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RESUMO

Vem ganhando destaque no cenário acadêmico a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Este fato não se aplica apenas à inclusão de 
disciplinas sobre o tema nos currículos universitários, ou na criação e manutenção de linhas de pesquisa. Cresce em relevância os exemplos 
práticos incorporados na operação dos campi universitários, traduzindo-se na necessidade de sua adaptação aos parâmetros de sustentabilidade 
sugeridos por documentos tais como o “Campus Blueprint for a Sustainable Future”. O referido documento aponta a urgência de tornar os campi 
num modelo de comportamento ambiental através da redução de resíduos e da eficiência energética, em suas operações diárias. Em sintonia 
com esse desafio, vem sendo conduzido, no Campus Nova Iguaçu, da UNESA, um projeto de gestão ambiental, visando à ampliação da percepção 
das pessoas para os desafios socioambientais e para as necessidades de mudanças de hábitos. Nesse sentido, foi eleito como objetivo principal, a 
incorporação da dimensão ambiental nas ações de gestão do Campus Nova Iguaçu da UNESA. Visando contemplar etapas consideradas
intermediárias busca-se: (1) realizar um diagnóstico ambiental do espaço a ser estudado, mediante levantamento e caracterização dos aspectos e 
respectivos impactos ambientais, sociais e econômicos no território; (2) analisar as informações para o reconhecimento da situação ambiental do 
espaço a ser estudado; (3) elaborar indicadores de desenvolvimento sustentável que permitam analisar os impactos ambientais nos meios físico, 
biológico e antrópico (sociais e econômicos); (4) propor ações de adequação que visem o uso racional de água, energia elétrica e a redução da 
quantidade de resíduos. No que tange os aspectos metodológicos, do ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, pois 
envolve verdades e interesses locais, visando à solução de problemas específicos e práticos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois traduz 
em números as opiniões e informações, por meio de técnicas estatísticas. No entanto, deve-se considerar que nem todos os dados são 
quantificáveis, e por isso, a pesquisa também é dita qualitativa, pois a mesma carece da realização de uma observação in situ. Do ponto de vista 
de seus objetivos, é descritiva, pois detalha a situação-problema, suas características e inter-relações, e explicativa, pois busca compreender e 
estabelecer a relação causa-efeito. Conforme os procedimentos técnicos adotados, a pesquisa compreende um estudo de caso, pois envolve um 
detalhamento do fenômeno, possibilitando a compreensão do seu desenvolvimento. Sua estrutura geral pode ser dividida em duas fases 
principais: Fase I - diagnóstico das condições ambientais do espaço. Fase II análise e divulgação das informações para reconhecimento. Em 
síntese, espera-se que, levantadas as condições e o cenário principal em que desenvolve o presente trabalho, elaborar indicadores ambientais 
que auxiliem na proposição de ações, bem como na crítica das ações ambientais já existentes. Para tanto, urge a necessidade de envolver nesse 
processo, não só os estudantes, mas conscientizar professores e funcionários técnico-administrativos da importância de suas ações ambientais. 
Infelizmente, mesmo que em fase inicial, a presente pesquisa já identifica algumas dificuldades: (a) um número significativo de funcionários está 
alheio às questões sobre sustentabilidade e julgam que ações que visem à redução do consumo de água e energia têm o único objetivo de 
diminuir os custos da instituição e; (b) boa parte entrevistados não identificam as ações ambientais planejadas pela Direção, acreditando não 
serem bem divulgadas. Por ora, apontamos que os resultados precisam ser percebidos, não apenas nos efeitos econômicos diretamente 
relacionados aos campus, mas para além disso, naturalizar na comunidade universitária sua percepção quanto aos resultados de suas ações 
ambientais presentes e seus impactos para o futuro do planeta e das próximas gerações.
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