira embalagens de papel, papelão ou reutili-
záveis

• Evite ao máximo o uso de descartáveis de plástico como co-
pos, pratos e talheres, garrafas de água mineral e de outras bebi-
das

• Avalie a necessidade da sacola plástica na compra e expres-
se sua crítica quando receber da loja um produto com excesso de 
embalagens

• Reduza o consumo de papel, imprimindo somente o neces-
sário, em frente e verso, e com fonte ecológica (spranq eco sans)

• Substitua suas contas e faturas impressas por equivalentes via e-mail

• Prefira alimentos orgânicos produzidos próximos a sua cidade. Alimentos que vêm de longe pos-
suem um custo ambiental embutido no transporte com queima de combustíveis e gasto de energia

• Colete o lixo orgânico de sua cozinha separadamente e avalie a possibilidade de realizar a com-
postagem em sua residência
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http://bit.ly/1JlyTT4

• Tenha pelo menos mais quatro pequenas lixeiras (20 litros cada) para recicláveis: papel, plástico, 
vidro e metal. Com o tempo a separação vira um hábito automático

• Limpe os resíduos antes de depositá-los nas lixeiras de recicláveis

• Se possível, leve seu resíduo reciclável para postos de coleta seletiva em supermercados e ou-
tros estabelecimentos

• Prefira buchas vegetais para lavar louças. As esponjas de espuma sintética são de difícil recicla-
gem

• Descarte pilhas e baterias de forma ecologicamente correta, em coletores específicos (cor laran-
ja) em bancos, supermercados, shoppings e até em seu local de trabalho

• Separe o óleo usado em frituras para que tenha destinação correta. A Companhia de Saneamen-
to Ambiental do Distrito Federal (Caesb) possui postos de coleta por meio do Projeto Biguá (http://
www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html)

• Encaminhe o seu lixo eletrônico (computadores, calculadoras, câmeras, televisores, CD, DVD, 
celulares etc.) para empresas especializadas ou iniciativas sociais como a Estação de Metarreciclagem 
(http://www.doeseucomputador.org.br/)

• Separe as lâmpadas fluorescentes usadas e as destine para grandes redes de supermercados, 
bancos e companhias de energia elétrica

• Descarte os medicamentos vencidos com a própria embalagem em drogarias e farmácias. Res-
tos de medicamentos ainda dentro da validade podem ser entregues em Centros de Saúde

• Recupere, conserte, renove e evite comprar novo produto

• Doe roupas, sapatos e utensílios que não servem mais

http://www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html
http://www.caesb.df.gov.br/projeto-bigua.html
http://www.doeseucomputador.org.br/
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SAIBA MAIS SOBRE A CAMPANHA “XIXI NO BANHO”

Fonte imagem: www.unadonna.it

Fo
nt

e 
im

ag
em

: g
oo

gl
e.

co
m

AULA 8 - A SUSTENTABILIDADE NAS NOSSAS VIDAS

Reduza o uso da água no banheiro

• Feche a torneira ao lavar o rosto, escovar os dentes e fazer a 
barba

• Enquanto a água do chuveiro esquenta, recolha a água fria em 
baldes para utilização posterior como descarga, lavagem de roupas 
ou de pisos

• Tome banhos mais rápidos e feche o chuveiro ao se ensaboar

• Aproveite a água do chuveiro para urinar no início do banho

A campanha “Xixi no Banho” surgiu em 2009 mostrando de for-
ma divertida como economizar mais de 4.000 litros de água por ano 
incentivando o hábito do xixi durante o banho, arrebatando impor-
tantes prêmios como o Leão de Prata no Cannes Lions 2010.

Conheça o site da campanha e saiba mais em  
http://bit.ly/1MFh6h4

Reduza o uso da água na cozinha

• Aproveite o guardanapo usado para retirar 
os restos dos alimentos de pratos, panelas e ta-
lheres antes de lavá-los

• Feche o ralo e acumule pequena quantida-
de de água para a lavagem

• Abra a torneira somente para o enxágue

• Acumule uma boa quantidade de louças 
para acionar a lavadora de pratos

Reduza o uso da água na lavanderia

• Deixe as roupas de molho e use essa mesma água para esfre-
gá-las. Só abra a torneira na hora de enxaguá-las

• Acumule roupas ao máximo para acionar a lavadora de rou-
pas

• Regule o nível de água de acordo com a quantidade de roupas

• Avalie a aquisição de lavadora de roupas com abertura fron-
tal, pois utilizam menos água

• Aproveite a água da lavagem de roupas (tanque e máquina) 
para descarga da bacia sanitária ou limpeza de pisos

http://bit.ly/1MFh6h4
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Reduza o uso da água em casa

• Conserte vazamentos em encanamentos e registros, torneiras pingando e válvulas de descarga 
com defeito

• Não gaste água lavando calçadas. Utilize somente uma vassoura

• Regue somente a base das plantas e em horários com menos sol, pois a água evapora com o 
calor do sol. Não há necessidade de regar as folhas

• Somente lave seu carro se estiver sujo o suficiente, não por hábito. Jamais utilize mangueira, so-
mente balde e pano. Utilize a lavagem ecológica no seu veículo

http://caranddriverbrasil.uol.com.br/garagem-cd/oficina/dez-motivos-para-lavar-o-carro-a-seco/8914

Reduza o uso de energia

• Somente abra a geladeira para retirar o 
que for consumir e verifique periodicamente o 
estado da borracha de vedação da porta

• Somente acenda lâmpadas quando a ilu-
minação natural não for suficiente

• Avalie a troca de suas lâmpadas incandes-
centes por fluorescentes ou LED

• Desconecte carregadores e eletrodomés-
ticos da tomada caso não for usá-los

• Acumule roupas para passá-las de uma só vez. O ferro de passar e o chuveiro elétrico são os 
campeões de consumo elétrico residencial

http://caranddriverbrasil.uol.com.br/garagem-cd/oficina/dez-motivos-para-lavar-o-carro-a-seco/8914
http://caranddriverbrasil.uol.com.br/garagem-cd/oficina/dez-motivos-para-lavar-o-carro-a-seco/8914#


5/6

Fonte imagem: google.com

Fo
nt

e 
im

ag
em

: i
m

gk
id

.c
om

AULA 8 - A SUSTENTABILIDADE NAS NOSSAS VIDAS

• Somente adquira eletrodomésticos e equipamentos elétricos com Selo Procel A, que apresenta 
consumo energético menor

• Sempre que possível, prefira usar ventilador a ar-condicionado

• Mantenha janelas fechadas caso o ar-condicionado esteja ligado

• Sempre desligue o computador e o monitor se não for usá-los como, por exemplo, na hora do 
almoço

• Utilize escadas em lugar do elevador. Além de economizar energia, essa prática emagrece e me-
lhora o condicionamento cardiovascular.

Construindo e reformando de forma mais sustentável

• Avalie a instalação de hidrômetros individuais em seu edifí-
cio

• Capte a água da chuva nos telhados para utilização em jar-
dins, lavagem de pisos e descarga de bacia sanitária

• Prefira bacias sanitárias de caixa acoplada. Esse modelo 
gasta menos água (6 litros por descarga) e ficam ainda mais eco-
nômicas com descarga de fluxo duplo, para sólidos (6 litros) e 
líquidos (3 litros)

• Bacias sanitárias com descarga de parede gastam de 6 a 10 
litros de água por acionamento, mas também ficam mais econô-
micas com descarga de fluxo duplo

• Instale torneiras de fechamento automático, do tipo manual ou eletrônico (sensor de presença)

• Instale um Registro Regulador de Vazão (RRV) na conexão da torneira com a rede hidráulica e 
um dispositivo aerador (ou arejador) no bico da torneira. Assim, reduz-se o fluxo de 6 para 3 litros por 
minuto e aumenta a eficiência

• Instale um Registro de Regulador de Vazão para 
Chuveiros (RRVC) e reduza o fluxo de 25 para 8 litros 
por minuto

• Avalie a implantação de rede hidráulica que dire-
cione a água da pia e chuveiro (água cinza) para reuso 
na descarga da bacia sanitária (água negra)

• Avalie a possibilidade de instalação de aqueci-
mento solar de água e produção de energia elétrica 
fotovoltaica (solar) em sua residência
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Faça a diferença em seu trabalho e em sua casa com pequenas ou grandes  
mudanças em sua rotina diária. 

 
Dê sua contribuição para um mundo mais consciente e responsável a fim de que  

possamos construir um futuro viável para toda a humanidade.

Fontes das ações de sustentabilidade: 

• Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) (http://site.sabesp.com.br/site/
interna/Default.aspx?secaoId=137);

• Docol Metais Sanitários (http://www.docol.com.br/pt/sustentabilidade);

• Akatu (http://www.akatu.org.br/).

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=137
http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=137
http://www.docol.com.br/pt/sustentabilidade
http://www.akatu.org.br/

