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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a situação atual da qualidade ambiental de uma instituição de ensino 
fundamental e de nível técnico, localizada na cidade de São Leopoldo/RS. A proposta foi identificar o quanto a escola 
está de acordo com os princípios da ABNT NBR ISO 14001:2004, com o intuito de implantar um sistema de gestão 
ambiental (SGA) segundo esta norma. Efetuou-se um estudo de caso avaliativo, onde o objetivo principal foi usar os 
dados obtidos para avaliar as práticas ambientais da instituição. Foram efetuadas visitas na instituição a fim de realizar a 
coleta de dados. Elaborou-se um checklist com perguntas baseadas nos requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2004 – 
Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para o uso. O checklist foi aplicado em forma de auditoria e, 
conforme a pontuação obtida configurou-se o estágio de desempenho da instituição. A classificação ambiental geral da 
instituição ficou em 10%, a qual foi considerada “inadequada” com relação à existência de um sistema de gestão 
ambiental implantado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação inicial, diagnóstico ambiental, ISO 14001:2004, estabelecimento de ensino. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Alcançar um equilíbrio entre o meio ambiente, a sociedade e a economia é considerado fundamental para que se possam 
atender as necessidades do presente sem danificar a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades. 
O objetivo do desenvolvimento sustentável é adquirido com o equilíbrio dos três pilares que visam alcançar a 
sustentabilidade. Para ser sustentável deve ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente 
responsável. As expectativas da sociedade em relação ao desenvolvimento sustentável, à transparência e à 
responsabilidade, têm evoluído com uma legislação cada vez mais rígida e crescentes pressões sobre o meio ambiente, 
os quais são decorrentes da poluição, do uso ineficiente de recursos naturais, do gerenciamento impróprio de rejeitos, 
das mudanças climáticas, da degradação dos ecossistemas e da perda de biodiversidade. Com isso, as organizações têm 
adotado uma abordagem sistemática na gestão ambiental, com a implantação de sistemas de gestão ambiental que visam 
alcançar a sustentabilidade (ABNT, 2015). 
 
À medida que crescem as preocupações com a manutenção e a melhoria da qualidade do meio ambiente e a preocupação 
sobre a proteção da saúde humana, organizações de todos os tamanhos buscam identificar os impactos ambientais 
potenciais de suas atividades, produtos ou serviços. O desempenho ambiental de uma organização possui cada vez maior 
importância para as partes interessadas, tanto internas como externas. Alcançar um desempenho ambiental apropriado 
requer o empenho da organização, o qual visa uma abordagem sistemática em busca da melhoria contínua do seu 
sistema de gestão ambiental (SGA) (ABNT, 2007). 
 
Valle (2000) define gestão ambiental como um conjunto de medidas e procedimentos bem definidos e adequadamente 
aplicados que visam diminuir e controlar os impactos ambientais gerados por uma organização sobre o meio ambiente. 
Assim, ela abrange da concepção do plano até o final da implantação, ou seja, por toda a sua vida útil. Um SGA tem 
como objetivo promover a melhoria contínua, o qual deve garantir condições de segurança, higiene e saúde ocupacional 
dos colaboradores e um bom relacionamento com as partes interessadas (stakeholders). Para isso, a organização 
necessita primeiramente estabelecer um programa de gestão ambiental (PGA), que é um instrumento gerencial dinâmico 
e sistemático. Esse PGA deve ser elaborado com base em uma avaliação inicial da situação atual da empresa, que 
poderá ajudar sua direção a decidir pelo começo de um SGA, ou pela correção dos maiores problemas ambientais 
identificados. Assim, levantar as informações gerais por meio de um diagnóstico ambiental inicial sobre o local e seu 
processo, torna-se uma importante ferramenta para implantar um SGA. 
 
A metodologia de avaliação inicial de qualquer atividade envolve uma série de discussões, a começar pelo nome, que 
muitas vezes pode ser chamada de diagnóstico inicial, identificação do problema, situação atual, ou outros, mas todos 
têm o mesmo sentido. Comumente esse é o primeiro passo de qualquer método a ser analisado (ALMEIDA, 2003). 
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A série de normas da ISO 14000 foi criada a fim de dar um direcionamento para as organizações implantarem seus 
sistemas de gestão ambiental. A ABNT NBR ISO 14001 - Sistemas da gestão ambiental - Requisitos com orientações 
para uso, teve sua primeira versão em 1996. A primeira revisão foi em 2004 e ainda está em vigor, a segunda revisão, 
que está em andamento, deve ser concluída ainda em 2015 e vai cancelar e substituir a edição de 2004. A ISO 14001 é 
uma norma internacional certificável e seus pilares são a prevenção no lugar da correção, o planejamento de todas as 
atividades, produtos e processos, o estabelecimento de critérios, a coordenação e integração entre as partes 
(subsistemas), o monitoramento contínuo e a melhoria contínua.  
 
As primeiras partes da ISO 14001:2004 são introdutórias e visam apresentar a norma e seus objetivos. Os demais são o 
item 3 – Definições e o item 4 – Sistema de gestão ambiental. Os itens 4.1 até o 4.6 são os auditados nas organizações, 
são eles: 4.1 – Requisitos Gerais; 4.2 – Política ambiental; 4.3 – Planejamento; 4.4 – Implementação e operação; 4.5 – 
Verificação e ação corretiva, e; 4.6 – Análise crítica pela administração. O Anexo A traz informações adicionais sobre 
os itens da norma. A numeração do anexo é feita da seguinte maneira: se o item da norma tem o número 4.3.3, o item do 
anexo terá a indicação A.3.3. O Anexo B traz a relação entre a ISO 14001:2004 e a ISO 9001:2000 e vice-versa. 
 
Os benefícios de um SGA são muitos e, entre eles, destaca-se a economia, pois aumenta a produtividade e reduz-se o 
consumo de energia, água e materiais de expediente, bem como há o estabelecimento das conformidades com a 
legislação ambiental. Também se reduz os riscos de incorrer em penalidades ou gerar passivos ambientais, evidenciam-
se práticas responsáveis e ocorre a melhoria da imagem externa da organização, bem como a geração de oportunidades 
de pesquisa (TAUCHEN e BRANDLI, 2006). 
 
Diante deste contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar a situação atual da qualidade ambiental de uma 
instituição de ensino fundamental e de nível técnico, a fim de identificar o quanto a mesma está de acordo com os 
princípios da ABNT NBR ISO 14001:2004, com o intuito de implantar um sistema de gestão ambiental (SGA) segundo 
esta norma. 
 
 
2. METODOLOGIA UTILIZADA 

Esta pesquisa enquadra-se como estudo de caso, o qual é definido como o tipo de pesquisa no qual um caso individual é 
estudado em profundidade para obter uma compreensão ampliada sobre outros casos similares. Os estudos de caso estão 
divididos em três tipos, os descritivos, os imperativos e os avaliativos (VERGARA, 2003). Este estudo de caso está 
categorizado como avaliativo, o qual envolve tanto a descrição quanto a interpretação, onde o objetivo principal é usar 
os dados para avaliar o mérito de alguma prática, programa, movimento ou evento. 
 
 
2.1 COLETA DE DADOS 

Para realizar a coleta de dados, foi efetuada uma visita na instituição de ensino no dia 11 e outra no dia 12 de maio de 
2015. Os questionamentos foram respondidos pelo Coordenador dos Cursos Técnicos do estabelecimento, o qual 
prestou todo o apoio no processo de  esclarecer as questões referentes à atual situação ambiental do estabelecimento. 
 
 
2.2 CHECKLIST 

Elaborou-se um checklist com perguntas baseadas nos requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de gestão 
ambiental – Requisitos com orientações para o uso. O checklist foi aplicado em forma de auditoria e, conforme a 
pontuação obtida configurou-se o estágio de desempenho da instituição, ou seja, seu diagnóstico inicial. Preparou-se o 
checklist de forma a atender qualquer tipo de organização, o qual abrangeu os dezoito requisitos da NBR ISO 
14001:2004, mais um requisito denominado “Requisitos Gerais”, para os quais foi proposta uma sequência de 
questionamentos. As questões foram elaboradas utilizando-se perguntas fechadas que induzem as respostas “atende 
totalmente o item”, “atende parcialmente o item” e “não atende o item”. Para cada requisito da norma foram 
elaboradas questões que buscaram identificar elementos de desempenho ambiental da instituição. Enfatizou-se o 
requisito 11 - Controle Operacional, o qual foi subdividido em seis critérios.  
 
Após definidas as questões utilizadas, executou-se uma planilha no Microsoft Excel, onde foram colocadas as perguntas 
que compõe o checklist e definido o peso de cada questão com relação a sua aplicabilidade ambiental, bem como a nota 
dos itens. A pontuação máxima a ser obtida no atendimento total dos itens é de 1250 pontos. A identificação dos 
aspectos e impactos ambientais significativos (item 4.3.1 da norma), juntamente com o levantamento dos requisitos 
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legais (item 4.3.2) e o controle operacional (item 4.4.6), se realizados, podem compor a análise da situação atual da 
organização, devido a este fato para estes requisitos foram determinados maior peso. Efetuou-se a classificação da 
instituição de acordo com o atendimento dos requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2004 conforme a Tabela 1. 
 
Dividiu-se o peso de cada item da seguinte maneira: 
Peso 5 – questões que não possuem grande impacto no SGA ou que não possuem muita dificuldade para serem 
executadas; 
Peso 7,5 – questões que possuem  impacto moderado no SGA ou requerem certa dificuldade para serem realizadas; 
Peso 10 – questões que impactam diretamente em um SGA ou são de difícil execução. 
 
Dividiu-se a nota da seguinte forma: 
0 - Não atende o item; 
1 - Atende parcialmente o item; 
2 - Atende totalmente o item. 
 
Executaram-se os cálculos conforme estabelecido nas Equações 1, 2, 3 e 4.  
PO = peso x nota do item       equação (1) 

PTR = Ʃ PO        equação (2) 

PTCL = Ʃ PTR         equação (3) 

PF = PTCL (%)        equação (4) 
          PMO 
PO = pontuação obtida; 
PTR = pontuação total do requisito; 
PTCL = pontuação total obtida no checklist; 
PF = pontuação final; 
PMO = pontuação máxima que poderia ser obtida. 
 
Tabela 1. Requisitos para classificação da instituição de acordo com o atendimento aos requisitos da ABNT NBR 

ISO 14001:2004 – Fonte: Os autores. 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO INICIAL 

Sistema de Gestão Ambiental com base na ISO 14001:2004 
N° Requisitos 
1 4.1 REQUISITOS GERAIS Peso 
a) A organização tem o escopo do SGA definido? 5 
b) O escopo está documentado? 5 

2 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL Peso 
a) A organização possui uma política ambiental e está documentada?  5 

b) O texto inclui o comprometimento com a preservação da poluição, atendimento a legislação e melhoria contínua? 5 

c) Está disponível ao público e foi comunicada a todos que trabalham em seu nome?  5 
3 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS Peso 

a) 
Existe procedimento para identificação de aspectos e avaliação de impactos ambientais de todas as atividades, 
produtos e serviços da organização? 

10 

b) Foi avaliada a significância dos aspectos e ambientais?  10 

c) Os aspectos significativos são considerados na definição dos objetivos e metas ambientais?  10 

4 4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS Peso 

a) 
A organização tem acesso contínuo à legislação ambiental municipal, estadual e federal aplicável às suas 
atividades, produtos e serviços?  

10 

b) A organização tem acesso contínuo a normas técnicas pertinentes e outros requisitos ambientais?  10 
5 4.3.3 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS Peso 
a) A organização possui objetivos e metas ambientais documentados?  7,5 

b) São considerados os aspectos ambientais significativos, requisitos legais e outros compromissos? 7,5 

c) 
Os objetivos e metas são desdobrados para cada função e nível pertinente, bem como detalhamento quando a 
responsabilidade, orçamento e cronograma (plano de ação)? 

7,5 

6 4.4.1 RECURSOS, FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES Peso 
a) A definição de autoridades e responsabilidades sobre os assuntos ambientais está formalizada e documentada? 7,5 
b) As responsabilidades são devidamente comunicadas ao pessoal envolvido? 7,5 

c) 
Existe um responsável para relatar à alta administração o desempenho ambiental visando uma análise crítica que 
viabilize as correções necessárias e a melhoria contínua? 

5 
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N° Requisitos 

7  4.4.2 COMPETÊNCIA, TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO Peso 

a) 
A organização tem procedimentos para identificar sistematicamente as necessidades de treinamento relacionadas 
ao meio ambiente? 

7,5 

b) 
Existem procedimentos para conscientização e treinamento dos executantes de tarefas (próprios ou contratados) 
que possam causar impactos ambientais significativos? 

5 

c) 
O pessoal que executa tarefas impactantes ao meio ambiente recebe educação, treinamento e tem experiência em 
níveis adequados?  

10 

8 4.4.3 COMUNICAÇÃO Peso 
a) Os aspectos ambientais são comunicados internamente entre vários níveis?  7,5 

b) Está formalizado quem é o responsável pelo contato com as partes interessadas externas? 7,5 
c) Foram definidas responsabilidades internas para este fim? 5 

9 4.4.4 DOCUMENTAÇÃO Peso 

a) 
Existe um documento ou manual que descreva os principais elementos do sistema de gestão ambiental, a interação 
entre eles (Manual SGA)? 

7,5 

b) Existe nesse documento referência aos procedimentos organizacionais pertinentes? 7,5 

10 4.4.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS Peso 

a) 
Existem procedimentos que definam como devem ser elaborados, aprovados, emitidos, controlados e revisados os 
documentos do SGA? 

5 

b) 
Os documentos são legíveis, datados (com data de revisão) facilmente identificáveis, mantidos de forma 
organizada e retidos por período de tempo especificado? 

5 

c) 
Os documentos externos (inclusive legislação) são objeto de controle de recebimento, circulação e arquivamento, 
com responsabilidades definidas e locais específicos de guarda? 

5 

11 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL Peso 
a) A organização planeja as operações que estão associadas aos aspectos ambientais significativos identificados? 10 

b) Possui procedimento documentado para controlar os aspectos ambientais identificadas? 10 

c) Determina controle operacional para estes aspectos ambientais significativos identificados? 10 
11.1 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - Geração de resíduos Peso 
a) A organização mantém atualizado um inventário dos resíduos gerados? 10 

b) Existe algum programa de aproveitamento, reuso ou reciclagem de resíduos? 10 
c) Existe algum programa para redução da geração dos resíduos gerados? 10 

11.2 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - Consumo de água e energia Peso 
a) A organização mantém controle do consumo de água? 10 
b) A organização mantém controle do consumo de energia? 10 

c) Existe programa de racionalização de consumo de água e energia? 10 
11.3 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - Emissões atmosféricas Peso 
a) Existem dispositivos, equipamentos, sistemas de controle para minimizar as emissões atmosféricas significativas? 10 

b) Quando há irregularidades existem ações corretivas estabelecidas?  10 
c) Os equipamentos de controle ambiental são objeto de manutenções preventivas? 10 

11.4 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - Geração de efluentes Peso 

a) Os esgotos sanitários são tratados? 10 
b) A drenagem pluvial é segregada dos demais efluentes (esgoto sanitário)? 10 

c) Existem mecanismos eficientes para impedir que efluentes contendo óleo sejam lançados em corpos d’água? 10 
11.5 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - Ruído, vibração e odor Peso 
a) Os níveis de ruído, caso atinjam a comunidade, são medidos e mantidos dentro dos limites da Legislação? 10 

b) Os níveis de calor, caso atinjam a comunidade, são medidos e mantidos dentro dos limites da Legislação?  10 

c) Os níveis de odor, caso atinjam a comunidade, são medidos e mantidos dentro dos limites da Legislação? 10 

11.6 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - Aspectos gerais Peso 

a) 
A organização exige de seus fornecedores de serviços ou produtos o cumprimento dos requisitos da legislação 
ambiental pertinentes a sua atividade? 

10 

b) 
Prestadores de serviço operando na área da organização seguem os mesmos procedimentos e cuidados ambientais 
estabelecidos para os colaboradores? 

10 

12 4.4.7 PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS Peso 

a) 
Existem procedimentos para identificar e atender as emergências que possam ter impacto(s) sobre o meio 
ambiente, associados às atividades e instalações da organização? 

7,5 

b) Os procedimentos de preparação e resposta à emergência são analisados e revisados periodicamente? 7,5 
c) São feitos simulados de emergência periodicamente? 7,5 

d) Os procedimentos após a ocorrência de acidentes ou situações emergenciais são revisados? 7,5 
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N° Requisitos 
13 4.5.1 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO Peso 

a) 
Existe um plano de monitoramento relacionado aos aspectos ambientais significativos na organização ex.: 
emissões atmosféricas, ruído, vibração, etc. 

7,5 

b) 
Caso certas medições não atendam aos padrões legais, existem procedimentos estabelecidos para corrigir o 
problema? 

10 

c) 
Os equipamentos e instrumentos de medição e monitoramento são adequadamente calibrados, com periodicidade 
definida e registros mantidos? 

7,5 

d) O desempenho ambiental da organização é monitorado? 5 

e) Os objetivos e metas são monitorados? 5 

14 4.5.2 AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS Peso 

a) 
A organização possui procedimento(s) para avaliar, periodicamente, o atendimento aos requisitos legais 
aplicáveis? 

10 

b) A organização avalia o atendimento a outros requisitos por ela subscritos? 10 
c)  A organização mantém registros dos resultados das avaliações periódicas efetuadas? 7,5 
15 4.5.3 NÃO CONFORMIDADES, AÇÃO PREVENTIVA E AÇÃO CORRETIVA Peso 
a) As NCs são identificadas, corrigidas e são executadas ações para mitigar seus impactos ambientais? 10 
b) As NCs são sistematicamente registradas, bem como analisadas quanto à sua abrangência e causas fundamentais? 7,5 

c) As NCs são investigadas a fim de determinar sua(s) causa(s) e executar ações para evitar sua repetição? 7,5 

d) 
As necessidade de ação(ões) para prevenir NCs e implementar ações apropriadas para evitar sua ocorrência são 
avaliadas executadas e registradas? 

7,5 

e) A eficácia do plano de ação é verificada? 7,5 

16 4.5.4 CONTROLE DE REGISTROS Peso 

a) 
A organização possui procedimento para identificar, armazenar, proteger, recuperar, reter e descartar os registros 
relacionas ao seu SGA?  

5 

b) Os registros são legíveis, identificáveis e rastreáveis conforme a atividade, produto ou serviço envolvido? 5 
c) O período de retenção de registros é definido e está sendo obedecido? 5 
17 4.5.5 AUDITORIA INTERNA Peso 
a) A organização faz auditorias internas periódicas? 7,5 
b) Existe um programa de auditorias estabelecido, inclusive com que frequência as auditorias são executadas? 7,5 

c) O programa de auditorias é cumprido? 7,5 

d) 
A seleção de auditores e a condução das auditorias asseguraram objetividade e imparcialidade do processo de 
auditoria? 

7,5 

18 4.6 ANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO Peso 
a) A alta direção realiza análise crítica de seu SGA em intervalos planejados? 5 
b) A análise crítica aborda a necessidade de alterações na política ambiental? 5 
c) O ocupante do cargo mais elevado participa da reunião de análise crítica? 5 

19 REQUISITOS GERAIS Peso 
a) A organização já recebeu algum tipo de autuação por parte de órgãos fiscalizadores (multas, infrações)? 5 

b) A organização possui algum outro tipo de certificação (ISO 9001, PGQP)? 10 

c) A organização possui licença de operação (LO) (caso necessário)?   10 

d) 
A organização dispõe de pessoal habilitado ou relacionado com questões ambientais, (ex. técnicos da área de 
saúde e segurança do trabalho, em meio ambiente ou gestores ambientais)? 

10 

 
Efetuou-se a classificação da instituição conforme a Tabela 2. Classificação da instituição de acordo com o atendimento 
dos requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2004. 

 
Tabela 2: Tabela de classificação da instituição de acordo com o atendimento dos requisitos da ABNT NBR ISO 

14001:2004 – Fonte: Os autores. 
Resultado Situação Considerações 

Inferior a 29,9% INADEQUADA A organização não possui nenhum tipo de SGA. 
Entre 30 a 49,9% RUIM O SGA precisa ser desenvolvido. 
Entre 50 a 69,9% ADEQUADA A organização necessita de muitas adequações para possuir um SGA. 
Entre 70 a 89,9% BOA A organização necessita de algumas adequações para possuir um SGA. 

Acima de 90% EXCELENTE 
A organização necessita apenas de pequenas adequações para atender a 
ABNT NBR ISO14001:2004 e ter um SGA implementado. 
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3. RESULTADOS OBTIDOS 

Na análise dos dados obtidos por meio do checklist, foi possível determinar a classificação da instituição de acordo com 
o atendimento aos requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2004 – Sistemas de gestão ambiental – requisitos com 
orientações para o uso. Também foi possível classificar cada requisito individualmente. O primeiro ponto a destacar foi 
a classificação ambiental geral da instituição, que ficou em 10%, a qual mostra que a situação da instituição está 
“inadequada” com relação a existência de um sistema de gestão ambiental implantado.  
 
Dentre os critérios individuais analisados, os requisitos pontuados estão apresentados na Tabela 3. O nº 11.3 a), b), c) – 
item 4.4.6 Controle operacional – emissões atmosféricas, o nº 11.5 b) e c) – item 4.4.6 Controle operacional – ruído, 
vibração e calor e o 19 c) – Requisitos gerais, foram classificados como não aplicáveis na instituição, portanto não 
fizeram parte da pontuação.  
 

Tabela 3: Requisitos da ABNT NBR ISO 14001:2004 que foram pontuados no checklist – Fonte: Os autores. 
4 4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 0/1/2 Total 

a) 
A organização tem acesso contínuo à legislação ambiental municipal, estadual e federal aplicável às suas 
atividades, produtos e serviços?  

1 10 

b) A organização tem acesso contínuo a normas técnicas pertinentes e outros requisitos ambientais?  1 10 

  
50% 20 

    11.1 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - geração de resíduos 0/1/2 Total 
b) Existe algum programa de aproveitamento, reuso ou reciclagem de resíduos? 1 10 

  
17% 10 

    11.2 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - consumo de água e energia 0/1/2 Total 
c) Existe programa de racionalização de consumo de água e energia? 1 10 

  
17% 10 

    11.4 4.4.6 CONTROLE OPERACIONAL - geração de efluentes 0/1/2 Total 
a) Os esgotos sanitários são tratados? 2 20 

b) A drenagem pluvial é segregada dos demais efluentes (esgoto sanitário)? 2 20 

c) 
Existem mecanismos eficientes para impedir que efluentes contendo óleo sejam lançados em corpos 
d’água ? 

2 20 

  
100% 60 

    19 REQUISITOS GERAIS 0/1/2 Total 
a) A organização já recebeu algum tipo de autuação por parte de órgãos fiscalizadores (multas, infrações)? 2 10 

  
20% 10 

      Pontuação obtida 110 
  Pontuação máxima a se obter 1115 
  Pontuação final 10% 

 
No requisito 4.3.2 da norma, a instituição obteve 50% considerado “adequado” devido ao fato das legislações 
ambientais estarem disponíveis na internet para acesso de todos. No requisito 4.4.6 – geração de resíduos e no item 4.4.6 
– consumo de água e energia a pontuação obtida foi de 17% “inadequado” em ambos, pois existem recipientes de 
coleta seletiva distribuídos na escola e programa para redução do consumo de água e energia. No requisito 4.4.6 – 
geração de efluentes a pontuação foi 100% “excelente”, pois a escola possui fossa e filtro para esgoto sanitário separado 
da rede pluvial e todo o óleo utilizado é segregado e enviado para reciclagem externa. Nos requisitos gerais a pontuação 
foi de 20% classificada como “inadequada”. Os demais requisitos do checklist obtiveram a pontuação de 0%, portanto 
foram classificados como “inadequados” em sua individualidade. A Figura 1 apresenta o gráfico radar da possível 
pontuação x pontuação alcançada. 
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Figura 1. Gráfico radar da instituição com a pontuação possível x pontuação alcançado no checklist – Fonte: Os 
autores. 
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4 CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

Por meio das informações obtidas, concluiu-se que a instituição de ensino não atende nenhum item da ANBT NBR 
14001:2004, portanto, não possui um sistema de gestão ambiental implementado, apesar de possuir um curso Técnico 
em Meio Ambiente. A escola possui vários professores com formação superior e mestrado na área ambiental, logo, 
conhecimento a respeito das normas e regulamentos ambientais a escola possui, mas este não é aplicado. 
 
O processo de construção de um SGA somente é possível se houver o entendimento, envolvimento e a dedicação de 
todos os colaboradores da organização, bem como da direção, a qual deve estar comprometida a prover os recursos 
necessários para a implantação do projeto. A escola poderia possuir um SGA ativo (certificado ou não), esse sistema 
deveria ser considerado como ponto estratégico para o negócio, apesar de sua atividade não ser considerada 
potencialmente poluidora e não ser passível de licenciamento ambiental. O SGA poderia ser utilizado como fonte de 
divulgação para atrair mais alunos para os cursos técnicos disponibilizados.  
 
Recomenda-se que a instituição deste estudo passe a considerar a responsabilidade ambiental como uma atividade 
estratégica de negócio, uma vez em que as questões ambientais estão cada vez mais crescentes na hora de tomada de 
decisão do cliente em todas as áreas. Para tanto é recomendável iniciar um processo de construção de um Sistema de 
Gestão Ambiental o qual deverá partir de mão de obra especializada,  por meio da contratação de profissionais e/ou 
consultoria especializada. 
 
A realização de uma pesquisa de satisfação com os alunos da instituição, onde se deve levar em conta o foco ambiental 
poderia ser efetuada. O resultado obtido na pesquisa poderia ser o ponto de partida para a aprovação da implantação de 
um Sistema de Gestão Ambiental dentro da instituição. Projetos ambientais como  plantio de árvores para neutralização 
do carbono emitido nas atividades, além de altamente aplicável, possui uma ótima repercussão na opinião pública, o 
qual eleva o nível da imagem ambiental da escola. 
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