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RESUMO 

 

A sustentabilidade é um tema que gera muitos conflitos com relação à sua 

definição. Apenas recentemente com o surgimento e a prática da gestão ambiental 

vem sendo possível notar os impactos associados a atividades antrópicas nas 

diversas esferas em que o homem exerce influência no planeta. As universidades 

também estão inseridas nesse contexto, de forma que são causadoras de impactos e, 

ao mesmo tempo, são geradoras de conhecimento nesta temática. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo é avaliar a sustentabilidade ambiental nos aspectos de água e 

energia elétrica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Para tanto, foram 

analisados dados secundários do consumo mensal de água e energia elétrica de seus 

campi e Reitoria, no período de 2014 a 2016. Foram feitas análises estatísticas no 

software SPSS, gerando comparações dos consumos ocorridos entre os anos e 

também gerando comparações dos períodos pré e pós-intervenção ocorrida em 

fevereiro de 2015. A intervenção foi a publicação das Boas Práticas para Economia 

de Água e Energia pelo Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da 

UNIFESP (DGA-UNIFESP), e a Portaria MPOG n° 23/2015 contendo medidas para 

racionalização do consumo desses bens. Os resultados mostraram que a intervenção 

provocou maior redução no consumo de água do que no consumo de energia elétrica, 

indicando que se deve investir em equipamentos energeticamente mais eficientes, 

adotar medidas mais categóricas de conscientização quanto ao uso racional de 

energia elétrica, uso da iluminação natural e avaliar o emprego de mecanismos de 

produção de energia in loco. As práticas que levaram à redução do consumo de água 

devem ser mantidas e melhoradas. 

 

Palavras-chave: Gestão ambiental universitária; Sustentabilidade na Administração 

Pública; Consumo racional de água; Consumo racional de energia elétrica; Redução 

do consumo. 

  



 

ABSTRACT 

 

Sustainability is a theme that generates many conflicts regarding its definition. 

Only recently after the appearance and the practice of environmental management it 

has been possible to perceive the associated influences from anthropic activities in the 

various levels in which man affects the planet. Universities are also set in this context, 

so that they are causing impacts and, at the same time, are generating knowledge in 

this topic. Therefore, the objective of this study is to evaluate environmental 

sustainability in the aspects of water and energy in Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). In order to do so, secondary data of water and electricity monthly 

consumptions from its campuses and Rectory were analyzed, from 2014 to 2016. 

Statistical analyzes were performed in the SPSS software, providing comparisons of 

the consumption that occurred between the years. It also generated comparisons of 

the pre- and post-intervention period that occurred in February 2015. The intervention 

was the publication of the Boas Práticas para Economia de Água e Energia by the 

Departamento de Gestão e Segurança Ambiental of UNIFESP (DGA-UNIFESP), and 

the publication of the Portaria MPOG nº 23/2015 containing measures to rationalize 

the consumption of water and energy. The results showed that the intervention caused 

a greater reduction in water consumption than in energy consumption, indicating that 

it is necessary to invest in more energy-efficient equipment, adopt more strict 

measures of awareness regarding the rational use of energy, use of natural light and 

evaluate the use of mechanisms to produce energy in loco. The practices that led to 

the reduction of water consumption should be maintained and improved. 

 

Key-words: University environmental management; Sustainability in Public 

Administration; Rational consumption of water; Rational consumption of electricity; 

Reduction of consumption. 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 3.1: Linha do tempo dos eventos relacionados à preocupação ambiental em 

Universidades. ........................................................................................................... 31 

Figura 3.2: Organograma dos Departamentos, Coordenadorias e Divisões da Pró-

Reitoria de Administração. ........................................................................................ 42 

Figura 3.3: Estrutura funcional do DGA-UNIFESP. ................................................... 42 

Figura 3.4: Estrutura da gestão ambiental nos campi da UNIFESP até setembro de 

2017. ......................................................................................................................... 44 

Figura 3.5: Modelo do Check List. ............................................................................. 47 

Figura 3.6a: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Semestral -

apuração semanal. .................................................................................................... 48 

Figura 3.6b: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Semestral -

apuração mensal........................................................................................................48 

Figura 3.6c: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Semestral -

apuração trimestral.....................................................................................................48 

Figura 3.7: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Anual. .............. 49 

Figura 3.8: Tela inicial do SISGA. ............................................................................. 49 

Figura 4.1: Localização dos campi da UNIFESP. ...................................................... 53 

Figura 5.1: Consumo institucional de água da UNIFESP entre 2014 e 2016. ........... 62 

Figura 5.2: Consumo de água do Campus Baixada Santista e retas de regressão linear 

dos períodos pré e pós-intervenção. ......................................................................... 64 

Figura 5.3: Consumo de água do Campus Diadema e retas de regressão linear dos 

períodos pré e pós-intervenção. ................................................................................ 65 

Figura 5.4: Consumo de água do Campus Guarulhos e retas de regressão linear dos 

períodos pré e pós-intervenção. ................................................................................ 65 

Figura 5.5: Consumo de água do Campus Osasco e retas de regressão linear dos 

períodos pré e pós-intervenção. ................................................................................ 66 

Figura 5.6: Consumo de água do Campus São José dos Campos e retas de regressão 

linear dos períodos pré e pós-intervenção. ............................................................... 66 

Figura 5.7: Consumo de água do Campus São Paulo e retas de regressão linear dos 

períodos pré e pós-intervenção. ................................................................................ 67 

Figura 5.8: Consumo de água da Reitoria e retas de regressão linear dos períodos pré 

e pós-intervenção. ..................................................................................................... 67 



 

Figura 5.9: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Baixada 

Santista. .................................................................................................................... 70 

Figura 5.10: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Diadema.

 .................................................................................................................................. 71 

Figura 5.11: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Guarulhos.

 .................................................................................................................................. 72 

Figura 5.12: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Osasco.

 .................................................................................................................................. 74 

Figura 5.13: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus São José 

dos Campos. ............................................................................................................. 75 

Figura 5.14: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus São Paulo.

 .................................................................................................................................. 76 

Figura 5.15: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 da Reitoria. ............ 78 

Figura 5.16: Consumo institucional de energia elétrica da UNIFESP entre 2014 e 2016.

 .................................................................................................................................. 83 

Figura 5.17: Consumo de energia elétrica do Campus Baixada Santista e retas de 

regressão linear dos períodos pré e pós-intervenção. .............................................. 86 

Figura 5.18: Consumo de energia elétrica do Campus Diadema e retas de regressão 

linear dos períodos pré e pós-intervenção. ............................................................... 86 

Figura 5.19: Consumo de energia elétrica do Campus Guarulhos e retas de regressão 

linear dos períodos pré e pós-intervenção. ............................................................... 87 

Figura 5.20: Consumo de energia elétrica do Campus Osasco e retas de regressão 

linear dos períodos pré e pós-intervenção. ............................................................... 87 

Figura 5.21: Consumo de energia elétrica do Campus São José dos Campos e retas 

de regressão linear dos períodos pré e pós-intervenção. ......................................... 88 

Figura 5.22: Consumo de energia elétrica do Campus São Paulo e retas de regressão 

linear dos períodos pré e pós-intervenção. ............................................................... 88 

Figura 5.23: Consumo de energia elétrica da Reitoria e retas de regressão linear dos 

períodos pré e pós-intervenção. ................................................................................ 89 

Figura 5.24: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus 

Baixada Santista. ...................................................................................................... 91 

Figura 5.25: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus 

Diadema. ................................................................................................................... 92 



 

Figura 5.26: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus 

Guarulhos. ................................................................................................................. 93 

Figura 5.27: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus 

Osasco. ..................................................................................................................... 95 

Figura 5.28: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus 

São José dos Campos. ............................................................................................. 96 

Figura 5.29: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus 

São Paulo. ................................................................................................................. 98 

Figura 5.30: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 da Reitoria.

 .................................................................................................................................. 99 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1: Quantidade de pessoas atuando nas Divisões de Gestão Ambiental nos 

campi da UNIFESP. .................................................................................................. 46 

Tabela 3.2: Informações sobre Planos de Gestão de Logística Sustentável em 

Universidade Federais .............................................................................................. 47 

Tabela 4.1: Características quantitativas da comunidade acadêmica dos campi. ..... 54 

Tabela 4.2: Características acadêmicas e administrativas dos campi (quantitativas).

 .................................................................................................................................. 54 

Tabela 5.1: Consumo de água (em m³) dos campi da UNIFESP entre 2014 e 2016.

 .................................................................................................................................. 63 

Tabela 5.2: Coeficientes da regressão segmentada (consumo de água) ................. 68 

Tabela 5.3: Consumo mensal de água no campus Baixada Santista em m3. ........... 70 

Tabela 5.4: Consumo mensal de água no campus Diadema em m3. ........................ 71 

Tabela 5.5: Consumo mensal de água no campus Guarulhos em m3. ..................... 73 

Tabela 5.6: Consumo mensal de água no campus Osasco em m3. .......................... 74 

Tabela 5.7: Consumo mensal de água no campus São José dos Campos em m3. .. 75 

Tabela 5.8: Consumo mensal de água no campus São Paulo em m3. ..................... 77 

Tabela 5.9: Consumo mensal de água na Reitoria em m3. ....................................... 78 

Tabela 5.10: Consumo anual per capita de água médio por ano dos campi (em litros) 

e porcentagem de variação. ...................................................................................... 79 

Tabela 5.11: Oferta de energia elétrica por fonte. ..................................................... 81 

Tabela 5.12: Consumo de energia (em kWh) dos campi da UNIFESP entre 2014 e 

2016. ......................................................................................................................... 84 

Tabela 5.13: Coeficientes da regressão segmentada (consumo de energia elétrica)

 .................................................................................................................................. 90 

Tabela 5.14: Consumo mensal de energia no campus Baixada Santista em kWh. .. 91 

Tabela 5.15: Consumo mensal de energia no campus Diadema em kWh. ............... 92 

Tabela 5.16: Consumo mensal de energia no campus Guarulhos em kWh. ............. 94 

Tabela 5.17: Consumo mensal de energia no campus Osasco em kWh. ................. 95 

Tabela 5.18: Consumo mensal de energia no campus São José dos Campos em kWh.

 .................................................................................................................................. 97 

Tabela 5.19: Consumo mensal de energia no campus São Paulo em kWh. ............. 98 

Tabela 5.20: Consumo mensal de energia na Reitoria em kWh. .............................. 99 



 

Tabela 5.21: Consumo anual per capita médio por ano de energia elétrica nos campi 

e porcentagem de variação. .................................................................................... 100 

  



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 3.1: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ............................... 24 

Quadro 3.2: Histórico dos eventos relacionados à preocupação ambiental em 

Universidades. ........................................................................................................... 31 

Quadro 3.3: Ações de eficiência hídrica e elétrica da USP. ...................................... 38 

Quadro 5.1: Relação dos sistemas de abastecimento que fornecem água aos campi.

 .................................................................................................................................. 60 

Quadro 5.2: Capacidade de reservação de água (em m³) e a quantidade de 

laboratórios úmidos dos campi. ................................................................................. 61 

Quadro 5.3: Capacidade de potência das cabines primárias e a Demanda de potência 

contratada dos campi e unidades. ............................................................................. 82 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

A3P Agenda Ambiental na Administração Pública 

AASHE Association for the Advancement of Sustainability in Higher 

Education 

AUA Alternative University Appraisal 

CCS Comissão Consultiva à Sustentabilidade 

CGA Comissão de Gestão Ambiental 

CGPGLS Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável 

CICE Comissões Internas de Conservação de Energia 

CISAP Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração 

Pública 

CONSU Conselho Universitário 

COSTSA Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador e 

Sustentabilidade Ambiental 

CPFL Companhia Paulista de Força e Luz 

CPS Contratações Públicas Sustentáveis 

CSIA Campus Sustainability Integrated Assessment 

CT-GSA Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental 

DGA-UNIFESP Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da UNIFESP 

DMA Diretoria de Meio Ambiente 

DTI Departamento de Tecnologia da Informação 

EAUC Environmental Association for Universities and Colleges 

EFLCH Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

EMSU Environmental Management For Sustainable Universities 

ENCAMS Environmental Campaigns 

EPPEN Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 

EPE Escola Paulista de Enfermagem 

EPM Escola Paulista de Medicina 

ETAP Estação de Tratamento de Águas Pluviais 

GT Grupo de Trabalho 

GUESP Global Higher Education for Sustainability Partnership 

IAU International Association of Universities 



 

ICT Instituto de Ciência e Tecnologia 

IES Instituições de Ensino Superior 

IN Instrução Normativa 

kWh Quilowatt-hora 

m³ Metros cúbicos 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONU Organização das Nações Unidas 

OUIDSMA Organização Internacional de Universidades pelo 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

PBio Política de Segurança Biológica 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PEG Programa de Eficiência do Gasto Público 

PENSA Política de Excelência em Sustentabilidade Ambiental 

PES Projeto Esplanada Sustentável 

PGR Programa de Gerenciamento de Resíduos 

PGSST Programa Geral de Saúde e Segurança do Trabalhador 

PLS Plano de Gestão de Logística Sustentável 

PLS-UFABC Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade 

Federal do ABC 

PLS-UFC Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade 

Federal do Ceará 

PLS-UFOPA Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade 

Federal do Oeste do Pará 

PLS-UFRB Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia 

PLS-UFRS Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul 

PLS-UNIFESP Plano de Gestão de Logística Sustentável da UNIFESP 



 

PRME Principles for Responsible Management Education 

PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

PRS Política de Resíduos Sólidos 

PUERHE-USP Programa Permanente para o Uso Eficiente dos Recursos 

Hídricos e Energéticos 

PURA-USP Programa de Uso Racional da Água na Universidade de São 

Paulo 

PURE Programa Permanente para o Uso Eficiente da Energia Elétrica 

RMSP Região Metropolitana de São Paulo 

RUPEA Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental 

SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

SAIC/MMA Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do 

Ministério do Meio Ambiente 

SEAS School for Environment and Sustainability 

SE/MDS Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome 

SGA Superintendência de Gestão Ambiental 

SISG Sistema de Serviços Gerais 

SISGA Sistema Informatizado de Gestão Ambiental 

SisPES Sistema do Projeto Esplanada Sustentável 

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

SLTI/MP Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão 

SOF/MP Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

SPE/MME Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do 

Ministério de Minas e Energia 

SPSS Statistical Package for Social Sciences 

TAE Técnico em Assuntos Estudantis 

UFABC Universidade Federal do ABC 

UFC Universidade Federal do Ceará 

UFOPA Universidade Federal do Oeste do Pará 

UFRB Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 



 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

ULSF University Leaders for a Sustainable Future 

UM University of Michigan 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura 

UNESP Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo 

URA Programa Unesp de Racionalização de Água 

URE Programa Unesp de Racionalização de Energia 

USP Universidade de São Paulo 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 19 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 21 

2.1 GERAL ............................................................................................................. 21 

2.2 ESPECÍFICOS ................................................................................................. 21 

3 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................. 22 

3.1 SUSTENTABILIDADE ..................................................................................... 22 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUSTENTABILIDADE ......................................... 26 

3.2.1 Projeto Esplanada Sustentável ................................................................. 26 

3.2.2 Plano de Gestão de Logística Sustentável ................................................ 28 

3.3 GESTÃO AMBIENTAL EM UNIVERSIDADES ................................................ 30 

3.3.1 Gestão Ambiental em universidades no mundo ........................................ 33 

3.3.1.1 University of Michigan ......................................................................... 33 

3.3.1.2 University of Melbourne ...................................................................... 34 

3.3.1.3 University of Nottingham ..................................................................... 35 

3.3.2 Gestão Ambiental em universidades estaduais paulistas ......................... 36 

3.3.2.1 Universidade de São Paulo ................................................................ 36 

3.3.2.2 Universidade Estadual de Campinas .................................................. 38 

3.3.2.3 Universidade Estadual Paulista .......................................................... 39 

3.3.3 Gestão Ambiental na UNIFESP ................................................................ 40 

3.3.3.1 Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da UNIFESP ........ 41 

3.3.4 Planos de Gestão de Logística Sustentável .............................................. 46 

3.3.4.1 PLS-UNIFESP .................................................................................... 47 

3.3.4.2 PLS-UFABC........................................................................................ 50 

3.3.4.3 PLS-UFRGS ....................................................................................... 50 

3.3.4.4 PLS-UFC ............................................................................................ 51 

3.3.4.5 PLS-UFOPA ....................................................................................... 51 

3.3.4.6 PLS-UFRB .......................................................................................... 52 

4 MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................. 53 

4.1 LOCAL DE ESTUDO ....................................................................................... 53 

4.2 FONTE E LEVANTAMENTO DE DADOS ....................................................... 55 

4.3 ANÁLISE DE DADOS ...................................................................................... 55 

4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS ............................................................................. 56 



 

4.4.1 Comparações anuais ................................................................................ 56 

4.4.2 Comparações pré e pós-intervenção ........................................................ 56 

4.4.3 Estudos de Indicadores ............................................................................. 57 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 59 

5.1 CONSUMO DE ÁGUA ..................................................................................... 59 

5.1.1 Panorama e Análise do consumo de água institucional ............................ 59 

5.1.1.1 Análise da intervenção ....................................................................... 64 

5.1.2 Análise do consumo de água por campus ................................................ 69 

5.1.2.1 Campus Baixada Santista .................................................................. 69 

5.1.2.2 Campus Diadema ............................................................................... 70 

5.1.2.3 Campus Guarulhos ............................................................................. 72 

5.1.2.4 Campus Osasco ................................................................................. 73 

5.1.2.5 Campus São José dos Campos ......................................................... 74 

5.1.2.6 Campus São Paulo ............................................................................. 76 

5.1.2.7 Reitoria ............................................................................................... 77 

5.1.3 Análise do indicador relativo ..................................................................... 78 

5.2 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ............................................................. 80 

5.2.1 Panorama e Análise do consumo de energia institucional ........................ 80 

5.2.1.1 Análise da intervenção ....................................................................... 85 

5.2.2 Análise do consumo de energia por campus ............................................ 90 

5.2.2.1 Campus Baixada Santista .................................................................. 90 

5.2.2.2 Campus Diadema ............................................................................... 91 

5.2.2.3 Campus Guarulhos ............................................................................. 93 

5.2.2.4 Campus Osasco ................................................................................. 94 

5.2.2.5 Campus São José dos Campos ......................................................... 95 

5.2.2.6 Campus São Paulo ............................................................................. 97 

5.2.2.7 Reitoria ............................................................................................... 98 

5.2.3 Análise do indicador relativo ..................................................................... 99 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 102 

6.1 DISCUSSÃO .................................................................................................. 102 

7 CONCLUSÃO .................................................................................................. 109 

8. REFERÊNCIAS ................................................................................................... 111 

ANEXOS ................................................................................................................. 123 

ANEXO A- BOAS PRÁTICAS PARA ECONOMIA DE ÁGUA. .............................. 124 



 

ANEXO B - BOAS PRÁTICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA. ....................... 128 

APÊNDICES ........................................................................................................... 130 

APÊNDICE A - BOXPLOTS DO CONSUMO DE ÁGUA. ....................................... 131 

APÊNDICE B - BOXPLOTS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. .............. 135 

 

 



19 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pressão que a humanidade e as atividades vinculadas a sua existência 

causam aos recursos naturais tem se intensificado gradativamente, de forma que a 

população, cada vez mais urbanizada, intensifica e converge nas regiões das grandes 

metrópoles. 

Neste cenário, devem ser consideradas a capacidade de a cidade oferecer 

padrões mínimos para a sobrevivência da população local, tendo em vista questões 

de mobilidade, moradia, educação, saúde, e também a capacidade de fornecimento 

de água e energia elétrica. 

As empresas fornecedoras de água e energia elétrica, além de levar em conta 

o aumento da população de uma região, passaram, após episódios atípicos de 

escassez, a preocupar-se com os sistemas de abastecimento de onde ocorrem a 

retirada de água e a geração de energia elétrica destinadas às cidades (GALVÃO; 

BERMANN, 2015; JACOBI; CIBIM; LEAO, 2015; OCHOA, et al. 2015). 

Um desses episódios de escassez ocorreu em 2015, quando culminou uma 

crise hídrica que afetou milhões de pessoas e estabelecimentos na Região 

Metropolitana de São Paulo. Naquele período foram desenvolvidas políticas públicas 

que visavam assegurar o abastecimento mínimo de água e o fornecimento de energia 

elétrica à população. 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) foi responsável 

por uma dessas políticas públicas, com a efetivação da publicação da Portaria nº 

23/2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de energia elétrica e água aos 

órgãos da Administração Pública Federal e também dispõe sobre o monitoramento do 

consumo destes recursos. Do ponto de vista da gestão é de suma importância a 

realização do controle do consumo de bens e materiais. Notou-se, porém, que eram 

poucos os órgãos que realizavam qualquer acompanhamento estratégico do consumo 

de água e energia antes da publicação da Portaria mencionada. 

As universidades públicas federais também detêm a obrigatoriedade de 

monitorar seus consumos e realizar a gestão consciente dos recursos utilizados em 

atividades administrativas e acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) considerando 

a redução dos impactos ambientais gerados por elas. 

Nessa perspectiva, a pergunta de pesquisa que orientou este estudo foi se a 

intervenção ocorrida em fevereiro de 2015 foi efetiva na redução do consumo nos 
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aspectos1 de água e de energia elétrica da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP). 

  

                                            
1Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode 
interagir com o meio ambiente. 
Impacto ambiental: qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo 
ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização (ABNT, 2004 apud SÁNCHEZ, 
2013). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar a sustentabilidade ambiental da UNIFESP nos aspectos de água e 

energia elétrica no período de 2014 a 2016, bem como a efetividade das ações de 

intervenção ocorridas em fevereiro de 2015. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Realizar levantamento de dados acerca dos consumos de água e 

energia da UNIFESP; 

 Avaliar, analisar e comparar a evolução dos consumos dos campi; 

 Avaliar os consumos após a intervenção; 

 Realizar análise dos indicadores de consumo relativos; 

 Avaliar a efetividade das ações de intervenção implantadas na 

universidade visando a redução do consumo de água e energia elétrica. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 SUSTENTABILIDADE 

 

O conceito de sustentabilidade varia bastante na literatura (ALVAREZ; MOTA, 

2010) sendo considerado como ambígua, multidisciplinar e variável, “adquirindo 

diferentes significados em contextos diferentes, e em momentos diferentes” 

(BUCHANAN et al., 2005). 

McMillan (2014) afirma que a sustentabilidade passou a ser considerada desde 

o início dos anos 1950, a partir do momento em que a população começou a se 

questionar sobre os níveis exponenciais de consumo de recursos não renováveis. 

Em 1987, o Relatório Brundtland apresentou uma definição que infere que a 

sustentabilidade faz parte de uma variedade de campos como ciência, sociedade e 

economia (PLIETKER, 2010). O Relatório estabelece que sustentabilidade é uma 

“forma como as atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, 

comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades” (UNITED NATIONS, 1987). 

De acordo com Montibeller Filho (2004) apud Alencastro (2012), 

sustentabilidade é o “processo contínuo de melhoria das condições de vida (de todos 

os povos), enquanto minimize o uso de recursos naturais, causando um mínimo de 

distúrbios ou desequilíbrios ao ecossistema”. 

Kerin et al. (2011) afirmam que o “desenvolvimento sustentável envolve a 

condução de negócios de forma que proteja o ambiente natural ao mesmo tempo em 

que produz progresso econômico”. Segundo Neves (2003) o objetivo do 

desenvolvimento sustentável é “criar um modelo econômico capaz de gerar riqueza, 

bem-estar, coesão social e preservação da natureza, preocupando-se com os 

problemas de longo prazo, ou seja, desenvolvimento social e cuidado com o 

ambiente”. 

O Triple Bottom Line é outro conceito de sustentabilidade e compreende três 

dimensões (ou pilares): social, ambiental e econômico (WOLFF; SCHMITT; 

HOCHFELD, 2007). Objetiva ser socialmente justo, economicamente inclusivo e 

ambientalmente responsável (ALVES, 2015). 

Na década de 1990 houve diversas conferências globais no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que contaram com a participação de 
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governos, empresas e sociedade civil. Como resultado, foram produzidos documentos 

contendo propostas e reivindicações, abordando as dimensões do Triple Bottom Line, 

que defendiam seus interesses, conjecturando-se como uma “ampla e avançada 

agenda para orientar as políticas de ação do século XXI” (ALVES, 2015); porém, sem 

estabelecer uma proposta de monitoramento do progresso a ser alcançado. 

Durante a Cúpula do Milênio, em 2000, foram criados os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), que buscaram convergir temas de agendas 

internacionais, visando reduzir a pobreza do mundo, por meio de oito objetivos a 

serem alcançados pelos 189 países, entre eles o Brasil, até 2015 (GRIGGS et al., 

2014; ALVES, 2015): 

 

1. Acabar com a fome e a miséria 
2. Educação básica de qualidade para todos 
3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher 
4. Reduzir a mortalidade infantil 
5. Melhorar a saúde das gestantes 
6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças 
7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 
8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 
(OBJETIVOS DO MILÊNIO, 2017) 

 

Em julho de 2015 foi divulgado o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio que revelou que a mobilização que ocorreu para a elaboração dos ODM foi 

bem-sucedida em todo o mundo, embora tenham notado a existência de deficiências 

(UNITED NATIONS, 2015). 

Em 2012, iniciou-se a elaboração de uma nova agenda de desenvolvimento 

sustentável mundial, antes mesmo da publicação do Relatório dos ODM, durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20 

(NILSSON; LUCAS; YOSHIDA, 2013). Com o intuito de ter um alcance maior do que 

os ODM, acordou-se que os novos objetivos deveriam ser praticados por todos os 

países com um prazo até 2030 (GRIGGS et al., 2014; VERBOVEN; VANHERCK, 

2016). 

Com o crescente reconhecimento de que a sustentabilidade é uma questão 

global e, portanto, necessita de ações globais, os novos objetivos foram elaborados 

considerando-se os níveis locais, nacionais, regionais e internacionais. Para tanto, 

foram consultados “diversos stakeholders, incluindo governos, organizações não-

governamentais, e principalmente empresas” (WEYBRECHT, 2017). 
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Em setembro de 2015, os 193 Estados-membros das Nações Unidas, 

aprovaram a adoção da nova agenda global e se comprometeram a “tomar medidas 

ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o 

mundo para um caminho sustentável e resiliente” (NAÇÕES UNIDAS, 2017). Ao todo 

são 17 objetivos que englobam 169 metas. São os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS): 

 

Quadro 3.1: Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 Objetivo Descrição 

1 Erradicação da pobreza 
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 

os lugares 

2 
Fome zero e agricultura 

sustentável 

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

3 Saúde e bem-estar 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades 

4 Educação de qualidade 

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 

vida para todos 

5 Igualdade de gênero 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 

mulheres e meninas 

6 
Água potável e 

saneamento 

Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água 

e saneamento para todos 

7 Energia acessível e limpa 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a 

preço acessível à energia, para todos 

8 
Trabalho decente e 

crescimento econômico 

Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo 

e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho 

decente para todos 

9 
Indústria, inovação e 

infraestrutura 

Construir infraestruturas resilientes, promover a 

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a 

inovação 

10 
Redução das 

desigualdades 
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

11 
Cidades e comunidades 

sustentáveis 

Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

12 
Consumo e produção 

responsáveis 

Assegurar padrões de produção e de consumo 

sustentáveis 

13 
Ação contra a mudança do 

clima 

Tomar medidas urgentes para combater a mudança do 

clima e seus impactos 
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14 Vida na água 

Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares 

e os recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável 

15 Vida terrestre 

Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade 

16 
Paz, justiça e instituições 

eficazes 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 

desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

17 
Parcerias e meios de 

implementação 

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 

parceria global para o desenvolvimento sustentável 

Fonte: Elaborado pela autora (com base na Plataforma Agenda 2030, 2017). 

 

No âmbito administrativo, a sustentabilidade ambiental pode ser observada por 

meio da gestão ambiental. Sendo característica presente em “atividades 

administrativas e operacionais, tais como, planejamento, direção, controle, alocação 

de recursos” (BARBIERI, 2007) que visam reduzir ou eliminar danos ou problemas 

ocasionados pelas atividades da empresa. 

Borges et al. (2013) complementam afirmando que a gestão ambiental é 

responsável pelo emprego racional dos recursos naturais, renováveis ou não, na 

realização das atividades econômicas e sociais empresariais. 

Nesse sentido, a gestão ambiental pública é: 

 

Um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais que 
agem sobre os meios físico-natural e construído. Este processo de mediação 
define e redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, 
através de suas práticas, alteram a qualidade do meio ambiente e também, 
como se distribuem na sociedade os custos e os benefícios decorrentes da 
ação destes agentes (IBAMA, 1995 apud FLORIANO, 2007). 

 

De acordo com Almeida (2009 apud ALENCASTRO, 2014) a gestão ambiental 

compõe-se de: política, planejamento e gerenciamento ambiental. Sendo que a 

política ambiental diz respeito ao “conjunto de princípios doutrinários decorrentes das 

aspirações sociais e/ou governamentais, referentes à regulamentação da modificação 

do uso, controle, proteção e conservação dos recursos naturais”. O mesmo autor 

afirma que o planejamento ambiental se trata de um estudo prévio que tem vistas a 

adequar o uso, controle e proteção do ambiente às necessidades sociais e/ou 
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governamentais estabelecidas por intermédio de uma política ambiental, “através da 

coordenação, compatibilização, articulação e implementação de projetos e 

intervenções estruturais e não estruturais”. 

Da mesma forma, o gerenciamento ambiental caracteriza-se pela regulação do 

uso, controle, proteção e conservação do ambiente, e também avalia o cumprimento 

das medidas adotadas com “os princípios doutrinários estabelecidos em uma política 

ambiental”. O poder público municipal, estadual ou federal assume o papel de 

desenvolver políticas públicas que visam reduzir grande parte do dano ambiental 

causado pelo desperdício e pelo crescimento desordenado (NASCIMENTO, 2012). 

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

O Brasil vem buscando, por meio de políticas públicas, incentivar a criação de 

instrumentos que promovam o envolvimento da sociedade, empresas privadas e 

públicas, no sentido de criar um sistema sustentável (ETHOS, 2017). A seguir serão 

apresentados dois exemplos de políticas públicas relacionadas a esse tema e 

direcionadas a órgãos da Administração Pública Federal Brasileira. 

 

3.2.1 Projeto Esplanada Sustentável 

 

O Projeto Esplanada Sustentável (PES) trata-se de uma iniciativa do Governo 

Federal que conta com a participação conjunta de quatro Ministérios: Planejamento; 

Meio Ambiente; Minas e Energia; e Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(PORTAL BRASIL, 2015). 

Foi instituído por meio da Portaria Interministerial nº 244, de 6 de junho de 2012, 

tendo como objetivos: 

 

I - Promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social na 
Administração Pública Federal; 
II - Melhorar a qualidade do gasto público pela eliminação do desperdício e 
pela melhoria contínua da gestão dos processos; 
III - Incentivar a implementação de ações de eficiência energética nas 
edificações públicas; 
IV - Estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens 
públicos; 
V - Garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a 
destinação ambientalmente correta; 
VI - Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho; e 
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VII - Reconhecer e premiar as melhores práticas de eficiência na utilização 
dos recursos públicos, nas dimensões de economicidade e socioambientais 
(BRASIL, 2012a). 

 

Para alcançá-los, propõe a adoção de um modelo de gestão organizacional e 

a avaliação de despesas com: energia elétrica, água e esgoto, limpeza, vigilância, 

material de consumo, telefonia móvel e fixa e, por consequência, visa contribuir com 

a redução do consumo de recursos naturais (ALENCASTRO, 2014; BORTOLIN; 

SCHERER, 2016; PEREIRA, 2016). Num primeiro momento, adotou-se a estratégia 

de implantação do Projeto apenas em Brasília, contando com a participação de 21 

órgãos do executivo federal; já no 2º ciclo houve o envolvimento de 35 órgãos, com 

unidades em todo o Brasil (LUCENA, 2016). 

O gerenciamento das ações do PES foi facilitado com a criação do Sistema do 

Projeto Esplanada Sustentável (SisPES), de acesso restrito aos órgãos que aderiram 

ao PES, e que a princípio permitia o cadastramento de ações propostas pelo órgão e 

o registro histórico das despesas relativas às respectivas ações (ALENCASTRO, 

2014). 

Esperava-se que o PES atuasse como um agente de mudanças, considerando-

se as seguintes perspectivas: 

 

Nova visão de gestão: Execução eficiente da despesa mediante a pactuação 
de resultados com os Ministérios, mediante o estabelecimento de metas de 
redução de despesas; 
Nova cultura do gasto: Execução das despesas de forma sustentável por 
meio da introdução da variável socioambiental; 
Valorização do órgão: Reconhecimento (financeiro) às economias obtidas 
pelos Ministérios, por meio da devolução de até 50% do resultado alcançado 
a ser aplicada na melhoria da qualidade do gasto; 
Valorização do gestor: Reconhecimento (não financeiro) aos melhores 
gestores, mediante entrega de certificado de bom desempenho; 
Valorização das boas práticas: Haverá trocas de boas práticas entre os 
Ministérios participantes por meio da Rede Esplanada Sustentável, além de 
orientações de especialistas de diversas áreas; 
Combate ao desperdício: Por meio do projeto espera-se criar consciência 
junto aos servidores, quanto à eficiência do gasto por meio do combate ao 
desperdício de recursos (IPEA, 2013). 

 

Em 2015 foi publicada a Portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) nº 23 que estabelece boas práticas relacionadas ao uso de água e 

energia elétrica aos órgãos da Administração Pública Federal. Em seu Artigo 2º dispõe 

que “Os órgãos e entidades deverão fornecer informações referentes ao consumo de 

Energia Elétrica e de Água, mensalmente, por meio do Sistema do Projeto Esplanada 
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Sustentável (SisPES)” (BRASIL, 2015). Após a publicação dessa Portaria, o 

preenchimento do SisPES, com relação aos consumos de água e energia elétrica, 

passou de voluntário para mandatório a todos os órgãos da Administração Pública 

Federal. 

 

3.2.2 Plano de Gestão de Logística Sustentável 

 

Em 2012 foi publicado o Decreto nº 7.746 que regulamenta o art. 3º da Lei nº 

8.666/1993 que estabeleceu “critérios, práticas e diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração 

pública federal” (BRASIL, 2012a) e instituiu a criação da Comissão Interministerial de 

Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP), um órgão atualmente vinculado 

à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

Segundo o mesmo Decreto, a CISAP é responsável por propor a 

implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável, criar regras para 

a elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS), elaborar 

estratégias visando sensibilizar e capacitar servidores para a correta utilização dos 

recursos públicos e para a execução da gestão logística de forma sustentável. 

O PLS é uma ferramenta de planejamento que permite ao órgão instituir 

práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos da Administração 

Pública, sendo obrigatória sua elaboração por todos os órgãos da esfera federal 

direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes conforme 

estabelecido na Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MP) nº 

10/2012. Esta, também estabeleceu a obrigatoriedade da constituição de uma 

Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável nos órgãos, que tem 

a atribuição de elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS. 

A Instrução Normativa (IN) dispõe que o PLS deve conter objetivos, 

responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução e mecanismos de 

monitoramento e avaliação determinados pelo próprio órgão elaborador do PLS. 

Elenca ainda, sete temas mínimos que devem ser abordados: 

 

I - Material de consumo compreendendo, pelo menos, papel para impressão, 
copos descartáveis e cartuchos para impressão; 
II - Energia elétrica; 
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III - Água e esgoto; 
IV - Coleta seletiva; 
V - Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 
VI - Compras e contratações sustentáveis, compreendendo, pelo menos, 
obras, equipamentos, serviços de vigilância, de limpeza, de telefonia, de 
processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção predial; 
e 
VII - Deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, 
com foco na redução de gastos e emissões de substâncias poluentes 
(BRASIL, 2012b). 

 

Para cada um dos temas citados, devem ser criados Planos de Ação com os 

seguintes tópicos: 

 

I - Objetivo do Plano de Ação; 
II - Detalhamento de implementação das ações; 
III - Unidades e áreas envolvidas pela implementação de cada ação e 
respectivos responsáveis; 
IV - Metas a serem alcançadas para cada ação; 
V - Cronograma de implementação das ações; e 
VI - Previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, 
necessários para a implementação das ações (BRASIL, 2012b). 

 

Algumas iniciativas que antecederam a instituição do PLS, podem ser 

observadas durante sua elaboração, conforme mencionado no art. 11 da IN nº 

10/2012: 

 

I - Programa de Eficiência do Gasto Público (PEG) - desenvolvido no âmbito 
da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SOF/MP); 
II - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) - 
coordenado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético 
do Ministério de Minas e Energia (SPE/MME); 
III - Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) - coordenado pela 
Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do 
Meio Ambiente (SAIC/MMA); 
IV - Coleta Seletiva Solidária, desenvolvida no âmbito da Secretaria-
Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(SE/MDS); 
V - Projeto Esplanada Sustentável - coordenado pelo Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da SOF/MP, em articulação 
com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério de Minas e Energia 
(MME) e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); e 
VI - Contratações Públicas Sustentáveis (CPS) - coordenada pelo órgão 
central do Sistema de Serviços Gerais (SISG), na forma da Instrução 
Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (BRASIL, 2012b). 

 

De acordo com a IN nº 10/2012 os resultados obtidos após a implantação das 

ações propostas, deverão ser publicados semestralmente no site do respectivo órgão, 
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apresentando as metas e os resultados medidos pelos indicadores. Estabelece ainda, 

que anualmente deverá ser elaborado um relatório de acompanhamento que 

demonstre o desempenho e a consolidação dos resultados alcançados pelo órgão, 

além de identificar as ações a serem desenvolvidas ou modificadas para o ano 

seguinte. 

 

3.3 GESTÃO AMBIENTAL EM UNIVERSIDADES 

 

Segundo Tauchen e Brandli (2006) e Termignoni (2012), a partir da década de 

1970 a temática ambiental surgiu na gestão das Instituições de Ensino Superior (IES), 

mas apenas nos anos 1990 que a preocupação cresceu, com foco no seu papel 

educacional e de pesquisa na busca de soluções relacionadas ao meio ambiente e ao 

desenvolvimento sustentável. 

O primeiro encontro para definir e promover a sustentabilidade nas IES ocorreu 

na França em 1990, contando com a participação de 22 presidentes e reitores de 

universidades do mundo. Duas IES brasileiras estavam presentes nesse evento: 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e Universidade Estadual de 

Campinas (ULSF, 2018). 

A linha do tempo da Figura 3.1 e o Quadro 3.2 elaborado por Termignoni (2012) 

apresentam um breve histórico da relação das IES com a sustentabilidade: 
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Figura 3.1: Linha do tempo dos eventos relacionados à preocupação ambiental em Universidades. 
As siglas mencionadas encontram-se detalhadas no Quadro 2.2. 

 
Fonte: Adaptado de Termignoni (2012) e modificado pela autora. 

 

Quadro 3.2: Histórico dos eventos relacionados à preocupação ambiental em Universidades. 

1990 Declaração de Talloires, França 

 

Participação de mais de 400 universidades de várias regiões do mundo 

Secretariada pela Association of University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) 

Participação de IES brasileiras: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e 

Universidade Estadual de Campinas 

1991 Declaração de Halifax, Canadá 

 
Universidades ligadas à ONU, associação das universidades do Canadá e 

universidades de várias regiões do mundo 

1993 Declaração de Swansea, Suécia 

 Associação das universidades comunitárias 

1993 Declaração de Kyoto, Japão 

 Universidades de várias regiões do mundo 

1994 Carta Copernicus, Carta Universitária para o Desenvolvimento Sustentável 

 Associação das universidades europeias 

1995 
Criação da Organização Internacional de Universidades pelo Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente (OUIDSMA), São José, Costa Rica 

 20 universidades da Europa e América do Norte, Central e Sul 
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2000 
Global Higher Education for Sustainability Partnership (GUESP) - Parceria Global 

do Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável 

 ULSF / Copernicus-campus/ International Association of Universities (IAU) / UNESCO 

2000/02 Declaração de Haga, Suécia 

 Ministros, autoridades e instituições educacionais da região do Mar Báltico 

2001 Declaração de Luneburg 

 
Conferência sobre o Ensino Superior para o Desenvolvimento Sustentável 

GHESP - em representação de mais de 1.000 universidades a nível mundial 

2001 Criação da Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental (RUPEA) 

 Rede de universidades brasileiras 

2002 

Environmental Management for Sustainable Universities (EMSU), Conferências 

Internacionais sobre Gestão Ambiental para as Universidades Sustentáveis, 

África do Sul 

 150 delegados de todas as partes do mundo 

2005 
Criação da Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education 

(AASHE) - Associação para o Avanço da Sustentabilidade no Ensino Superior 

 Primeira associação da América do Norte (EUA e Canadá) 

2006 EcoCampus, Reino Unido 

 
The Environmental Association for Universities and Colleges (EAUC) do Reino Unido / 

Environmental Campaigns (ENCAMS) 

2007 Criação do People & Planet Green League 

 Ranking de universidades do Reino Unido com base nas suas práticas sustentáveis 

2007 PRME - Principles for Responsible Management Education 

 
Conjunto de seis princípios. Pacto Global das Nações Unidas e instituições acadêmicas 

importantes mundialmente 

2009 Criação da Alternative University Appraisal (AUA) 

 Comunidade das universidades asiáticas 

Fonte: Termignoni (2012) e modificado pela autora. 

 

Kruger et al. (2011), MACHADO et al. (2013) e SILVA et al. (2015) apontam 

que as IES devem buscar incorporar os princípios e práticas da sustentabilidade com 

o objetivo de promover conhecimentos capazes de melhorar o meio onde estão 

inseridas e servir de exemplo para outras entidades. O assunto pode ser amplamente 

abordado em eventos de conscientização que atinjam toda a comunidade universitária 

e recomenda-se que sejam adotadas práticas de gestão adequadas em prol da 

sustentabilidade. 

Tauchen e Brandli (2006) citam também algumas ações vinculadas à gestão 

ambiental de IES: assessoria ambiental, gestão de recursos (energia e água), gestão 



33 

de resíduos, prevenção da poluição, construção sustentável, compras integrando 

critérios sustentáveis, promoção da educação ambiental, campanhas, elaboração de 

relatórios gerenciais ambientais, etc. Da mesma forma, Ralph e Stubbs (2014) 

apontam que devem ocorrer mudanças em larga escala na cultura institucional para 

que a sustentabilidade possa ser enraizada nas universidades, de forma que consiga 

influenciar decisões, e procedimentos de gestão e pesquisa. Os mesmos autores 

pontuam que geralmente a falta de compreensão e de consciência relacionada às 

questões ambientais resulta em pessoas confusas e pouco compromissadas para 

implementar programas de cunho sustentável. Ainda, em grandes instituições pode 

haver resistência a mudanças, principalmente quando impostas por outra área da 

universidade. Os autores destacam que o maior desafio para integrar a 

sustentabilidade em universidades consiste na atuação coerente no desenvolvimento 

de atividades, ensino e pesquisa, de forma que sejam abordados de forma sinérgica. 

 

3.3.1 Gestão Ambiental em universidades no mundo 

 

3.3.1.1 University of Michigan 

 

A University of Michigan (UM) localiza-se na região norte-nordeste dos Estados 

Unidos e possui diversos campi que se espalham pela cidade de Ann Arbor. Em 2010 

a então presidente da universidade, Mary Sue Coleman apoiou o lançamento do 

Campus Sustainability Integrated Assessment (CSIA), que representou uma parceria 

ocorrida entre o Graham Sustainability Institute e o Office of Campus Sustainability. A 

CSIA envolveu diretamente 500 alunos e funcionários representando 101 unidades 

organizacionais e 27 programas acadêmicos, visando avançar com a sustentabilidade 

ambiental do campus, por meio de: estabelecimento de metas e objetivos, 

desenvolvimento de estratégias, identificação de oportunidades de pesquisa e 

aprendizagem, educação da comunidade do campus, e divulgando publicamente as 

descobertas. Os grupos focaram na busca por soluções para os seguintes temas: 

Prédios, Energia, Terra e Água, Comida, Transporte, Compras e Reciclagem, e 

Cultura (PLANET BLUE, 2011). 

Em 2016, foi aprovada a criação da School for Environment and Sustainability 

(SEAS) para focar nos desafios globais da sustentabilidade e na intersecção entre 

ambiente e sociedade. Situada no Samuel Trask Dana Building, uma construção com 
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mais de 100 anos que passou por uma grande reforma com o intuito de aumentar sua 

área e incorporar sistemas de energia renovável e medidas de conservação de água. 

Após a reforma, esse prédio passou a ser considerado um modelo quanto ao uso de 

práticas de construção ecológica (UNIVERSITY OF MICHIGAN, 2018). 

A construção está equipada com diversos dispositivos de economia de água, 

como: torneiras ativadas por sensor, urinóis que não utilizam água e três banheiros 

de compostagem. Adicionalmente, foram utilizadas plantas nativas da região que 

reduzem a necessidade de irrigação (UNIVERSITY OF MICHIGAN, 2018). A 

universidade não estabeleceu metas de redução do consumo, apenas citou 

adaptações infraestruturais que fazem com que o consumo seja menor. Ainda em 

relação a água, observa-se a preocupação com a qualidade da água de um rio que 

passa pelo campus (Rio Huron), visto que buscam minimizar o escoamento de 

superfícies impermeáveis e reduzir em 40% o volume dos produtos químicos 

utilizados em atividades desenvolvidas no campus (agricultura, silvicultura, 

manutenção de áreas de recreação) (PLANET BLUE, 2011). 

Visando atender as metas de economia de energia estabelecidas, foram 

implantadas várias tecnologias de ponta, sendo que a instalação de sistemas de 

geração de energia solar passiva e ativa aumentaram a eficiência energética do prédio 

exponencialmente. Da mesma maneira, o uso de claraboias que permitem a entrada 

de luz natural, não sendo necessário o uso de luz artificial durante o dia, bem como a 

instalação de sensores de presença nos locais de passagem (UNIVERSITY OF 

MICHIGAN, 2018). Visto que a geração de energia está diretamente ligada à emissão 

de gases do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, a UM estabeleceu a 

redução de 25% da emissão de gases até 2025, comparando-se com as emissões 

ocorridas em 2006 (PLANET BLUE, 2011). 

 

3.3.1.2 University of Melbourne 

 

A University of Melbourne foi fundada em 1853 e localizada no estado de 

Vitória, na região sudeste da Austrália (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2018a). 

Em meados de 2015 funcionários e alunos começaram a ser consultados no 

intuito de contribuir com discussões sobre como a universidade poderia estabelecer 

abordagens sustentáveis em suas atividades. Tais esforços possibilitaram a criação 

da Sustainability Charter e do Sustainability Plan, e anualmente é divulgado o 
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Sustainability Report apresentando os principais impactos e progressos obtidos com 

as ações implantadas (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2016). 

A Sustainability Charter listou os princípios sustentáveis a serem aplicados por 

todas as atividades desenvolvidas na universidade (pesquisa, ensino, funcionamento 

e governança), elencando também compromissos específicos para cada área de 

atividade (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2016). 

O Sustainability Plan surgiu a partir do que foi disposto na Sustainability Charter 

e articula ações prioritárias e metas a serem realizadas para se cumprirem os 

compromissos elencados entre 2017 e 2020. Este plano enfatiza a redução dos 

impactos gerados pelas atividades da universidade e o desenvolvimento dos campi 

de forma mais sustentável e resiliente. No que tange o funcionamento dos campi, são 

elencados os impactos e principais ações a serem adotadas com relação a: água, 

energia e emissões, resíduos e reciclagem, viagem e transporte, biodiversidade, 

prédios sustentáveis e comunidades, adaptação climática e resiliência, bens e 

serviços, e participação do campus (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2016). 

A universidade é uma expressiva consumidora de água na cidade, dessa forma 

o foco principal mencionado no Sustainability Plan é a completa revisão e 

implementação de Water Management Plans em cada campus, abordando a 

conservação, distribuição, irrigação e qualidade da água. Foi estabelecido que, até 

2020, a universidade deverá reduzir o consumo de água em 12%, com relação ao 

consumo de 2012 (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2018b). 

Acerca do consumo de energia, os objetivos principais são relacionados à 

redução do consumo e à transição para a utilização de energia advinda de fontes 

renováveis. A universidade está buscando neutralizar o uso de carbono até 2030, que 

é utilizado na geração de energia ou de vapor para aquecimento, que indiretamente 

emitem gases do efeito estufa. Para tanto, foi firmado um contrato com a Clean Energy 

Finance Corporation para a instalação de painéis fotovoltaicos nas proximidades dos 

maiores campi (THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, 2018c). 

 

3.3.1.3 University of Nottingham 

 

A University of Nottingham foi fundada em 1881 e localiza-se no Reino Unido, 

possuindo campi também na Malásia e China. Destaca-se por permanecer entre os 
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top 2 no ranking no Universitas Indonesia Green Metric desde 2010 (UNIVERSITY OF 

NOTTINGHAM, 2018a). 

Em 2014 foi publicado o Sustainability Strategy 2015-2020 que se baseia em 

suas conquistas e define uma estrutura para estabelecer uma universidade 

verdadeiramente sustentável. As estratégias se desenvolvem em 6 principais áreas: 

experiência estudantil, educação para sustentabilidade, pesquisa para a 

sustentabilidade, parceria e comprometimento, gestão para a sustentabilidade, 

governança e garantia de qualidade (THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2014a). 

No tocante à gestão para a sustentabilidade, o documento cita que para reduzir 

os impactos gerados para a operacionalização de suas atividades, a energia será 

utilizada de maneira mais eficiente, por meio da diminuição do uso de energia advinda 

de combustíveis fósseis, reduzindo assim sua pegada de carbono em 34% até 2020 

(THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2014b). Para tanto estão sendo aplicada 

ações como: geração de energia por fontes renováveis (painéis solares, aquecimento 

solar da água), instalação de iluminação mais eficiente, atualização do isolamento dos 

prédios, melhorias nos sistemas de ventilação dos corredores, reduzindo a 

necessidade de uso de ar condicionado, desenvolvimento de novos prédios para 

serem mais eficientes energeticamente e para maximizarem o uso de luz natural 

(UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2018b). 

Com relação ao uso de água localizou-se apenas a menção ao uso de 

tecnologias inovadoras para reduzir seu consumo, sem, no entanto, que fossem 

estabelecidas metas de redução (THE NOTTINGHAM UNIVERSITY, 2014b). 

 

3.3.2 Gestão Ambiental em universidades estaduais paulistas 

 

3.3.2.1 Universidade de São Paulo 

 

Em 2009 foram elaborados os princípios da Carta à Universidade de São Paulo 

(USP) e a Proposta de Gestão Ambiental para a USP, que incentivaram a criação de 

um Grupo de Trabalho que tinha como objetivo definir as formas de implantação da 

Gestão Ambiental na universidade. A partir disso, em 2012 foi criada a 

Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) com os objetivos de “planejar, 

implantar, manter e promover a sustentabilidade ambiental nos 14 campi e áreas de 

pesquisa” da universidade (USP, 2018a). 
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A SGA tem incumbência de inserir a “dimensão ambiental de sustentabilidade 

a todas as políticas, planos e atividades da universidade, sejam elas nas áreas de 

ensino, pesquisa, extensão ou gestão” (USP, 2018a), passando a desenvolver ações 

com três principais objetivos: ações sustentáveis, transformar os campi em 

verdadeiros laboratórios para as cidades, redução da emissão de carbono nos campi. 

Em consequência dessas ações, a SGA iniciou em 2014 a elaboração da Política 

Ambiental da USP, sendo de fato instituída em janeiro de 2018. Apresenta-se como 

um documento que define orientações e instrumentos relacionados aos temas: 

 

Sustentabilidade na administração; 
Água e efluentes; 
Áreas verdes e reservas ecológicas; 
Edificações sustentáveis; 
Educação ambiental; 
Emissão de gases do efeito estufa e gases poluentes; 
Energia; 
Gestão de fauna; 
Mobilidade; 
Resíduos; e 
Uso e ocupação territorial. (USP, 2018b) 

 

Para a elaboração da Política foram criados Grupos de Trabalho com grupos 

de professores, funcionários e alunos de todos os campi da USP, contando também 

com a participação de outras superintendências. 

Em março de 2015 foi criado o Programa Permanente para o Uso Eficiente dos 

Recursos Hídricos e Energéticos, denominado PUERHE-USP. Tendo como principais 

objetivos “incrementar a eficiência do uso e reduzir o consumo dos mesmos por meio 

de ações de caráter tecnológico e comportamental” (USP, 2015a). 

A publicação da portaria que dispõe a respeito da criação do PUERHE-USP 

unificou os trabalhos que já estavam sendo conduzidos pelo Programa Permanente 

para o Uso Eficiente da Energia Elétrica (PURE) e pelo Programa de Uso Racional da 

Água na Universidade de São Paulo (PURA-USP) (USP, 2015b). Desde então foram 

desenvolvidas ações visando maior eficiência hídrica e elétrica (Quadro 3.3): 
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Quadro 3.3: Ações de eficiência hídrica e elétrica da USP. 

Economia de água Economia de energia 

- vistorias para prevenção e correção de 

vazamentos; 

- monitoramento do consumo de água; 

- instalação de torneiras e vasos sanitários 

economizadores; 

- manutenção e regulagem periódicas de 

equipamentos sanitários. 

- reformas de sistemas de iluminação; 

- campanhas para desligamento de lâmpadas 

e condicionadores de ar em horários em que 

não são utilizados; 

- gestão de contratos e faturas; 

- sistema de monitoramento on-line do 

consumo de energia de um dos campi; 

- elaboração de novas especificações que 

seguem padrões de eficiência energética. 

Fonte: Adaptado de USP, 2015b. 

 

3.3.2.2 Universidade Estadual de Campinas 

 

Desde 1999 a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) realiza ações 

buscando combater o desperdício e minimizar os custos com abastecimento de água 

no campus, a partir da instituição do Programa Pró-Água. Além da prática de 

conscientizações junto à comunidade interna, foram implantadas tecnologias 

economizadoras, perfuração de poços e monitoramento constante do consumo por 

meio de um projeto de caça de vazamentos. Tais ações foram tão efetivas que o 

consumo de água observado em 2017 fora menor do que o ocorrido 15 anos antes, 

mesmo havendo crescimento de sua infraestrutura e aumento na quantidade de 

alunos (ALVES FILHO, 2017). 

No que tange ao consumo de energia elétrica, a universidade é classificada 

como grande consumidora por conta de sua extensão e da complexidade de suas 

atividades. Visando a redução do consumo foi feita: a substituição de lâmpadas 

incandescentes por LED (doadas por investidores chineses) na Biblioteca Central 

Cesar Lattes, a conscientização da comunidade interna, a busca por equipamentos 

mais eficientes, e por meio de projetos foram feitas avaliações para identificar a 

existência de perdas evitáveis de energia elétrica em um dos campi (salas vazias com 

luzes acesas, instalações inadequadas, equipamentos obsoletos etc) (ALVES FILHO, 

2017). 

Em janeiro de 2018 foi iniciado o Projeto Campus Sustentável em parceria com 

a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) iniciando uma “série de iniciativas na 

área de pesquisa e desenvolvimento, eficiência energética e redução do consumo de 

energia elétrica dentro do campus da UNICAMP nos próximos anos” (GARDENAL, 

2018). O projeto prevê fases de “diagnóstico, sistema de energia solar, substituição 
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de equipamentos e capacitação” (FRANCHINI, 2018). Com duração de 36 meses, 

estima-se economia de pelo menos 3% a 6% do consumo total de energia elétrica, 

com maiores resultados advindos da utilização do sistema fotovoltaico que está sendo 

instalado (FRANCHINI, 2018). 

 

3.3.2.3 Universidade Estadual Paulista 

 

Em 2010 foi criada a Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador e 

Sustentabilidade Ambiental (COSTSA) que passou a reunir iniciativas como: 

Programa Geral de Saúde e Segurança do Trabalhador (PGSST), Programa de 

Gerenciamento de Resíduos (PGR), Programa Unesp de Racionalização de Energia 

(URE) e Programa Unesp de Racionalização de Água (URA) (UNESP, 2011). Dentre 

a equipe técnica da COSTSA foi criado o Grupo Técnico de Sustentabilidade 

Ambiental, que foi subdividido em áreas assim denominadas: Área de Energia e 

Recursos Hídricos, Área de Segurança do Trabalhador e Área de Meio Ambiente. 

A Área de Energia e Recursos Hídricos ficou responsável por: 

 

- Estabelecer políticas de uso racional de energia; 
- Reativar as Comissões internas de conservação de energia e água e 
capacitar seus membros para serem os multiplicadores da política de uso 
racional nas Unidades Universitárias; 
- Formar banco de dados de todas Unidades da UNESP, com informações 
sobre o consumo de energia e água e valores gastos e sistematiza-los para 
análises da estratégia adotada e alterá-la caso essa não esteja produzindo 
os resultados esperados; 
- Estabelecer políticas de uso racional de energia e água; 
- Implantar em toda a Universidade um conjunto de medidas para incentivar, 
promover e normatizar a gestão do uso de energia elétrica e água em todas 
as instalações (UNESP, 2010). 

 

Os campi da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP), em 2015, criaram Comissões Internas de Conservação de Energia (CICE), 

que considerando a realidade local, de maneira independente, formularam ações 

visando a redução do consumo de energia (UNESP, 2016a). 

Em 2016, porém, foi publicada a Portaria Unesp-350 que revogou o que havia 

sido disposto na Portaria de criação do COSTSA (UNESP, 2016b). Nesta atualização 

não consta nenhum parágrafo ou artigo que mencione a gestão dos recursos hídricos 

ou do consumo de energia elétrica. 
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3.3.3 Gestão Ambiental na UNIFESP 

 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) se originou da Escola 

Paulista de Medicina (EPM), fundada em 1933, que desenvolvia apenas atividades 

voltadas ao ensino da medicina, enfermagem e áreas da saúde. Inicialmente era 

localizada apenas na Vila Clementino (São Paulo) onde foram instalados institutos de 

pesquisa, centros de ensino e laboratórios, ocupando mais de uma centena de 

imóveis da região (COSTA, 2015; UNIFESP, 2014). 

As instalações da EPM impossibilitavam que os alunos realizassem ensino 

prático, dessa forma, em 1936 foi lançada a estaca fundamental e o primeiro hospital-

escola foi inaugurado no país, o Hospital São Paulo (RODRIGUES, 2008). 

Em 1956 a EPM foi federalizada e apenas em 1994 transformou-se em 

universidade federal, conservando os cursos nas áreas de Medicina, Enfermagem, 

Ciências Biológicas (modalidade médica), Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica 

(UNIFESP, 2014). A partir de 2005, passou por uma fase de expansão com a 

inauguração de cinco novos campi em municípios próximos a cidade de São Paulo, 

que foram denominados: Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São José 

dos Campos, que abrigam cursos de diversas áreas do conhecimento (COSTA, 2015). 

Tal expansão implicou, principalmente, no aumento do número de estudantes de 

graduação que foi multiplicado por oito em apenas seis anos (2008 a 2013) de 1.200 

para quase 10.000 alunos (UNIFESP, 2013a). 

O primeiro campus de expansão a surgir foi na Baixada Santista ao final de 

2004. Atualmente, o Instituto de Saúde e Sociedade e o futuro Instituto do Mar são 

responsáveis por oferecer cursos nas áreas da Saúde e Ciências do Mar. O campus 

está distribuído em cinco unidades: Edifício Central, Unidade I, Edifício Acadêmico II, 

Edifício Acadêmico III e Edifício Acadêmico IV (UNIFESP - CAMPUS BAIXADA 

SANTISTA, 2017). 

Em 2007 foi inaugurado o campus Diadema (Instituto de Ciências Ambientais, 

Químicas e Farmacêuticas), que visando se engajar a realidade da região industrial e 

que também abriga área preservada de Mata Atlântica, oferece cursos voltados para 

as ciências naturais e exatas. O campus é composto por quatro unidades: Antônio 

Doll, Manuel da Nóbrega/Fundação Florestan Fernandes, José Alencar e José de 

Filippi (UNIFESP - CAMPUS DIADEMA, 2017). 
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No mesmo ano de 2007, foi criado o campus Guarulhos, conhecido como 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) da UNIFESP que se propõe 

a integrar as áreas de conhecimento das ciências humanas. A estrutura administrativa 

e acadêmica do campus foi transferida para um prédio provisório alugado no centro 

da cidade, pois o prédio definitivo estava em reforma e construção. De forma que em 

abril de 2016 o prédio no Bairro Pimentas foi reinaugurado e as aulas reiniciaram neste 

endereço (UNIFESP - CAMPUS GUARULHOS, 2017). 

Ainda em 2007, foi implantado o campus São José dos Campos, que abriga o 

Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) e oferece cursos relacionados a essa área. 

Inicialmente todas as atividades do campus eram centralizadas na Unidade Talim e 

após a construção da Unidade Parque Tecnológico (inaugurado em 2014) ocorreu a 

transferência de todo o ensino de graduação (UNIFESP - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS, 2017). 

Em 2011, foram iniciadas as atividades do campus Osasco, onde está situada 

a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), que tem cursos 

específicos na área de ciências humanas aplicadas. Suas instalações encontram-se 

num prédio provisório cedido pela Prefeitura de Osasco até 2030 (UNIFESP - 

CAMPUS OSASCO, 2017). 

A partir do momento em que se iniciou a expansão dos campi, os imóveis e 

prédios da Vila Clementino que anteriormente eram conhecidos como UNIFESP, 

passaram a compor o campus São Paulo, o qual integra a EPM e a Escola Paulista 

de Enfermagem (EPE). Em 2010 ocorreu a mudança das estruturas acadêmicas e 

administrativas do nível central da universidade para instalações próprias, constituindo 

a Reitoria da UNIFESP (UNIFESP - CAMPUS SÃO PAULO, 2017). 

 

3.3.3.1 Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da UNIFESP 

 

Em 2011 foi aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) da UNIFESP o 

Regimento Geral da Instituição, que em seu art. 144 previa a formação de uma 

Comissão de Gestão Ambiental (CGA) responsável pela implementação de políticas 

de meio ambiente e de gerenciamento de resíduos sólidos no âmbito da universidade 

(UNIFESP, 2011). 

Este Conselho, por meio da Resolução nº 87/2013, alterou o que havia sido 

disposto no Regimento Geral, e criou o Departamento de Gestão e Segurança 
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Ambiental da UNIFESP (DGA-UNIFESP) vinculado à Pró-Reitoria de Administração 

(Figura 3.2). 

 

Figura 3.2: Organograma dos Departamentos, Coordenadorias e Divisões da Pró-Reitoria de 
Administração. 

 

Fonte: UNIFESP, 2016a. 

 

A Resolução nº 87/2013 propôs também uma nova estrutura funcional do 

Departamento, sendo formado por divisões, como observado na Figura 3.3: 

 

Figura 3.3: Estrutura funcional do DGA-UNIFESP. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (com base na Resolução 87/2013, UNIFESP, 2013b). 
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Posteriormente neste mesmo ano, foi publicada a Portaria nº 2.453 que elencou 

as atribuições do Departamento e das divisões que o compõe. O parágrafo único do 

Art. 1º afirma: 

 

O DGA é órgão técnico, com função executiva e de assessoramento, cuja 
finalidade é apoiar, orientar e implementar as ações e políticas de 
responsabilidade socioambiental e sustentabilidade na instituição, auxiliando 
no processo administrativo e desempenho ambiental da UNIFESP 
(UNIFESP, 2013c). 

 

Esta Portaria estabeleceu que este departamento seria responsável por 

organizar e coordenar a Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental (CT-

GSA), que se trata de um órgão consultivo, deliberativo e de acompanhamento, com 

objetivo de elaborar, propor, avaliar e coordenar diretrizes, ações e políticas 

relacionadas à gestão ambiental na UNIFESP. Compõe a CT-GSA: diretor do DGA, 

chefes das divisões do DGA (sustentabilidade, resíduos e biossegurança), chefes das 

Divisões de Gestão Ambiental dos campi, diretores administrativos e representantes 

de cada campus, coordenador administrativo da Reitoria e Administração Geral. 

Contando com o auxílio de parcerias e opiniões de especialistas, o DGA-

UNIFESP elaborou políticas ambientais institucionais com o intuito de estabelecer 

diretrizes gerais, orientações e instrumentos de gestão ambiental para a universidade. 

São elas: 

 Política de Excelência em Sustentabilidade Ambiental (PENSA) - 

Resolução nº 113/2015 - Consiste em um conjunto amplo e detalhado de 

princípios e diretrizes, que visam implantar ou adaptar ações institucionais que 

possibilitem promover o desenvolvimento sustentável da UNIFESP e da 

sociedade; 

 Política de Resíduos Sólidos (PRS) - Resolução nº 118/2015 - Discorre 

acerca dos princípios, objetivos e instrumentos, a fim de difundir as diretrizes 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos de todas as classes, as 

responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e os instrumentos de 

boas práticas ambientais aplicáveis; 

 Política de Segurança Biológica (PBio) - Resolução nº 133/2017 - 

Estabelece normas técnicas de segurança e mecanismos de gerenciamento 

sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a 

transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a 
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liberação no meio ambiente e o descarte de qualquer material que ofereça risco 

biológico, tais como agentes infecciosos e etiológicos causadores de doenças 

humanas, animais e plantas, toxinas de origem biológica e material de origem 

humana, tendo como diretrizes prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos 

inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, 

vegetal e meio ambiente, além de estimular o desenvolvimento de melhores 

práticas na área de biossegurança e biotecnologia. 

O DGA-UNIFESP encontra-se lotado no prédio da Reitoria e é representado 

em todos os campi da universidade pelas Divisões de Gestão Ambiental. As Divisões 

são tecnicamente subordinadas ao DGA-UNIFESP e administrativamente à Direção 

Administrativa de cada campus. Em 2015 foi publicada a Portaria Reitoria nº 3.541, 

que define as diretrizes para a composição e as atribuições das Divisões de Gestão 

Ambiental dos campi e cita sua missão: 

 

apoiar, orientar e implementar as ações e políticas de responsabilidade 
socioambiental e sustentabilidade na instituição, auxiliando no processo 
administrativo e desempenho ambiental do campus, além de contribuir nas 
questões acadêmicas (UNIFESP, 2015a). 

 

Os campi apresentam realidades diferentes por se encontrarem em áreas 

distintas do Estado, por possuírem estruturas acadêmicas que envolvem 

especialidades diversas e por serem geridos de maneiras diferenciadas, ocorrendo a 

ausência de procedimentos padronizados principalmente pela descentralização de 

atividades. Tais fatos se refletem na estruturação da gestão ambiental de cada 

campus, que pode ou não ter o auxílio de comissões. Serão apresentadas as 

estruturas da gestão ambiental de cada campus, bem como as datas de instauração 

(Figura 3.4): 

 

Figura 3.4: Estrutura da gestão ambiental nos campi da UNIFESP até setembro de 2017. 

 

Campus Baixada Santista

Divisão de Gestão 
Ambiental

07/2015

Nomeação do 1º 

Chefe da Divisão

Comissão

08/2009

Comissão de Destino de 
Resíduos (CODERE)
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Campus Diadema

Divisão de Gestão 
Ambiental

05/2014

Nomeação da 1ª Chefe da 
Divisão

Comissão

11/2010

Comissão de Resíduos 
Químicos e Biológicos 

(CRQB)

Campus Guarulhos
Divisão de Gestão e 

Segurança Ambiental

11/2015

Nomeação do 1º 

Chefe da Divisão

Campus Osasco

Divisão de Gestão 
Ambiental

12/2013

Nomeação da 1ª 

Chefe da Divisão

Comissão

10/2015

Comissão de Gestão 
Ambiental

Campus São José dos 
Campos

Divisão de Gestão 
Ambiental

07/2015

Nomeação do 1º 

Chefe da Divisão

Comissão
02/2014

Comissão de Resíduos
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Fonte: Elaborado pela autora (com base em consultas feitas no Portal da Imprensa Nacional (2017) e 
na página do DGA-UNIFESP (UNIFESP, 2016b). 

 

Na maioria dos campi a gestão ambiental teve início com a criação de 

Comissões que tratavam apenas da gestão dos resíduos locais. Apenas após o 

estabelecimento do DGA-UNIFESP em 2013 iniciou-se a constituição das Divisões de 

Gestão Ambiental nos campi. A Tabela 3.1 a seguir, mostra a quantidade de 

servidores, estagiários e voluntários que atuavam nas divisões dos campi em 

setembro de 2017: 

 

Tabela 3.1: Quantidade de pessoas atuando nas Divisões de Gestão Ambiental nos campi da 
UNIFESP. 

Campus 
Técnicos em 

Assuntos Estudantis 
Docentes Discentes 

Baixada Santista 1 0 
1 Bolsista 

2 Voluntários 
Diadema 2 0 0 
Guarulhos 2 (1) 1 Bolsista 
Osasco 1 0 0 
São José dos 
Campos 

2 1 1 

São Paulo 4 0 0 
(1): 11 Docentes e 1 Técnico em Assuntos Estudantis integram o Grupo de Trabalho Verde. 
Fonte: Elaborado pela autora (com base em consulta feita aos Chefes das Divisões de Gestão 
Ambiental dos campi). 

 

3.3.4 Planos de Gestão de Logística Sustentável 

 

Neste item serão apresentadas características dos Planos de Gestão Logística 

Sustentável de universidades federais. A Tabela 3.2 mostra os anos de instituição das 

Campus São Paulo

Divisão de Gestão 
Ambiental

07/2014

Nomeação do 1º 

Chefe da Divisão

Comissões

02/2012

Comissão de Gestão 
Ambiental da UNIFESP

03/2015

Comissão de 
Sustentabilidade e 

Conscientização Ambiental
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Comissões Gestoras, publicação dos PLS e dos Relatórios em algumas Universidade 

Federais e que constam no site das Contratações Públicas Sustentáveis: 

 

Tabela 3.2: Informações sobre Planos de Gestão de Logística Sustentável em Universidade Federais 

 Instituição da 
Comissão 

Publicação 
do Plano 

Publicação 
de Relatórios 

Universidade Federal de São Paulo 2014 2015 2017 
Universidade Federal do ABC 2015 2016 - 
Universidade Federal do Ceará Não localizada 2013 - 
Universidade Federal do Oeste do Pará 2014 2014 - 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 2012 2013 2014 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2015 2016 - 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos Planos publicados no site das Contratações Públicas 
Sustentáveis, 2017. 

 

3.3.4.1 PLS-UNIFESP 

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UNIFESP (PLS-UNIFESP) teve 

sua primeira versão publicada em setembro de 2015, contemplando Planos de Ação 

elaborados pela Comissão Gestora do PLS-UNIFESP, abrangendo todos os campi e 

a Reitoria. Devido à complexidade e inerência do serviço, o PLS do Hospital não 

constou nesta versão. 

O DGA-UNIFESP detém o papel de solicitar, organizar e consolidar as 

informações dos campi relativas ao PLS-UNIFESP. Dessa forma, elaborou três 

arquivos-modelo padronizados para que a Comissão Gestora pudesse reportar 

informações, são eles: 

- Check List: arquivo do software Excel que possui abas distintas que 

contemplam os sete temas mínimos propostos pela IN nº 10/2012; possui colunas que 

compreendem os tópicos estabelecidos na mesma IN, conforme pode ser verificado 

no trecho extraído do arquivo PLS-UNIFESP, na Figura 3.5. Este arquivo foi 

preenchido pela Comissão Gestora antes da publicação do Plano: 

 

Figura 3.5: Modelo do Check List. 

 

Fonte: UNIFESP (2015b). 
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- Formulário de Acompanhamento Semestral: arquivo do software Excel criado 

para a realização do monitoramento semestral dos resultados obtidos com a 

implantação do PLS-UNIFESP em 2016, que possui abas que compreendem os 

períodos de apuração propostos no Check List (diário, semanal, quinzenal, mensal, 

trimestral e semestral). As Figuras 3.6a, 3.6b e 3.6c trazem alguns desses trechos: 

 

Figura 3.6a: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Semestral -apuração semanal. 
Figura 3.6b: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Semestral -apuração mensal. 
Figura 3.6c: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Semestral -apuração trimestral. 

 

 

Fonte: Formulário fornecido pelo DGA-UNIFESP. 
 

- Formulário de Acompanhamento Anual: arquivo do software Excel criado para 

a realização do monitoramento anual dos resultados obtidos com a implantação do 

Figura 3.6a 

Figura 3.6b 

Figura 3.6c 
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PLS-UNIFESP em 2016, que possui partes a serem preenchidas pela Comissão 

Gestora, conforme mostra a Figura 3.7: 

 

Figura 3.7: Trecho do modelo do Formulário de Acompanhamento Anual. 

 

Fonte: Formulário fornecido pelo DGA-UNIFESP. 

 

De acordo com o DGA-UNIFESP, os Relatórios de Monitoramento relativos ao 

1º e 2º semestres de 2016, bem como o Relatório de Avaliação Anual foram 

elaborados e publicados no site institucional. Encontra-se também publicado o 

Relatório de Monitoramento referente ao 1° semestre de 2017 e o Relatório do 2º 

semestre está em fase de confecção. 

Em 2016, o DGA-UNIFESP contando com o auxílio do Departamento de 

Tecnologia da Informação (DTI) da UNIFESP iniciou a criação de um sistema para 

coleta e gerenciamento eletrônico de dados relativos à gestão ambiental, visando 

atender num primeiro momento apenas o gerenciamento dos dados do PLS-

UNIFESP, nomeado como Sistema Informatizado de Gestão Ambiental (SISGA) 

(UNIFESP, 2016c). A Figura 3.8 mostra a tela inicial deste sistema: 

 

Figura 3.8: Tela inicial do SISGA. 

 

Fonte: Fornecido pelo DGA-UNIFESP. 

  

Sim

NãoMeta Atingida?

Sim Esta ação será desenvolvida ou 

modificada para o ano de 2017?Parcialmente

Não
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Assim sendo, a partir de 2017 o monitoramento passou a ocorrer diretamente 

no SISGA, e o DGA-UNIFESP permanece responsável pelo acompanhamento do 

preenchimento dos dados no sistema e pela elaboração dos Relatórios semestrais e 

anuais. 

 

3.3.4.2 PLS-UFABC 

 

Em 2015 foi instituída a Comissão Gestora da elaboração do Plano de Gestão 

de Logística Sustentável da Universidade Federal do ABC (PLS-UFABC), composta 

por docentes, técnicos administrativos e discentes, separados em Grupos Temáticos 

de Assessoramento (UFABC, 2015): 

 GT Recursos Hídricos 

 GT Energia 

 GT Mobilidade 

 GT Materiais de Consumo e Licitações Sustentáveis 

 GT Resíduos 

 GT Espaços 

 

O PLS-UFABC foi aprovado em outubro de 2016 e tem duração até 2022. Sua 

concepção ocorreu em consonância com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Universidade Federal do ABC (UFABC) (UFABC, 2016). 

Concomitante à aprovação do PLS-UFABC foi feita a nomeação da Comissão 

Consultiva à Sustentabilidade (CCS), responsável pelo acompanhamento do Plano, 

deliberação em demandas relacionadas a propostas de mudanças em qualquer dos 

eixos pré-estabelecidos e elaboração de relatórios de monitoramento (MONDELLI; 

QUEIROZ, 2017). 

 

3.3.4.3 PLS-UFRGS 

 

A criação do Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (PLS-UFRGS) ocorreu a partir da instituição de um 

Grupo de Trabalho em maio de 2015. Nesta etapa foi verificada a necessidade da 

criação da Comissão Gestora das Políticas Sustentáveis e do Escritório de 
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Sustentabilidade, para auxiliar na implementação, acompanhamento e realização de 

avaliações periódicas. Há também, dentre os Planos de Ação propostos, a sugestão 

para a criação da Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável 

(UFRS, 2015). 

Não foi localizado nenhum relatório de monitoramento ou acompanhamento 

após a publicação do PLS-UFRS. 

O PLS-UFRS encontra-se publicado apenas na página institucional, 

descumprindo o disposto no Parágrafo Único do Art. 14 da IN. nº 10/2012, que 

preconiza que o Plano deve ser encaminhado eletronicamente à CISAP para posterior 

publicação no site de Contratações Públicas Sustentáveis do Ministério do 

Planejamento. 

 

3.3.4.4 PLS-UFC 

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da Universidade Federal do Ceará 

(PLS-UFC) foi elaborado pela Comissão Gestora nomeada pelo Reitor, e se dividiu 

em grupos de trabalho considerando os conhecimentos específicos de diversas áreas. 

A publicação do Plano ocorreu em novembro de 2013 e, dentre outras propostas, 

sugeriu a criação da Divisão de Gestão Ambiental para acompanhar a execução do 

PLS-UFC, realizar as revisões e elaborar os próximos Planos (UFC, 2013). 

Não foi localizado nenhum relatório de monitoramento ou acompanhamento 

após a publicação do PLS-UFC. 

 

3.3.4.5 PLS-UFOPA 

 

A Diretoria de Meio Ambiente (DMA) da Universidade Federal do Oeste do Pará 

(UFOPA) foi criada em 2014 para implementar a gestão ambiental na universidade. 

No mesmo ano, foi nomeada a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável 

(CGPGLS) da UFOPA que elaborou o Plano e, neste, sugeriu que a DMA realizasse 

seu monitoramento (UFOPA, 2014). 

Não foi localizado nenhum relatório de monitoramento ou acompanhamento 

após a publicação do PLS-UFOPA. 
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3.3.4.6 PLS-UFRB 

 

Em 2012 foi nomeada a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (PLS-UFRB) que contou com a 

colaboração de Grupos de Trabalho instituídos pela Pró-Reitoria de Administração, 

para a elaboração do PLS-UFRB que foi publicado em setembro de 2013. Este 

documento determinava que o monitoramento e a avaliação do Plano seriam feitos 

pela Comissão Gestora em conjunto com os Grupos de Trabalho (UFRB, 2013). 

Em dezembro de 2014 foi publicada a 1ª Avaliação do PLS-UFRB que 

identificou a necessidade de criação de um setor responsável pelo desenvolvimento 

das ações do Plano, o Núcleo de Logística Sustentável. Verificou-se que a 

implementação das ações foi prejudicada pela greve dos servidores administrativos 

que durou 3 meses, observou-se que algumas ações não atingiram os objetivos 

planejados devido o início do funcionamento de dois centros de ensino e de novas 

construções que foram entregues ou estavam em andamento nos campi. Este foi o 

único documento de avaliação localizado (UFRB, 2014). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

Foi definido como local de estudo a UNIFESP, que se trata de uma universidade 

multicampi, a saber: 

 Campus Baixada Santista 

 Campus Diadema 

 Campus Guarulhos 

 Campus Osasco 

 Campus São José dos Campos 

 Campus São Paulo 

 Reitoria (com sede na cidade de São Paulo) 

 

A localização dos campi encontra-se destacada na Figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Localização dos campi da UNIFESP. 

 

Fonte: Extraído do Google Maps e editado pela autora. 
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As Tabelas 4.1 e 4.2 mostram características quantitativas da comunidade 

acadêmica e administrativa dos campi no período em estudo: 

 

Tabela 4.1: Características quantitativas da comunidade acadêmica dos campi. 

 

Fonte: Informações fornecidas pelo Comitê Permanente de Informações Acadêmicas e 
complementadas pelos dados do site UNIFESP, 2018. 

 

Tabela 4.2: Características acadêmicas e administrativas dos campi (quantitativas). 

 

Fonte: Informações fornecidas pelo Comitê Permanente de Informações Acadêmicas. 
N.D. = Não disponível. 

 

Os calendários acadêmicos referentes ao período em estudo não foram 

localizados nas páginas institucionais, tampouco enviados pelas respectivas pró-

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Alunos 1.847 2.074 2.105 199 244 318

Cursos 7 8 8 2 3 5

Alunos 2.578 2.475 2.542 207 258 392

Cursos 6 6 6 4 5 7

Alunos 3.053 3.006 3.138 454 545 669

Cursos 16 23 23 8 9 9

Alunos 1.206 1.486 1.656 30 40 58

Cursos 5 5 5 1 2 2

Alunos 1.052 1.213 1.320 123 169 237

Cursos 6 7 7 3 6 7

Alunos 1.517 1.536 1.542 3.428 3.432 3.458

Cursos 7 7 7 35 36 37

Alunos 0 0 0 0 0 0

Cursos 0 0 0 0 0 0

São Paulo

Reitoria

Graduação Pós-Graduação

Baixada Santista

Diadema

Guarulhos

Osasco

São José dos Campos

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Baixada Santista 191 221 209 N.D. 114 115

Diadema 241 264 261 N.D. 96 103

Guarulhos 238 239 240 N.D. 83 93

Osasco 83 94 91 N.D. 45 53

São José dos Campos 92 103 108 N.D. 53 62

São Paulo 615 614 619 N.D. 1.124 1.130

Reitoria 40 43 26 N.D. 390 334

Docentes Técnicos
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reitorias após solicitação. Tal fato impossibilitou uma discussão mais precisa do 

consumo de água e energia elétrica, visto que foram estimados os períodos de 

recesso. 

Não foi possível realizar o levantamento da população flutuante (terceirizados, 

alunos de cursos não regulares), já que o Comitê Permanente de Informações 

Acadêmicas e a Coordenadoria Administrativa não dispuseram essa informação. 

 

4.2 FONTE E LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Para se atingir os objetivos pretendidos foi realizado um estudo de caráter 

descritivo, empregando-se, como método, a análise de estudo de caso e a pesquisa 

do tipo ex-post facto (GIL, 2002). Para tal, foram utilizados exclusivamente dados 

secundários, obtidos em sítio oficial nacional, compreendendo o período entre 2014 e 

2016. Justifica-se o corte temporal em razão da publicação da Portaria MPOG nº. 23, 

em 12 de fevereiro de 2015, que em seu 2º Artigo estabelece que “os órgãos e 

entidades deverão fornecer informações referentes ao consumo de Energia Elétrica e 

Água, mensalmente, por meio do Sistema do Projeto Esplanada Sustentável 

(SisPES)” (BRASIL, 2015). 

Os dados referentes ao consumo de água e energia elétrica da Universidade 

foram fornecidos pelo DGA-UNIFESP e pelas Divisões de Gestão Ambiental dos 

campi da UNIFESP. 

 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram coletados no sítio do SisPES, ao qual disponibiliza-se acesso 

restrito para gestores dos Órgãos Públicos Federais. O acesso ao sistema é 

concedido pelo líder do Projeto pertencente a cada órgão e todo acesso é monitorado 

e controlado. 

Para a análise, os parâmetros foram selecionados separadamente nos 

períodos estabelecidos (2014 a 2016). O sítio oficial gera Relatórios para cada 

parâmetro por período, apresentando os consumos por campus. 

Os dados de consumo dos campi foram extraídos do sítio do SisPES em 24 de 

abril de 2017. Se faz necessária a menção da data, pois os dados presentes no site 

são passíveis de edição pelos gestores que têm acesso a ele.  
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4.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises estatísticas foram feitas com os dados reais de consumo da 

universidade no software IBM® SPSS Statistics® Versão 21 em duas fases. 

Primeiramente, foram realizadas comparações dos consumos anuais por campus. 

Analisou-se também o comportamento do consumo antes e após a intervenção 

ocorrida em fevereiro de 2015. Por fim foram elaborados indicadores relativos e 

comparados entre si. 

 

4.4.1 Comparações anuais 

 

Para a realização das comparações dos consumos anuais dos campi, utilizou-

se o software SPSS para a execução do cálculo do consumo médio por ano (média 

dos 12 meses) e do desvio padrão de cada campus, utilizando-se dos dados reais de 

consumo. 

Os Apêndices mostram a representação gráfica da distribuição dos dados de 

consumo em cada ano que foi feita no SPSS através de boxplots (gráficos de caixa). 

A visualização dos gráficos permite a realização de comparação visual nos consumos 

ocorridos no período em estudo, sendo possível observar também a presença de 

valores discrepantes em alguns casos. 

 

4.4.2 Comparações pré e pós-intervenção 

 

Utilizou-se a equação da Regressão Segmentada para comparação dos 

consumos pré e pós-intervenção, como estratégia de comparação pré-teste e pós-

teste para dados temporais. O que difere esse tipo de análise de outras medidas pré 

e pós-teste são as condições de análise, onde é realizado um corte temporal entre os 

grupos analisados com base em uma condição específica. 

Entre 2013 e 2015 o Sudeste do Brasil passou por uma grande escassez 

hídrica. Dessa forma, considerou-se para esse estudo, a segmentação da série 

temporal em fevereiro de 2015. Separou-se assim, o período pré-intervenção 

(janeiro/2014 a fevereiro/2015) e período pós-intervenção (fevereiro/2015 a 

dezembro/2016). 



57 

O modelo dessa regressão é dado pela equação 1, adaptada de Wagner et al 

(2012): 

 

Equação 1: Equação da Regressão Segmentada 

 

𝑌𝑡 = 𝑏0 + 𝑏1𝑇 + 𝑏2𝐷 + 𝑏3𝑃 + 𝑒𝑡 

 

Onde: 

𝑌𝑡 é o resultado da intervenção ao longo do tempo; 

T é o tempo desde o início do período de observação; 

D é uma variável dummy para a intervenção pré ou pós, utiliza o zero para 

antes da intervenção e o 1 para pós-intervenção; 

P é o tempo desde a intervenção e utiliza zero para o período anterior à 

intervenção; 

𝑏0 é o valor no tempo zero; 

𝑏1 é a inclinação antes da intervenção; 

𝑏2 é a mudança no nível imediatamente após a intervenção; 

𝑏3 é a mudança na inclinação do período pré para o período pós-intervenção; 

𝑒𝑡 representa variabilidade aleatória não explicada pelo modelo. 

 

Utilizando-se desta equação foi possível estabelecer os pontos das retas de 

regressão linear ajustadas antes e depois da intervenção. Dentre os Coeficientes 

gerados pela equação, esse estudo considerou pertinentes apenas os valores de b2, 

que correspondem à diferença entre o consumo pré e pós-intervenção. De forma que, 

quando os coeficientes se apresentam significantes e negativos, indicam que houve 

redução importante após a intervenção. 

 

4.4.3 Estudos de Indicadores 

 

A fim de obter um parâmetro de comparação entre os campi, foram analisados 

indicadores relativos de consumo per capita. 

Os indicadores permitem verificar a existência de um padrão de consumo 

relativo entre os campi similares. Ou seja, os campi que possuem ou não laboratórios 
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úmidos são pressupostos a possuírem padrão de consumo semelhantes por utilizarem 

de maneira similar recursos como água e energia elétrica. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados das análises desenvolvidas 

com relação aos consumos de água e energia elétrica da UNIFESP. O subitem 

Panorama e Análise do consumo institucional traz a comparação estatística do 

consumo entre os campi, no período que compreende os anos de 2014 até 2016. No 

subitem Análise do consumo por campus, serão relatadas as informações sobre o 

consumo separado por campus no mesmo período de análise. No subitem Análise do 

Indicador relativo serão apresentadas informações do consumo per capita. 

 

5.1 CONSUMO DE ÁGUA 

 

Foi realizada compilação dos dados de consumo de água disponíveis no sítio 

do SisPES, com o objetivo de comparar os consumos dos campi da UNIFESP no 

período entre 2014 e 2016. Os tópicos que seguem apresentam a análise do consumo 

institucional e individual de água dos campi. 

 

5.1.1 Panorama e Análise do consumo de água institucional 

 

A região Sudeste do Brasil foi atingida por uma seca que teve seu início em 

outubro de 2013 e culminou nos anos de 2014 e 2015. Esta escassez de água foi 

causada pela falta de chuvas nos principais sistemas de abastecimento de água da 

região, principalmente da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Neste período 

a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) passou a 

adotar medidas para enfrentar a crise: 

 

Rodízios de abastecimento, para reduzir o fluxo disponível para a população; 
Medidas de contingência para reduzir as descargas; Programa de bônus e 
campanhas de sensibilização; Intensificar o combate às perdas; usar água 
tratada de outros produtores, como o sistema Rio Grande; Uso de reservas 
técnicas; e ações institucionais, como a campanha de comunicação em 
grandes meios de comunicação alertando o público sobre a criticidade da 
situação enfrentada, incentivando a reutilização de consumo de água e 
reduzindo o consumo nos edifícios públicos (SORIANO et al., 2016). 

 

Em consonância com os encaminhamentos feitos pela SABESP, o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) publicou a Portaria nº 23, em 12 de 
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fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica 

e Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dispõe sobre o 

monitoramento de consumo desses bens e serviços (BRASIL, 2015). 

O monitoramento mencionado é feito mensalmente por meio do fornecimento 

dos dados de consumo no sitio do SisPES. Dessa forma, os dados de consumo de 

água da UNIFESP encontram-se atualizados neste sistema e foram utilizados para a 

realização das análises que seguem. 

Os sistemas de abastecimento que fornecem água aos campi encontram-se no 

Quadro 5.1. Dentre eles, apenas o Sistema Pilões-Cubatão, que abastece o campus 

Baixada Santista, não sofreu com a escassez hídrica como os demais. 

 

Quadro 5.1: Relação dos sistemas de abastecimento que fornecem água aos campi. 

Campus Sistema de Abastecimento 

Baixada Santista Pilões-Cubatão 

Diadema Rio Grande 

Guarulhos Alto Tietê 

Osasco Cantareira 

São José dos Campos Paraíba do Sul 

São Paulo Guarapiranga 

Reitoria Guarapiranga 

Fonte: SABESP, 2018. 

 

Em janeiro de 2015 o DGA-UNIFESP solicitou aos chefes das Divisões de 

Gestão Ambiental que realizassem um diagnóstico relacionando a disponibilidade de 

água das caixas d’água dos campi e a quantidade de dias que o campus poderia 

manter suas atividades, caso a SABESP colocasse em prática medidas mais rígidas 

de racionamento. No Quadro 5.2 encontra-se um resumo das informações fornecidas 

pelos campi: 

  



61 

Quadro 5.2: Capacidade de reservação de água (em m³) e a quantidade de laboratórios úmidos dos 
campi. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados fornecidos pelos campi. 

 

No mês seguinte, o DGA-UNIFESP divulgou as “Boas Práticas para uso 

racional da água” (Anexo A) a serem adotadas pelos campi, considerando a água 

utilizada em atividades vinculadas à limpeza, irrigação das áreas verdes, banheiro, 

copa e também ações relacionadas à infraestrutura. No mesmo ano, ocorreu a 

publicação do PLS-UNIFESP, em que cada campus estipulou metas para a redução 

do consumo de água e energia (dentre outros temas), funcionando como uma 

ferramenta de planejamento de práticas de sustentabilidade e racionalização de 

gastos. 

  

Capacidade de 

reservação (m³)

Quantidade de 

laboratórios úmidos

Baixada Santista

Edifício Central 150,28

Ed. Acad. II - Carvalho 160

Ed. Acad. III - Epitácio 0,75

Ed. Acad. IV - Maria Máximo 0,2

Unid. I - Ana Costa 51,92

Unid. Campos Melo (Docas) 1

Diadema

Eldorado 50

Prédio de Vidro 50

Complexo Didático 2

Manoel da Nóbrega 40

Antônio Doll 1

408

151 (ETAP)

Osasco 90 Não há

São José dos Campos

Talim 8 32

17,5

24 (ETAP)

São Paulo 2.624,05 Aproximadamente 500

Reitoria 165 Não há

21Parque

Não informada

63

Guarulhos Não há
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O consumo total de água, entre 2014 e 2016, de todos os campi que compõe 

a UNIFESP é apresentado na Figura 5.1. Como se pode perceber, o consumo ocorrido 

em 2014 foi mais elevado que nos dois anos seguintes. 

 

Figura 5.1: Consumo institucional de água da UNIFESP entre 2014 e 2016. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Pode-se afirmar que a ocorrência quase concomitante da publicação da 

Portaria MPOG n° 23/2015 e das ações lideradas pelo DGA-UNIFESP motivaram a 

redução do consumo de água na universidade. 

A Tabela 5.1 mostra o consumo médio de água separadamente por campus, 

considerando, em cada ano, a média dos 12 meses. Esses dados são representados 

graficamente no Apêndice A. 

Os dados mostram que em 2015 todos os campi apresentaram redução no 

consumo de água em comparação com as médias de 2014. Observou-se também 

que, com exceção do campus São Paulo, houve diminuição da variabilidade (menores 

desvios padrão). Ou seja, em 2015 o consumo diminuiu e apresentou menor variação 

de um mês para o outro em comparação com 2014. 
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Convém observar que houve um aumento no consumo médio de água nos 

campi Baixada Santista (aumento médio de 108 m³) e Diadema (aumento médio 

de109 m³) de 2015 para 2016. 

 

Tabela 5.1: Consumo de água (em m³) dos campi da UNIFESP entre 2014 e 2016. 
Valores médios e desvios padrão, entre parênteses. 

Campus 2014 2015 2016 

Baixada Santista 1.475 (497) c 832 (265) c 940 (340) c 

Diadema 1.199 (276) b 624 (105) b 733 (168) b 

Guarulhos 1.097 (285) b 680 (241) c 531 (277) c 

Osasco 831 (170) b 397 (95) b 366 (133) c 

São José dos Campos 605 (231) c 477 (82) b 503 (102) b 

São Paulo 12.438 (1.015) a 10.903 (1.103) a 8.988 (1.300) a 

Reitoria 434 (168) c 357 (64) b 381 (53) a 

a = Coeficiente de variação menor ou igual a 15% - baixa dispersão 
b = Coeficiente de variação entre 15 e 30% - média dispersão 
c = Coeficiente de variação maior que 30% - alta dispersão 
Fonte: Dados tabulados no software SPSS. 

 

Os dados mostram que em 2015 todos os campi apresentaram redução no 

consumo de água em comparação com as médias de 2014. Ou seja, em 2015 o 

consumo diminuiu e apresentou menor variação de um mês para o outro em 

comparação com 2014. 

Em 2016, considerando-se apenas as médias de consumo, somente os campi 

Guarulhos e Osasco não apresentaram aumento em comparação com 2015, os 

demais evidenciaram aumento, porém, menores do que o cenário que se exibia em 

2014. 

Com relação aos coeficientes de variação, observou-se que a maioria dos 

campi apresentaram média dispersão no período em estudo. O campus Baixada 

Santista apresentou alta dispersão (dados heterogêneos), campus Diadema média 

dispersão e o campus São Paulo baixa dispersão (dados homogêneos), durante os 

três anos em estudo. Os demais campi apresentaram variação nos coeficientes 

durante o período. 

Os boxplots (Apêndice A) mostram a existência de valores discrepantes com 

relação ao consumo de água nos campi Diadema, Guarulhos, Osasco, São Paulo e 

Reitoria. As discrepâncias superiores podem ser resultado da ocorrência de 

vazamentos, ocorrência de eventos esporádicos, ou erro de digitação no sítio do 

SisPES. Já as discrepâncias inferiores podem ter sido causadas pela diminuição do 
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consumo (menor do que o ocorrido nos demais meses daquele ano), períodos de 

férias, ou ainda erro de digitação. 

 

5.1.1.1 Análise da intervenção 

 

Conforme explicitado, em 2015 a UNIFESP iniciou uma campanha junto aos 

campi para conscientização e racionalização do consumo, que gerou alterações neste 

padrão. 

As Figuras 5.2 a 5.8 mostram a evolução do consumo de água dos campi. Nota-

se o consumo observado e a reta de regressão linear ajustada no período pré-

realização de ações de economia fomentadas pelo DGA-UNIFESP em paralelo com 

a publicação da Portaria MPOG nº 23 (fevereiro de 2015). Após as ações citadas, 

separadas pela linha vertical, observa-se o consumo e a reta de regressão até o fim 

de 2016. 

 

Figura 5.2: Consumo de água do Campus Baixada Santista e retas de regressão linear dos períodos 
pré e pós-intervenção. 

 
Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 
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Figura 5.3: Consumo de água do Campus Diadema e retas de regressão linear dos períodos pré e pós-
intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 

 

Figura 5.4: Consumo de água do Campus Guarulhos e retas de regressão linear dos períodos pré e 
pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 
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Figura 5.5: Consumo de água do Campus Osasco e retas de regressão linear dos períodos pré e pós-
intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 

 

Figura 5.6: Consumo de água do Campus São José dos Campos e retas de regressão linear dos 
períodos pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 
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Figura 5.7: Consumo de água do Campus São Paulo e retas de regressão linear dos períodos pré e 
pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 

 

Figura 5.8: Consumo de água da Reitoria e retas de regressão linear dos períodos pré e pós-
intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: retas de regressão linear ajustada. 
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As retas de regressão linear ajustada pós-intervenção mostram que houve 

redução no consumo de água em todos os campi, comparando-se com as linhas pré-

intervenção. 

Com relação apenas às retas de regressão, o campus Baixada Santista 

apresentou consumo alto antes da intervenção e manteve-se crescente, porém menor 

após. Já o campus Diadema antes da intervenção apresentou consumo decrescente 

e após a intervenção, apesar do consumo ter-se reduzido, denotou variação 

crescente. O campus Guarulhos mostrou consumos decrescentes antes e após a 

intervenção. No campus Osasco o consumo reduziu após a intervenção e manteve-

se estável. O campus São José dos Campos e a Reitoria apresentaram consumos 

crescentes e após a intervenção o consumo foi reduzido e apresentou-se estabilizado. 

No campus São Paulo o consumo mostrava-se constante e após a intervenção 

decresceu. 

A Tabela 5.2 mostra os coeficientes da regressão segmentada, que 

correspondem à diferença entre o consumo pré e pós-intervenção. Quando os 

coeficientes se apresentam significantes e negativos, indicam que houve redução 

importante após a intervenção. Dessa forma, observa-se que todos os campi 

apresentaram coeficientes negativos, indicando redução. Porém, nem todas essas 

reduções apresentaram diferenças significativas após a intervenção, como é o caso 

dos campi Guarulhos e São Paulo. 

 

Tabela 5.2: Coeficientes da regressão segmentada (consumo de água) 

Campus Coeficiente (ep) p-valor 

Baixada Santista - 851,70 (265,29) 0,003 

Diadema - 526,03 (156,05) 0,002 

Guarulhos - 274,61 (177,48) 0,132 

Osasco - 441,03 (99,83) <0,001 

São José dos Campos - 325,61 (91,87) 0,001 

São Paulo - 869,71 (793,56) 0,281 

Reitoria - 233,42 (65,28) 0,001 

Fonte: Dados tabulados no software SPSS. 
ep = erro padrão 
Significante estatisticamente para p < 0,05 

 

Com base nos dados obtidos, os campi deixaram de consumir o total anual de 

45.697 m³ de água em 2015 e 21.949 m³ em 2016, equivalente ao volume de mais de 

6.765 caminhões pipa (10 m³ cada). Nota-se que a preocupação com o controle do 
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consumo desse recurso natural foi fator determinante para mudança de hábitos e 

realização de adaptações infraestruturais na instituição, após a crise hídrica que 

atingiu a RMSP em 2014 e 2015. 

 

5.1.2 Análise do consumo de água por campus 

 

5.1.2.1 Campus Baixada Santista 

 

Embora o campus Baixada Santista se localize fora da RMSP (que sofreu 

racionamentos durante a crise hídrica), como pode ser observado na Tabela 5.3, este 

empenhou esforços e reduziu 44% (7.711 m³) em seu consumo de água em 2015. Os 

meses de fevereiro, maio, junho, agosto e setembro apresentaram ampla redução no 

consumo, enquanto apenas o mês de abril não apresentou redução (Figura 5.9) em 

2015. 

Comparando-se o consumo de água de 2015 e 2016, verifica-se que houve um 

acréscimo de 13% (1.287 m³), fato que pode ter ocorrido devido à inauguração do 

Edifício Acadêmico II, no início de 2015. Deve-se ressaltar ainda que a Unidade II, que 

ficava na Ponta da Praia em Santos, só foi entregue no início de 2017. 

De acordo com a Figura 5.9, verifica-se que em outubro de 2015 iniciou-se uma 

redução no consumo que se estendeu até fevereiro de 2016. Porém a partir de março 

de 2016 o consumo voltou a aumentar até junho, reduziu em julho e manteve-se 

estável até o final do ano. 
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Figura 5.9: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Baixada Santista. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração dafigura. 

 

Tabela 5.3: Consumo mensal de água no campus Baixada Santista em m3. 

 

Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.1.2.2 Campus Diadema 

 

De acordo com a Tabela 5.4, em 2015 a redução anual de consumo do campus 

Diadema foi de 48% (6.894 m³). Os meses de maior redução foram: fevereiro, abril, 

agosto, setembro e dezembro, períodos em que o consumo foi reduzido mais do que 

a metade do consumido nos mesmos meses em 2014. 

2014 2015 2016

Jan 1.092 794 753

Fev 996 359 398

Mar 836 454 492

Abr 897 906 796

Mai 2.104 919 1.494

Jun 2.491 1.006 1.522

Jul 1.653 865 1.152

Ago 1.413 664 791

Set 1.470 685 964

Out 1.843 1.304 915

Nov 1.476 1.120 1.010

Dez 1.429 913 989

Total 17.700 9.989 11.276
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A quantidade de água consumida em 2016 superou em 17% (1.307 m³) a do 

ano anterior. Os únicos meses que apresentaram redução em comparação com que 

foi consumido em 2015 foram os meses de férias: janeiro, fevereiro e dezembro 

(Figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Diadema. 

 
Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.4: Consumo mensal de água no campus Diadema em m3. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 
  

2014 2015 2016

Jan 768 428 420

Fev 1.023 503 451

Mar 861 586 683

Abr 1.533 591 773

Mai 1.573 814 1.006

Jun 1.291 672 692

Jul 1.094 584 751

Ago 1.303 552 796

Set 1.365 683 885

Out 1.213 656 869

Nov 1.497 721 800

Dez 867 704 675

Total 14.388 7.494 8.801
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5.1.2.3 Campus Guarulhos 

 

Em 2015 nota-se que houve aumento de consumo nos meses de janeiro e maio 

comparando-se com o consumo de 2014 (Figura 5.11). No geral, o consumo anual de 

água foi reduzido em 38% (5.004 m³), destacando-se maior redução nos meses de 

fevereiro, junho, agosto e setembro de 2015, como verificado na Tabela 5.5. 

Ocorreu nova redução no consumo em 2016, na ordem de 22% (1.792 m³) em 

comparação com 2015; entre janeiro e março de 2016 as aulas encontravam-se 

suspensas devido a mudança das atividades do campus para a unidade reformada no 

Bairro Pimentas. Equiparando-se o consumo mês a mês, conforme mostra a Figura 

5.11, desses dois anos, verifica-se que durante os seguintes meses houve ampla 

redução do consumo: fevereiro, março, maio, novembro e dezembro. Em 

contrapartida, entre os meses de julho a setembro o consumo se manteve maior do 

que o observado no ano anterior. 

 

Figura 5.11: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Guarulhos. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 
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Tabela 5.5: Consumo mensal de água no campus Guarulhos em m3. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.1.2.4 Campus Osasco 

 

A Tabela 5.6, em termos de porcentagem de consumo, mostra que o campus 

Osasco se destacou apresentando redução anual na ordem de 52% (5.213 m³) em 

comparação com 2014. Realizando-se comparação mensal em ambos os anos, a 

partir de março de 2015 os consumos reduziram-se pela metade (Figura 5.12). 

De acordo com o Chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus, em 

fevereiro de 2015, após a realização de vistoria e manutenção preventiva da rede de 

água, sugerida pelo DGA-UNIFESP, foi localizado um vazamento. Após seu reparo, o 

consumo reduziu, como mostra a Figura 5.12. 

Observa-se que em 2016 a redução foi na ordem de 8% (373 m³), sendo que 

os meses de janeiro, fevereiro e agosto se destacaram por apresentarem redução 

maior ou igual à metade do que foi consumido durante os mesmos meses do ano 

anterior. 

  

2014 2015 2016

Jan 608 982 666

Fev 1.729 821 238

Mar 1.042 835 334

Abr 1.119 588 738

Mai 887 1.143 515

Jun 1.466 701 489

Jul 1.184 444 1.145

Ago 1.092 482 851

Set 1.005 289 341

Out 1.061 554 522

Nov 1.119 568 307

Dez 858 759 228

Total 13.170 8.166 6.374
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Figura 5.12: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus Osasco. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.6: Consumo mensal de água no campus Osasco em m3. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.1.2.5 Campus São José dos Campos 

 

A Figura 5.13 mostra que o campus São José dos Campos apresentou 

aumento do consumo de água a partir de julho de 2014 devido à inauguração de nova 

unidade (Parque Tecnológico). Apesar disso, em 2015, houve 21% (1.530 m³) de 

redução no consumo anual em comparação com 2014. O projeto de construção desta 

nova unidade vislumbrou a captação de água das chuvas compreendendo toda a área 

2014 2015 2016

Jan 616 561 141

Fev 534 578 180

Mar 760 331 296

Abr 1.203 417 513

Mai 831 391 445

Jun 999 373 467

Jul 897 238 318

Ago 750 404 208

Set 979 382 530

Out 893 426 459

Nov 724 310 428

Dez 792 354 407

Total 9.978 4.765 4.392
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do prédio e também a construção de Estação de Tratamento de Águas Pluviais 

(ETAP) para a utilização desta água nas descargas, reduzindo-se assim a 

necessidade do uso de água da concessionária local. 

Em 2016 houve um acréscimo de 5% no consumo em comparação com o ano 

anterior, sendo que os meses que apresentaram alguma redução foram: janeiro, 

fevereiro, março, junho e julho, comparando-se o consumo com os mesmos meses 

de 2015, conforme consta na Tabela 5.7. 

 

Figura 5.13: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus São José dos Campos. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.7: Consumo mensal de água no campus São José dos Campos em m3. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora.  

2014 2015 2016

Jan 430 479 386

Fev 368 500 335

Mar 348 553 414

Abr 382 549 641

Mai 404 595 627

Jun 524 551 528

Jul 800 502 474

Ago 698 324 449

Set 1.018 363 598

Out 944 433 630

Nov 688 413 488

Dez 657 469 469

Total 7.261 5.731 6.039
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5.1.2.6 Campus São Paulo 

 

Em termos percentuais este foi o campus que apresentou menor redução anual 

em 2015 (12%), porém comparando-se a diminuição de consumo em relação ao 

volume, a redução anual foi na ordem de 18.417 m³ (Tabela 5.8). 

Em 2016 a redução foi de 18% (22.981 m³) em comparação com o ano anterior. 

Sendo que apenas nos meses de maio e dezembro não houve redução em 

comparação com os mesmos meses do ano anterior (Figura 5.14). 

De acordo com o Chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus entre 2014 

e 2016 eram inseridos no SisPES apenas os dados de consumo dos dezoito maiores 

consumidores de água. Devido a mudanças na gestão dos imóveis, a partir de 2017 

passaram a ser informados no SisPES o consumo de água de oitenta e sete imóveis, 

ainda não representando a realidade do consumo total do campus. 

 

Figura 5.14: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 do campus São Paulo. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 
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Tabela 5.8: Consumo mensal de água no campus São Paulo em m3. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.1.2.7 Reitoria 

 

No prédio da Reitoria a redução foi na ordem de 18% (928 m³) em 2015 em 

comparação com 2014. Como pode ser verificado na Figura 5.9, apenas nos meses 

de janeiro e dezembro o consumo foi maior comparando-se com o consumo nos 

mesmos meses de 2014. 

Em 2016 houve um acréscimo de 7% (295 m³) em comparação com o ano 

anterior (Tabela 5.9). Neste ano, porém, foram instalados filtros purificadores de água 

em todos os andares do prédio, abolindo-se assim o uso de garrafas plásticas. 

  

2014 2015 2016

Jan 14.047 12.002 8.874

Fev 13.237 11.716 8.840

Mar 10.498 10.025 6.525

Abr 12.217 11.803 7.581

Mai 12.762 10.831 11.405

Jun 12.486 11.908 11.014

Jul 11.379 12.129 9.084

Ago 11.137 11.611 8.550

Set 12.350 9.958 8.873

Out 13.464 9.840 8.545

Nov 12.826 10.214 9.290

Dez 12.849 8.798 9.273

Total 149.252 130.835 107.854
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Figura 5.15: Evolução do consumo de água entre 2014 e 2016 da Reitoria. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.9: Consumo mensal de água na Reitoria em m3. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.1.3 Análise do indicador relativo 

 

Para esta análise foi feito o cálculo do consumo médio per capita em litros, 

conforme fórmula e a seguir: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠 (𝑒𝑚 𝑚3) ∗ 1000

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠
 

2014 2015 2016

Jan 321 442 417

Fev 376 357 438

Mar 331 293 293

Abr 452 345 350

Mai 359 325 397

Jun 392 300 426

Jul 294 277 358

Ago 344 313 336

Set 409 373 412

Out 610 345 310

Nov 900 437 465

Dez 424 477 377

Total 5.212 4.284 4.579
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Observa-se na Tabela 5.10 o consumo anual per capita médio dos campi ao 

longo do período em estudo e a porcentagem de variação: 

 

Tabela 5.10: Consumo anual per capita de água médio por ano dos campi (em litros) e porcentagem 
de variação. 

 

* Não calculados, pois os dados enviados estavam incompletos. 
Fonte: Calculados pela autora com informações do Comitê Permanente de Informações Acadêmicas e 
do SisPES. 

 

O consumo per capita foi menor em todos os campi em 2015, comparando-se 

com o ocorrido em 2014, mostrando que a intervenção obteve bons resultados neste 

primeiro período. Já em 2016, os campi Baixada Santista, Diadema e Reitoria 

apresentaram aumento no consumo, em comparação com 2015. 

Ambos os campi Guarulhos e Osasco não possuem laboratórios úmidos 

(Quadro 5.2) e por esse motivo o consumo per capita é menor do que o observado 

nos demais campi. Da mesma forma, a Reitoria também não possui laboratórios e em 

2016 a população do prédio reduziu (Tabela 4.1), porém, o consumo de água 

apresentou aumento (Tabela 5.9), resultando em crescimento do consumo per capita 

neste ano, contrariamente ao que se esperava. 

O campus Baixada Santista apresentou ampla redução do consumo per capita 

em 2015, notadamente pelo início da execução de práticas de consumo consciente 

de água, visto que a população do campus aumentou nesse período. Conforme 

mencionado no tópico 5.1.2.1 em 2016 houve inauguração de nova unidade do 

campus Baixada Santista, a quantidade de alunos e cursos oferecidos foi maior, 

causando pequeno aumento no consumo per capita. 

Em 2015, da mesma forma, o campus Diadema também apresentou grande 

redução do consumo per capita. Já em 2016, o aumento da quantidade de alunos e 

cursos oferecidos, bem como a realização de obras possivelmente causou 

crescimento do consumo per capita.  

2014

Per capita (em 

litros) por mês no 

ano

Per capita (em 

litros) por mês no 

ano

Variação 

2015x2014

Per capita (em 

litros) por mês no 

ano

Variação 

2016x2015

Baixada Santista 659 314 -52% 342 9%

Diadema 396 202 -49% 222 10%

Guarulhos 293 176 -40% 128 -27%

Osasco 630 238 -62% 197 -17%

São José dos Campos 478 310 -35% 291 -6%

São Paulo 2.237 1.604 -28% 1.332 -17%

Reitoria * 824 * 1.058 28%

2015 2016
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No campus São José dos Campos apesar do aumento da quantidade de alunos 

e de cursos oferecidos, observou-se redução do consumo per capita em 2015 e 2016. 

Reforçando a importância da utilização da água proveniente da ETAP local nas 

descargas sanitárias. 

O campus São Paulo possui a maior população acadêmica e administrativa em 

comparação com os demais campi, associada à elevada quantidade de laboratórios e 

aos atendimentos assistenciais oferecidos na área da saúde, resultam no maior 

consumo per capita de água. Apesar do campus possuir contrato de demanda firme 

com a SABESP, observou-se redução no consumo per capita em 2015 e 2016. 

Estima-se que a determinação do consumo per capita seja afetada pela população 

flutuante que frequenta todos os campi, porém com maior intensidade o campus São 

Paulo. 

 

5.2 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Foi feita compilação dos dados de consumo de energia elétrica disponíveis no 

sítio do SisPES, com o objetivo de comparar o consumo dos campi da UNIFESP no 

período entre 2014 e 2016. Os tópicos que seguem apresentam a análise do consumo 

institucional e individual de energia da UNIFESP. 

 

5.2.1 Panorama e Análise do consumo de energia institucional 

 

Segundo o Balanço Energético Nacional a produção de energia elétrica no 

Brasil é predominantemente renovável, sendo que a geração hidráulica se destaca 

dentre estas. A Tabela 5.11 mostra a participação de cada uma das fontes entre 2014 

e 2016: 
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Tabela 5.11: Oferta de energia elétrica por fonte. 

 2014 2015 2016 

Biomassa 7,3% 8,0% 8,2% 
Carvão e Derivados 3,2% 4,5% 4,2% 
Derivados de petróleo 6,9% 4,8% 2,4% 
Eólica 2,0% 3,5% 5,4% 
Gás Natural 13,0% 12,9% 9,1% 
Hidráulica 65,2% 64,0% 68,1% 
Nuclear 2,5% 2,4% 2,6% 
Solar N.A. 0,01% 0,01% 

N.A. = Não Avaliado. 
Fonte: Dados da Empresa de Pesquisa Energética, 2015, 2016 e 2017. 

 

Visto a ocorrência da crise hídrica que atingiu a Região Sudeste do país, 

principalmente em 2015, essa fonte de energia foi prejudicada e naquele período foi 

necessária a geração de energia por outras fontes, que são mais caras do que a 

geração hidrelétrica, fato este que corroborou com o aumento das tarifas cobradas 

dos consumidores em 2015 (CERQUEIRA et al., 2015). 

Naquele período a população foi incentivada a realizar o consumo consciente 

de energia elétrica, com o intuito de reduzir a demanda de energia gerada por 

termelétricas, e por consequência obtendo menores impactos financeiros. 

Nesta perspectiva, a publicação da Portaria nº 23/2015, estabelece boas 

práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e Água nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses 

bens e serviços (BRASIL, 2015), buscou onerar menos os cofres públicos através do 

consumo consciente de energia elétrica. 

O monitoramento mencionado é feito mensalmente por meio do fornecimento 

dos dados de consumo no sitio do SisPES. Dessa forma, os dados de consumo de 

energia elétrica da UNIFESP encontram-se atualizados neste sistema e foram 

utilizados para a realização das análises que seguem. 

Em março de 2015 o DGA-UNIFESP divulgou as “Boas práticas para economia 

de energia” (Anexo B) a serem adotadas pelos campi, considerando o uso de 

lâmpadas, ar-condicionado, equipamentos de informática, elevadores, e também 

práticas relacionadas a adaptações de infraestrutura e aquisição de novos 

equipamentos. No mesmo ano, ocorreu a publicação do PLS-UNIFESP, em que cada 

campus estipulou metas para a redução do consumo de água e energia (dentre outros 

temas), funcionando como uma ferramenta de planejamento de práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos. O Quadro 5.3 mostra os dados de 
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capacidade de potência das cabines primárias e a demanda de potência contratada 

dos campi e de suas unidades (quando existentes): 

 

Quadro 5.3: Capacidade de potência das cabines primárias e a Demanda de potência contratada dos 
campi e unidades. 

 

N.D.: Não divulgado 
* = Não há 
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados fornecidos pelas áreas de infraestrutura dos campi.  

Capacidade de potência das 

cabines primárias

Demanda de potência 

contratada

Baixada Santista

Edifício Central 1.000 kVa N.D.

Ed. Acad. II - Carvalho 450 kVa N.D.

Ed. Acad. III - Epitácio 30 kVa *

Ed. Acad. IV - Maria Máximo 30 kVa *

Unid. I - Ana Costa 50 kVa *

Diadema

Eldorado 750 kVa 60 kW

Prédio de Vidro N.D. N.D.

Complexo didático N.D. N.D.

Manoel da Nóbrega 225 kVa 65 kW

Antônio Doll * *

Guarulhos

Prédio Acadêmico 1.000 kVa

Edifício Anexo 750 kVa

Edifício Arco 150 kVa

Osasco 250 kVa 110,0 kVA

São José dos Campos

Talim 500 kVa 300 kVa

Parque Tecnológico 2 MVA 700 kVA

São Paulo

Hospital 1.750 kVa

Hospital 1.500 kVa

Centro de Convivência 500 kVa

Ed. Jairo Ramos 2.250 kVa

Ed. Octávio de Carvalho 750 kVa

Ed. Pesquisas I 500 kVa 285 kW

Oftalmologia 750 kVa

Ed. Ciências Biomédicas 1.000 kVa

Cedeme 500 kVa

Atlética 225 kVa 97 kW

Escola Paulistinha 225 kVa 55 kW

Infar 1.000 kVa 355 kW

Ed. Ambulatórios 225 kVa 70 kW

Cirurgia da Mão 225 kVa 50 kW

CTCMol 225 kVa 112 kW

Ed. Pesquisas II 1750 kVa 650 kW

Reitoria 30 kVa

Reitoria 725 kVa

Hemocentro 500 kVa 200 kW

Reitoria 725 kVa 290 kVa

250 kVa

1.800 kW

800 kW

97 kW
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A Figura 5.16 mostra o consumo total de energia elétrica, entre 2014 e 2016, 

de todos os campi que compõe a UNIFESP. Observa-se que no geral o consumo 

institucional não apresentou grandes variações. 

 

Figura 5.16: Consumo institucional de energia elétrica da UNIFESP entre 2014 e 2016. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

A Tabela 5.12 mostra o consumo médio de energia elétrica separadamente por 

campus, considerando em cada ano, a média dos 12 meses. Esses dados são 

representados graficamente no Apêndice B. 

Os dados mostram que em 2015, com exceção do campus São José dos 

Campos que inaugurou uma nova unidade (detalhado no tópico 5.2.2.5 da análise do 

consumo por campus), houve redução no consumo de energia elétrica em 

comparação com as médias de 2014. Observou-se também que, com exceção dos 

campi Osasco e São Paulo, houve diminuição da variabilidade (menores desvios 

padrão). 

Os campi Baixada Santista, Diadema e São José dos Campos apresentaram 

diminuição nas médias de consumo de 2015 para 2016.Observou-se aumento no 

consumo médio de energia nos campi Guarulhos (aumento médio de 734 kWh), 

Osasco (aumento médio de 1.376 kWh), São Paulo (aumento médio de 49.379 kWh) 

e Reitoria (aumento médio de 3.757 kWh). 
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O campus Baixada Santista foi o único que apresentou sucessivas reduções 

no consumo de energia em todo o período em estudo, tendo reduzido em média 

51.554 kWh. 

 

Tabela 5.12: Consumo de energia (em kWh) dos campi da UNIFESP entre 2014 e 2016. 
Valores médios e desvios padrão, entre parênteses. 

Campus 2014 2015 2016 

Baixada Santista 79.409 (39.737) c 35.361 (18.856) c 27.855 (12.069) c 

Diadema 80.157 (9.241) a 74.704 (5.571) a 69.355 (7.537) a 

Guarulhos 45.901 (6.537) a 38.423 (5.394) a 39.157 (12.227) c 

Osasco 30.176 (3.172) a 25.288 (4.758) b 26.664 (4.534) b 

São José dos Campos 125.207 (52.068) c 140.118 (27.308) b 136.770 (24.495) b 

São Paulo 1.424.978 (263.221) b 1.386.932 (475.762) c 1.436.311 (152.734) a 

Reitoria 62.811 (13.959) b 60.321 (8.496) a 64.078 (16.072) b 

a = Coeficiente de variação menor ou igual a 15% - baixa dispersão 
b = Coeficiente de variação entre 15 e 30% - média dispersão 
c = Coeficiente de variação maior que 30% - alta dispersão 
Fonte: Dados tabulados no software SPSS. 

 

Observou-se que o consumo médio de energia em 2016 foi menor que o 

observado em 2014 na maioria dos campi (Baixada Santista, Diadema, Guarulhos e 

Osasco). 

De maneira geral, os dados mostram que, com exceção do campus São José 

dos Campos, as médias dos consumos de energia em 2015 apresentaram redução 

em comparação com as médias de 2014. Observou-se diminuição também na 

variabilidade (menores desvios padrão) de consumo em 2015, com exceção dos 

campi Osasco, São Paulo e Reitoria. 

Em 2016, considerando-se apenas as médias de consumo, somente os campi 

Baixada Santista e Diadema apresentaram redução, fato que também ocorreu em 

2015. O campus São José dos Campos apresentou redução nas médias de consumo 

apenas em 2016, em comparação com 2015. Os demais apresentaram aumento do 

consumo médio naquele período. 

Com relação aos coeficientes de variação, observou-se que a maioria dos 

campi apresentaram baixa dispersão no período em estudo. O campus Baixada 

Santista apresentou alta dispersão (dados heterogêneos), campus Diadema baixa 

dispersão (dados homogêneos), durante os três anos em estudo. Os demais campi 

apresentaram variação nos coeficientes durante o período. 
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Os boxplots (Apêndice B) mostram a existência de valores discrepantes com 

relação ao consumo de energia nos campi Baixada Santista, Guarulhos, Osasco e 

São Paulo. As discrepâncias superiores podem ser resultado da ocorrência de picos 

de consumo pelo uso de equipamentos eletrônicos, equipamentos de laboratório, 

iluminação ou sistema de refrigeração, ou erro de digitação no sítio do SisPES. Já as 

discrepâncias inferiores podem ter sido causadas pela diminuição do consumo (menor 

do que o ocorrido nos outros meses daquele ano), períodos de férias, ou ainda erro 

de digitação. 

 

5.2.1.1 Análise da intervenção 

 

Conforme explicitado, em 2015 a UNIFESP iniciou uma campanha junto aos 

campi para conscientização e racionalização do consumo, que gerou alterações neste 

padrão. 

As Figuras 5.17 a 5.23 mostram a evolução do consumo de energia por campi. 

Nota-se o consumo observado e a reta de regressão linear ajustada no período pré-

realização de ações de economia fomentadas pelo DGA-UNIFESP, bem como a 

publicação da Portaria MPOG nº 23 (fevereiro de 2015). Após as ações citadas, 

separadas pela linha vertical, observa-se o consumo e a reta de regressão até o fim 

de 2016. 
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Figura 5.17: Consumo de energia elétrica do Campus Baixada Santista e retas de regressão linear dos 
períodos pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 

 

Figura 5.18: Consumo de energia elétrica do Campus Diadema e retas de regressão linear dos períodos 
pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 
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Figura 5.19: Consumo de energia elétrica do Campus Guarulhos e retas de regressão linear dos 
períodos pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 

 

Figura 5.20: Consumo de energia elétrica do Campus Osasco e retas de regressão linear dos períodos 
pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 

  



88 

Figura 5.21: Consumo de energia elétrica do Campus São José dos Campos e retas de regressão 
linear dos períodos pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 

 

Figura 5.22: Consumo de energia elétrica do Campus São Paulo e retas de regressão linear dos 
períodos pré e pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 
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Figura 5.23: Consumo de energia elétrica da Reitoria e retas de regressão linear dos períodos pré e 
pós-intervenção. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES, tratados no sofware SPSS e compilados no software 
Excel para elaboração da figura. 
Linhas pontilhadas: consumo observado. 
Linhas contínuas horizontais: reta de regressão linear ajustada. 

 

Com relação apenas às retas de regressão linear ajustada, o campus Baixada 

Santista apresentava consumo crescente e após a intervenção o consumo reduziu e 

manteve-se estável. O campus Diadema e Reitoria mostraram consumos 

decrescentes em ambos os períodos. Os campi Guarulhos e São Paulo apresentaram 

consumos crescentes antes e depois da intervenção, porém menores no segundo 

período. No campus Osasco o consumo mostrava-se constante e, após a intervenção, 

apesar de ter reduzido, apresentou crescimento. Já o campus São José dos Campos 

apresentava consumo crescente e após a intervenção manteve-se estável. 

A Tabela 5.13 mostra os coeficientes da regressão segmentada, que 

correspondem à diferença entre o consumo pré e pós-intervenção. Quando os 

coeficientes se apresentam significantes e negativos, indicam que houve redução 

importante após a intervenção. Com relação aos campi, observam-se tanto 

coeficientes positivos quanto negativos, porém, de forma significativa apenas nos 

campi Osasco e São José dos Campos. 
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Tabela 5.13: Coeficientes da regressão segmentada (consumo de energia elétrica) 

Campus Coeficiente (ep) p-valor 

Baixada Santista - 8.532,96 (14.495,14) 0,560 

Diadema 1.192,72 (5.192,14) 0,820 

Guarulhos - 11.175,07 (5.959,16) 0,070 

Osasco - 7.212,89 (2.767,52) 0,014 

São José dos Campos - 45.927,63 (18.793,68) 0,020 

São Paulo - 319.732,66 (215.082,18) 0,147 

Reitoria 11.066,37 (8.828,21) 0,181 

Fonte: Dados do SisPES tabulados no software SPSS. 
ep = erro padrão 
Significante estatisticamente para p < 0,05 

 

Com base nos dados obtidos, observa-se que os campi da UNIFESP deixaram 

de consumir o total anual de 1.228.843 kWh em 2015 e 194.439 kWh em 2016. 

Notando-se que a preocupação na redução do consumo de energia elétrica foi mais 

intensa no ano de 2015. 

 

5.2.2 Análise do consumo de energia por campus 

 

5.2.2.1 Campus Baixada Santista 

 

Como pode ser verificado na Figura 5.24, o campus apresentou ampla redução 

no consumo de energia. Comparando-se o consumo anual de 2015 com 2014, a 

redução ocorreu na ordem de 56% (528.581 kWh). A Tabela 5.14 mostra que, com 

exceção ao mês de janeiro, o consumo reduziu-se mais do que pela metade, em 

comparação com o consumo ocorrido nos mesmos meses em 2014. 

É possível verificar que em 2016, durante os meses de férias houve maior 

diminuição do consumo: janeiro, fevereiro e julho. Em março deste mesmo ano, foi 

inaugurado o Edifício Acadêmico II. E. embora o consumo tenha aumentado nos três 

últimos meses do ano, o campus apresentou redução no consumo anual na ordem de 

21% (90.068 kWh) em comparação com o consumido em 2015.  
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Figura 5.24: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus Baixada Santista. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.14: Consumo mensal de energia no campus Baixada Santista em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.2.2.2 Campus Diadema 

 

A Figura 5.25 mostra que houve pouca variação do consumo de energia elétrica 

de 2014 a 2016. Em 2015 o consumo aumentou apenas nos meses de janeiro, 

novembro e dezembro, em comparação com os mesmos meses do ano anterior, ainda 

assim apresentando 7% (65.428 kWh) de redução do consumo de energia anual em 

comparação com 2014.  

2014 2015 2016

Jan 124.690 73.157 23.251

Fev 186.858 74.577 24.302

Mar 79.684 35.295 28.111

Abr 86.040 41.440 27.425

Mai 69.305 28.752 25.837

Jun 52.214 23.875 17.791

Jul 69.305 24.143 12.883

Ago 45.172 20.945 17.723

Set 52.633 22.494 18.336

Out 58.463 26.499 41.599

Nov 64.832 26.433 47.105

Dez 63.718 26.723 49.902

Total 952.914 424.333 334.265
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Na Tabela 5.15 pode-se verificar que em 2016 a redução do consumo de 

energia elétrica foi na ordem de 8% (64.199 kWh), apesar do pequeno aumento do 

consumo em abril, maio e setembro. 

 

Figura 5.25: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus Diadema. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.15: Consumo mensal de energia no campus Diadema em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

  

2014 2015 2016

Jan 67.552 73.822 69.694

Fev 100.071 72.291 63.461

Mar 90.381 76.500 71.629

Abr 82.494 78.922 84.280

Mai 86.814 76.549 78.204

Jun 73.704 69.626 64.461

Jul 74.646 69.230 67.612

Ago 71.408 67.590 55.182

Set 74.156 68.563 69.885

Out 78.406 76.564 74.749

Nov 85.615 85.812 68.889

Dez 76.640 80.990 64.214

Total 961.887 896.459 832.260
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5.2.2.3 Campus Guarulhos 

 

A Figura 5.26 mostra que em 2015, o consumo de energia apresentou redução 

em todos os meses, com exceção a março e abril, em comparação ao consumido em 

2014, tendo reduzido 16% no ano (89.740 kWh). 

Em 2016 entre janeiro e março as aulas encontravam-se suspensas devido a 

mudança do campus para a unidade reformada no Bairro Pimentas. Embora o 

consumo de energia elétrica tenha sido reduzido neste período, durante os meses 

seguintes o consumo foi alto (Tabela 5.16) resultando em um incremento de 2% 

(8.813kWh) no consumo de energia em comparação com 2015. 

 

Figura 5.26: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus Guarulhos. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 
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Tabela 5.16: Consumo mensal de energia no campus Guarulhos em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.2.2.4 Campus Osasco 

 

Comparando-se o consumo de energia ocorrido ao longo dos meses de 2014 

e 2015, nota-se que apenas em janeiro e dezembro não houve redução, como ocorreu 

nos demais meses de 2015, observou-se 16% (58.658 kWh) de redução do consumo 

de energia anual em comparação com 2014 (Tabela 5.17). 

A Figura 5.27 mostra que em 2016 o consumo ocorreu até agosto variando de 

maneira similar ao consumo ocorrido em 2015. O consumo dos meses de setembro e 

outubro aumentou, voltando a alcançar valores que haviam sido consumidos em 2014. 

Tal fato corroborou com o aumento do consumo de energia em 5% (16.519 kWh) em 

comparação com 2015. 

  

2014 2015 2016

Jan 43.914 29.911 20.297

Fev 45.435 36.664 24.972

Mar 41.521 43.623 26.394

Abr 39.960 45.876 24.666

Mai 45.208 37.792 45.736

Jun 44.556 37.694 53.848

Jul 42.340 35.033 51.587

Ago 41.258 29.090 47.995

Set 39.621 37.172 36.963

Out 54.669 41.171 49.915

Nov 61.057 42.742 49.241

Dez 51.283 44.314 38.281

Total 550.822 461.082 469.895
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Figura 5.27: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus Osasco. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.17: Consumo mensal de energia no campus Osasco em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.2.2.5 Campus São José dos Campos 

 

Em 2014 foi inaugurada a unidade Parque Tecnológico do campus, que fez 

com que o consumo de energia aumentasse nesse ano. Em 2015 entre agosto e 

dezembro o consumo apresentou redução em comparação com os mesmos meses 

de 2014, conforme mostra a Figura 5.28. Como o consumo nos demais meses foi 

2014 2015 2016

Jan 26.413 27.773 17.024

Fev 27.095 23.339 21.019

Mar 31.049 24.927 25.525

Abr 33.659 26.512 30.078

Mai 30.883 27.172 25.829

Jun 32.021 26.064 26.881

Jul 28.833 12.526 26.405

Ago 28.058 21.322 26.712

Set 33.876 29.660 32.599

Out 33.978 28.823 33.120

Nov 31.827 30.098 29.594

Dez 24.424 25.242 25.191

Total 362.116 303.458 319.977
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elevado, ocasionou um aumento de 12% (178.933kWh) no consumo anual em 

comparação com 2014. 

A Tabela 5.18 mostra que nos meses de janeiro, fevereiro, outubro, novembro 

e dezembro de 2016 o consumo foi reduzido em comparação aos mesmos meses de 

2015. Tal fato fez com que o consumo anual diminuísse 2% (40.172 kWh) com relação 

ao ano anterior. 

Os altos valores de consumo desse campus se justificam pela existência de 

grande quantidade de computadores e equipamentos de laboratório que consomem 

energia, lembrando que este é um campus voltado à área tecnológica. 

 

Figura 5.28: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus São José dos 
Campos. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 
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Tabela 5.18: Consumo mensal de energia no campus São José dos Campos em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.2.2.6 Campus São Paulo 

 

A Tabela 5.19 mostra que em 2015 o campus São Paulo reduziu em 3% 

(456.557 kWh) o consumo de energia elétrica. Observou-se um pico no consumo em 

janeiro de 2015 e grandes reduções em março e setembro, que podem ter se 

apresentado possivelmente por erro de digitação no SisPES, segundo o Chefe da 

Divisão de Gestão Ambiental do campus. 

A Figura 5.29 mostra que em 2016 o consumo apresentou tendência de 

redução do consumo, porém quando realizada a comparação com o consumo anual 

de 2015 registrou-se um aumento de 4% (592.552 kWh). 

Esse campus é o maior consumidor de energia por possuir uma configuração 

infraestrutural diferenciada dos demais campi, sendo formado por mais de cem 

imóveis que abrigam laboratórios com diversos tipos de equipamentos elétricos. 

De acordo com o Chefe da Divisão de Gestão Ambiental do campus entre 2014 

e 2016 eram inseridos no SisPES apenas os consumos dos dezoito maiores 

consumidores de energia. Devido a mudanças na gestão dos imóveis, a partir de 2017 

passaram a ser informados no SisPES os consumos de cento e vinte e dois cavaletes 

de imóveis, ainda não representando a realidade do consumo total do campus. 

  

2014 2015 2016

Jan 59.765 132.123 118.172

Fev 96.430 168.773 115.351

Mar 75.270 144.935 145.659

Abr 76.076 160.629 171.195

Mai 123.243 171.003 179.946

Jun 114.991 121.871 134.864

Jul 107.397 109.574 111.436

Ago 106.941 100.010 105.783

Set 137.110 99.010 115.712

Out 172.108 143.852 135.920

Nov 214.887 157.019 148.576

Dez 218.270 172.622 158.635

Total 1.502.488 1.681.421 1.641.249
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Figura 5.29: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 do campus São Paulo. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.19: Consumo mensal de energia no campus São Paulo em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.2.2.7 Reitoria 

 

A Figura 5.30 mostra que de maio a agosto 2015 o consumo de energia elétrica 

foi maior do que o consumo nos mesmos meses de 2014. Nos demais meses de 2015 

o consumo foi menor, resultando uma redução de consumo na ordem de 4% (29.879 

kWh). 

2014 2015 2016

Jan 1.531.384 2.665.908 1.470.466

Fev 1.735.891 1.590.364 1.705.314

Mar 1.793.256 785.230 1.652.837

Abr 1.523.464 1.475.046 1.570.893

Mai 1.476.569 1.381.241 1.381.944

Jun 1.215.400 1.258.277 1.276.168

Jul 1.385.959 1.159.743 1.279.607

Ago 1.244.269 1.199.520 1.315.738

Set 1.392.904 829.618 1.233.924

Out 1.407.816 1.326.972 1.488.350

Nov 795.007 1.539.830 1.372.609

Dez 1.597.825 1.431.438 1.487.889

Total 17.099.744 16.643.187 17.235.739
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A Tabela 5.20 mostra que entre julho e outubro de 2016 ocorreu redução no 

consumo, comparando-se com os mesmos meses de 2015. Em 2016 o consumo 

anual foi elevado, com aumento de 6% (45.082 kWh) no consumo de energia elétrica. 

 

Figura 5.30: Evolução do consumo de energia elétrica entre 2014 e 2016 da Reitoria. 

 

Os dados foram extraídos do sítio do SisPES e compilados no software Excel para elaboração da figura. 

 

Tabela 5.20: Consumo mensal de energia na Reitoria em kWh. 

 
Fonte: Dados do SisPES tabulados pela autora. 

 

5.2.3 Análise do indicador relativo 

 

Para esta análise foi feito o cálculo do consumo médio per capita, conforme 

fórmula e a seguir:  

2014 2015 2016

Jan 68.838 56.031 70.705

Fev 87.374 71.008 78.563

Mar 81.262 76.968 88.489

Abr 70.744 63.676 91.370

Mai 58.300 60.395 70.921

Jun 44.418 50.337 51.036

Jul 45.488 50.188 45.951

Ago 44.476 51.147 45.049

Set 54.790 53.635 52.978

Out 63.390 62.298 49.935

Nov 67.030 61.886 63.878

Dez 67.626 66.288 60.064

Total 753.736 723.857 768.939
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑢𝑠 (𝑒𝑚 𝑘𝑊ℎ)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢á𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

Observa-se na Tabela 5.21 o consumo anual per capita dos campi ao longo do 

período em estudo: 

 

Tabela 5.21: Consumo anual per capita médio por ano de energia elétrica nos campi e porcentagem 
de variação. 

 

* Não calculados, pois os dados enviados estavam incompletos. 
Fonte: Calculados pela autora com informações do Comitê Permanente de Informações Acadêmicas e 
do SisPES. 

 

O consumo per capita foi menor em todos os campi em 2015, comparando-se 

com o ocorrido em 2014, mostrando que a intervenção obteve bons resultados neste 

primeiro período. Já em 2016, com exceção da Reitoria e do campus São Paulo, os 

demais campi continuaram reduzindo o consumo. 

O campus Baixada Santista apesar de ter inaugurado nova unidade, e contar 

com maior quantidade de alunos, docentes e técnicos apresentou redução no 

consumo per capita em todo o período. 

No campus Diadema observou-se maior redução do consumo em 2016, oposto 

ao ocorrido no campus Osasco que obteve melhores resultados em 2015. 

Apesar da mudança das atividades do campus Guarulhos para o Bairro 

Pimentas em 2016, o consumo per capita apresentou redução. 

O campus São José dos Campos possui grande quantidade de computadores 

e equipamentos de laboratório que consomem energia, e por esses motivos o 

consumo per capita do campus encontra-se entre os maiores. Apresentando, porém, 

reduções em ambos os períodos. 

Considerando a extensão do campus São Paulo, o tamanho da população 

acadêmica e administrativa, a quantidade de laboratórios, os atendimentos oferecidos 

2014

Per capita (em 

kWh) por mês no 

ano

Per capita (em 

kWh) por mês no 

ano

Variação 

2015x2014

Per capita (em 

kWh) por mês no 

ano

Variação 

2016x2015

Baixada Santista 35 13 -62% 10 -24%

Diadema 26 24 -9% 21 -13%

Guarulhos 12 10 -19% 9 -5%

Osasco 23 15 -34% 14 -6%

São José dos Campos 99 91 -8% 79 -13%

São Paulo 256 204 -20% 213 4%

Reitoria * 139 * 178 28%

2015 2016
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pelo campus, a população flutuante que frequenta o campus, validam o alto consumo 

per capita observado. 

Notou-se aumento no consumo per capita da Reitoria apesar da redução da 

quantidade de docentes e técnicos que frequentam o prédio.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da pergunta de pesquisa que orientou esse estudo “A intervenção 

ocorrida em fevereiro de 2015 foi efetiva na redução do consumo nos aspectos de 

água e energia elétrica na UNIFESP?”, elencaram-se os objetivos: 

 Realizar levantamento de dados acerca dos consumos de água e 

energia da UNIFESP; 

 Avaliar, analisar e comparar a evolução dos consumos dos campi; 

 Avaliar os consumos após a intervenção; 

 Realizar análise dos indicadores de consumo relativos; 

 Validar as ações de intervenção implantadas na universidade visando a 

redução do consumo de água e energia elétrica. 

Ao passo que ao cumprirem-se os objetivos foi possível analisar a 

sustentabilidade ambiental dos campi e da universidade como um todo. 

 

6.1 DISCUSSÃO 

 

A implantação da gestão ambiental nas universidades é um movimento recente 

e apresenta diversas dificuldades, desde a conscientização de sua relevância até a 

obtenção de recursos para sua implementação. Esse processo iniciou-se em 

universidades europeias e norte-americanas. 

Nas universidades públicas espanholas a inserção da sustentabilidade 

ambiental ocorreu paralelamente à introdução da sustentabilidade no currículo 

universitário e à introdução da gestão ambiental, inicialmente com a gestão de 

resíduos perigosos (ALBA, 2007 apud LEÓN-FERNÁNDEZ; DOMÍNGUEZ-VILCHES, 

2015). Nas universidades brasileiras, isso não ocorreu necessariamente. Na 

UNIFESP esse processo se iniciou no campus São Paulo, com a criação de uma 

Comissão de Resíduos, que ao longo do tempo se dissolveu, pois seus integrantes se 

aposentaram e não foram substituídos. Posteriormente, foi institucionalizada na 

Reitoria a Comissão de Gestão Ambiental (CGA) responsável pela implementação de 

políticas de meio ambiente e de gerenciamento de resíduos sólidos. E, em 2013 foi 

criado o Departamento de Gestão e Segurança Ambiental da UNIFESP (DGA-

UNIFESP), subdividido nas divisões de: Sustentabilidade, Resíduos e Biossegurança. 
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Para Alba (2007 apud LEÓN-FERNÁNDEZ; DOMÍNGUEZ-VILCHES, 2015) o 

compromisso institucional e o desenvolvimento de estruturas estáveis de trabalho são 

estrategicamente essenciais para a consolidação da sustentabilidade ambiental em 

universidades. Os pontos recomendados por Alba vêm ao encontro do ocorrido na 

UNIFESP, que inicialmente estabeleceu o DGA-UNIFESP como órgão central e em 

seguida as Divisões de Gestão Ambiental nos campi. 

Para Tilbury et al. (2005) são necessárias mudanças em larga escala na cultura 

institucional para integrar iniciativas de sustentabilidade ambiental às decisões, 

currículos acadêmicos e procedimentos de gestão e pesquisa. Nesse sentido, a partir 

de 2015 o DGA-UNIFESP institucionalizou políticas (PENSA, PRS e PBio) que 

normatizam questões ambientais, e o PLS-UNIFESP que estabelece boas práticas de 

sustentabilidade no que tange ao consumo (água, energia elétrica, materiais de 

consumo), qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações 

sustentáveis e deslocamento de pessoal. 

Segundo Levy e Marans (2012) a University of Michigan (UM) e outros lugares 

no mundo, começaram a direcionar esforços para reduzir seus impactos ambientais 

negativos. Em 2008, a Presidente da UM, May Sue Coleman lançou um plano com 

viés sustentável, incluindo pontos como: elaboração de relatórios, compras 

sustentáveis, energia renovável, transporte alternativo, novos projetos de construção 

e melhoramento de prédios. Na UNIFESP, tais conteúdos são abordados 

separadamente tanto no PLS-UNIFESP quanto nos Planos Diretores de Infraestrutura 

(PDInfra), esses últimos possuem um capítulo que trata sobre sustentabilidade e/ou 

meio ambiente. Até o momento, foram feitos PDInfra para os campi Baixada Santista, 

Diadema e São Paulo. Pioneiramente os campi São José dos Campos (unidade 

Parque Tecnológico) e Guarulhos (unidade Pimentas) foram projetados considerando-

se a captação, tratamento e uso da água das chuvas, para uso nas descargas 

sanitárias. 

Hajj, Moussa e Chidiac (2017) afirmam que intensificar a comunicação sobre 

questões e ações ambientais aumenta a preocupação e o conhecimento sobre essa 

temática. Da mesma forma, Edelstein et al. (2011 apud LEVY; MARANS, 2012) 

sustentam que quanto mais a comunidade acadêmica está ciente sobre os esforços 

institucionais relacionados a economia de água e energia, há maior propensão de se 

envolverem com a mudança de atitudes quanto ao consumo desses bens. Na 

UNIFESP, as propostas e a divulgação de ações relacionadas a gestão ambiental 
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ganharam expressão com a publicação do PLS-UNIFESP, de Políticas e de Boas 

Práticas para economia de água e energia. 

Partindo-se do pressuposto que só é possível gerenciar aquilo que se pode 

medir (BERTOLINO, 2012), algumas universidades optaram por adotar modelos 

usados mais amplamente no mundo, como: o Sistema de Gestão Ambiental (SGA - 

proposto na ISO 14001), o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS - 

adotado pela União Europeia), o Sistema do Projeto Esplanada Sustentável (SisPES 

- utilizado no Brasil) etc. Além desses modelos, algumas instituições desenvolveram 

sistemas adaptados às suas características individuais (LEÓN-FERNÁNDEZ; 

DOMÍNGUEZ-VILCHES, 2015), no caso da UNIFESP foi criado o Sistema 

Informatizado de Gestão Ambiental (SISGA) em 2017. 

A iniciativa da UNIFESP em controlar o consumo de água se deu por influência 

da crise hídrica e da publicação do PLS-UNIFESP, e resultou em uma ação positiva 

do DGA-UNIFESP, conforme resultados apresentados. 

Otero (2010) elenca algumas ações que promovem a redução do consumo de 

água, todas englobando eliminação de desperdício, instalação de equipamentos 

eficientes e reuso de água. Já em relação a energia, Otero (2010) sugere que sejam 

adotadas ações como o uso de fontes alternativas de energia, instalação de 

equipamentos mais eficientes como lâmpadas de LED e sensores de presença e 

campanhas educativas. 

Algumas das ações elencadas por Otero (2010) foram e são aplicadas nos 

campi da UNIFESP, ainda que pertencentes a uma mesma universidade e, por 

consequência, sujeitos às mesmas normatizações institucionais, os padrões de 

consumo revelam distintas formas de abordagem de suas questões ambientais. 

O campus Baixada Santista, abastecido pelo Sistema Pilões-Cubatão não 

sofreu com a escassez hídrica como os demais campi. Notavelmente, as ações 

relacionadas à intervenção apresentaram resultados efetivos na redução do consumo 

de água em 2015, porém, no ano seguinte foi observado aumento. Já com relação ao 

consumo de energia elétrica, observou-se redução do consumo em todo o período do 

estudo. Pode-se afirmar que a inauguração da nova unidade e o aumento da 

quantidade de usuários do campus influenciaram apenas o aumento do consumo de 

água e não de energia. As ações de economia incentivadas pelo DGA-UNIFESP 

apresentaram melhores resultados em ambos aspectos apenas em 2015. 
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No campus Diadema, a variação do consumo de água acompanhou as 

alterações na quantidade de alunos de graduação em todo o período do estudo, 

apresentando redução em 2015 e aumento em 2016. Apesar da variação na 

quantidade de alunos ter influenciado o consumo de água, com relação ao consumo 

de energia, observou-se que embora o número de alunos tenha aumentado em 2016, 

o consumo per capita reduziu-se mais do que o ocorrido em 2015. A intervenção feita 

em fevereiro de 2015 (campanha do DGA-UNIFESP para conscientização) 

apresentou-se efetiva pois houve uma ruptura no padrão de consumo de água no 

referido ano. Com relação ao consumo de energia, foi observada redução do consumo 

após a intervenção, porém, sem expressiva mudança. 

O campus Guarulhos apresentou redução no consumo de água e energia em 

2015 e 2016. Após a ocorrência da intervenção em fevereiro de 2015, observou-se 

uma tendência de redução no consumo de água, em comparação com o período 

anterior. Todavia, com relação a energia apesar do consumo ter reduzido após a 

intervenção, observou-se certa tendência de aumento do consumo, possivelmente 

devido a mudança das atividades para as instalações do Bairro Pimentas. 

Adicionalmente, em 2016 houve aumento da comunidade acadêmica e administrativa 

do campus, porém, esta variação não impactou em aumento no consumo per capita 

neste ano. 

No campus Osasco observou-se que a tendência de consumo de água do 

campus reduziu-se devido à implantação das ações de intervenção, principalmente 

por ter sido realizada inspeção da rede de água, onde foi localizado um vazamento. 

Apesar do consumo per capita de energia ter apresentado redução tanto em 2015 

quanto em 2016, notou-se maior redução durante o 1º período, principalmente nos 

períodos de férias. 

Durante o período pré-intervenção foram observados aumentos no consumo 

de água e de energia do campus São José dos Campos, causados pela inauguração 

da unidade Parque Tecnológico. Após a intervenção, porém, a tendência de consumo 

de água e energia apresentou redução, apesar da população do campus ter 

aumentado no período. 

O campus São Paulo apresentava uma tendência regular quanto ao consumo 

de água e energia antes da intervenção. Após a realização de ações vinculadas a 

esta, foi observada tendência de redução do consumo de água e, apesar da 

quantidade de discentes ter aumentado no período, o consumo per capita apresentou 



106 

reduções na ordem de 20% em cada período. Não foram observadas reduções que 

tenham alterado, de maneira significante, a tendência de consumo de energia, 

paralelamente o consumo per capita sofreu pouca variação no período. 

A Reitoria apresentou reduções no consumo de água e de energia apenas no 

ano em que ocorreu a intervenção, sendo que no ano seguinte o consumo voltou a 

aumentar. Esse pode ser um indicativo da necessidade de campanhas de 

conscientização deva ser conduzida com maior frequência nessa unidade. 

Corroborando com nosso estudo, Hoque, Clarke e Sultana (2017) elencam 

diversas universidades norte-americanas, australianas e europeias que adotaram 

ações visando a redução dos impactos associados às suas atividades. No Brasil, em 

2004, a Universidade Federal da Bahia implantou o Projeto Aquapura e com a 

realização de ações como: treinamento de estudantes dos variados cursos, aumento 

da rede de colaboradores voluntários e desenvolvimento de projetos com instituições 

externas, o consumo per capita reduziu 40% desde o início de sua utilização 

(MARINHO; GONÇALVES; KIPERSTOK, 2014). Nesse sentido, Frandoloso Leite et 

al. (2007) elaboraram o modelo de uma edificação que utiliza estratégias passivas 

(tijolos apropriados e dispositivos de sombreamento de janelas) para o aquecimento 

e resfriamento interno. Este modelo pode servir como diretriz para o aprimoramento 

da performance elétrica dos prédios existentes na Universidade de Passo Fundo, e 

também para os processos de concepção, construção e uso de novos prédios. Os 

mesmos autores sugerem que para que ocorra a efetiva economia de energia, deve 

haver a colaboração de todos os usuários, seja desligando lâmpadas quando o 

ambiente estiver vazio ou desligando equipamentos e computadores em períodos de 

intervalo. 

No estudo feito por Wright (2010) identificou-se que restrições financeiras 

podem limitar a implementação de iniciativas de sustentabilidade ambiental em 

universidades. Do mesmo modo, Longares (2011) afirma que em períodos de crise ao 

mesmo tempo em que as universidades são forçadas a gerenciar seus recursos de 

forma mais sustentável, apresenta-se também como uma justificativa perfeita para 

interromper subsídios e apoio à essa temática, que ainda não é percebida como 

essencial na Espanha. Na UNIFESP não há qualquer subsídio financeiro dedicado 

especificamente às ações relacionadas à implementação e divulgação de ações de 

gestão ambiental, tampouco para a implantação de tecnologias que visem a economia 

de recursos ambientais ou a geração de energia por fontes alternativas. 
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Na vanguarda das iniciativas ambientalmente sustentáveis, a University of 

Michigan investiu US$14 milhões em 2012 em ações que visavam reduzir seus 

impactos ao ambiente. E, em 2015 o então Presidente da universidade, Mark 

Schlissel, investiu US$100 milhões para reforçar as ações relacionadas às mudanças 

climáticas, ambientes saudáveis e conscientização da comunidade (PLANET BLUE, 

2018). 

Deve-se considerar que as iniciativas para uso sustentável dos recursos ambientais 

costumam, não obstante, ser motivadas pelas pressões da mídia em função de 

ocorrências meteorológicas ou eventos catastróficos. Nesse sentido, a crise hídrica 

vivida pela RMSP em 2014 e 2015 levou os órgãos públicos a exercerem pressão na 

redução de consumo a fim de não haver desabastecimento. O mesmo ocorre quando 

há contaminação, derramamentos, rompimento de adutoras ou outros problemas de 

abastecimento. Essa situação foi vivenciada pela UNIFESP por conta da seca 

prolongada que abateu a RMSP e que levou ao rodízio de água e ao risco de 

desabastecimento, podendo influenciar as atividades acadêmicas e inclusive as 

operações do seu hospital escola (Hospital São Paulo). Nesse sentido, os diretores 

de campus por sua vez igualmente começaram a se mobilizar e a iniciar campanhas 

de redução de consumo a fim de prevenir o desabastecimento. Outro fator é a 

condição financeira das instituições. Como é de conhecimento, o governo federal vem 

reduzindo os repasses às universidades nos últimos anos e a redução de despesas 

de orçamento e de custeio com contas de água e energia, mais do que uma questão 

de alcance de sustentabilidade ambiental, passa por uma questão de saúde financeira 

das universidades e é perseguida como forma de sobrevivência com os parcos 

recursos destinados anualmente. 

Entre as limitações observadas, a partir da coleta e análise de dados, identificou-se 

grande dificuldade na obtenção de informações que não estão disponibilizadas nas 

páginas institucionais. Com relação à prática da gestão ambiental na universidade, 

identificam-se limitações quanto: ao escasso conhecimento da alta gestão dos campi 

com relação ao tema, a reduzida quantidade de servidores dedicados exclusivamente 

a trabalhar com gestão ambiental, ao pouco envolvimento da comunidade interna, a 

resistência a adotar novas atitudes e procedimentos, a falta de comprometimento para 

a realização de ações duradouras que não apresentam resultados imediatos. 

Como indicação para estudos futuros, sugere-se analisar o comportamento do 

consumo de água e energia por um período mais abrangente, bem como aplicar 
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questionários à comunidade acadêmica. Indica-se também a condução de pesquisas 

que considerem outros aspectos da gestão ambiental em universidades como por 

exemplo a emissão de gases de efeito estufa, o gerenciamento de resíduos sólidos e 

materiais de consumo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O estudo valida o conceito do tripé da sustentabilidade, expondo que para que 

haja a sustentabilidade ambiental em uma instituição, os esforços devem ocorrer de 

maneira equilibrada nas três dimensões: ambiental, econômica e social. 

Pode-se afirmar que após a realização do levantamento do consumo de água 

e energia elétrica dos campi da UNIFESP, o consumo institucional de água reduziu a 

partir de 2015 e o consumo institucional de energia apresentou pouca variação no 

período em estudo. Dessa forma, ocasionando menores pressões nas fontes e 

geradores desses recursos - dimensão ambiental. 

As ações de intervenção ocorridas em fevereiro de 2015 surtiram efeito 

principalmente no consumo de água, onde se notou grandes reduções nos campi 

Baixada Santista, Diadema e Osasco. Porém, com relação ao consumo de energia 

apenas o campus Baixada Santista apresentou redução significante. Observando-se 

que a ocorrência das intervenções provocou reduções financeiras à universidade, 

devido a diminuição dos valores pagos pelo fornecimento de água e energia - 

dimensão econômica. 

As análises dos consumos feitas a partir dos indicadores relativos permitiram 

observar que em alguns campi apesar da quantidade de usuários ter aumentado, o 

consumo foi mantido ou reduziu-se. Considerando-se o indicador do consumo relativo 

de água, no primeiro período analisado todos os campi apresentaram redução 

expressiva. Entretanto, houve aumento nos campi Baixada Santista, Diadema e 

Reitoria no último período analisado, enquanto que nos demais diminuiu. Em relação 

ao indicador do consumo relativo de energia, no primeiro período analisado todos os 

campi apresentaram redução expressiva, sendo que no segundo período apenas a 

Reitoria apresentou aumento. As diferenças observadas podem ser devido às 

campanhas de conscientização que foram inicialmente implementadas. No caso da 

Reitoria por esta unidade ter características operacionais distintas dos campi, havendo 

apenas atividades administrativas, os resultados mostraram-se destoantes. Com a 

análise dos indicadores relativos foi possível realizar a observação do comportamento 

de consumo de uma visão macro (campus) para uma visão micro (indivíduos), 

permitindo notar a mudança de atitudes - dimensão social. 
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Nota-se assim, a importância da realização de ações que impactam 

positivamente essas três dimensões, no sentido de se ter uma instituição mais 

sustentável ambientalmente. 
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ANEXO A- BOAS PRÁTICAS PARA ECONOMIA DE ÁGUA. 
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ANEXO B - BOAS PRÁTICAS PARA ECONOMIA DE ENERGIA. 
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APÊNDICE A - BOXPLOTS DO CONSUMO DE ÁGUA. 
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Campus Guarulhos 
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Campus São José dos Campos 
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APÊNDICE B - BOXPLOTS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. 
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Campus Guarulhos 
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Campus São José dos Campos 
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