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Resumo: No ambiente acadêmico, os seres humanos encontram-se, direta ou indiretamente, 

envolvidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento e avaliações que levam ao manuseio com 

produtos químicos de distintos níveis de periculosidade, com cepas microbianas eventualmente 

modificadas ou patogênicas, ou fatores físicos que também, somados ao estresse, proporcionam 

riscos potenciais. Numa outra abordagem, há que se considerar a limitação do ser humano em 

visualizar ou admitir o próprio risco, ou aquele que ocasiona a outros elementos, deixando por 

vezes, dependendo de atitudes e operações que demandem num esforço maior, de adotar 

procedimentos que liberem emissões atmosféricas ou efluentes que prejudicam a vida animal ou 

vegetal. A Comissão Interna de Qualidade e Produtividade da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP considerou indispensável para a Unidade a definição de um programa 

que contemple treinamentos, diagnósticos e etapas de adequação física, no sentido do total 

engajamento de corpos docente, funcional e discente. Agregando práticas existentes com outras 

comissões pioneiras assumiu o desafio de implantar um Sistema de Gestão Ambiental para 

gerenciar de forma global e eficiente o fluxo de entrada, manipulação de materiais e o fluxo dos 

resíduos gerados. Adequando-se ao desafio proposto apresenta-se a NBR ISO 14000:1996, 

adotada como metodologia. O presente trabalho relata a experiência vivenciada na busca pela 

certificação prevista para 2007, esperando contribuir na difusão e implantação desta política 

entre outras Unidades Universitárias e Organizações Públicas. 

PALAVRAS-CHAVES: Gestão Ambiental; Resíduos; Meio ambiente. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
A preocupação relativa à qualidade sofre influências da cultura e dos conhecimentos de cada 
época. A qualidade, seja vista como característica de produto ou processo (o que mais 
comumente ocorre) é também direcionada a aspectos humanísticos, comportamentais, ecológicos, 
os quais, mais complexos, devem ser estudados, entendidos e aplicados. 
O ser humano encontra-se a mercê de alterações que ocorrem em velocidade espantosa. A 
informática e a automação tendem a otimizar a qualidade de vida, enquanto otimizando 
facilidades na obtenção de níveis elevados de bens e serviços. Em contrapartida, impõe 
crescentes níveis de exigência. 
Assim, os mesmos fatores que permitem o positivo incremento em qualidade são os mesmos que 
coagem à intensa aquisição de conhecimentos, ocasionando por vezes estresse exacerbado. 
Adicionalmente, no ambiente acadêmico, os mesmos seres humanos encontram-se, direta ou 
indiretamente, envolvidos em atividades de pesquisa, desenvolvimento, otimizações e avaliações 
que levam ao manuseio com produtos químicos de distintos níveis de periculosidade, com cepas 
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microbianas eventualmente modificadas ou patogênicas, ou fatores físicos que também, somados 
ao estresse proporcionam riscos potenciais. 
Numa outra abordagem, há que se considerar a limitação do ser humano em visualizar ou admitir 
o próprio risco, ou aquele que ocasiona a outras pessoas. Em decorrência desta limitação, 
esquiva-se ao uso de mecanismos de proteção individual ou coletiva. Deixa por vezes, 
dependendo de atitudes e operações que demandem num esforço maior, de adotar procedimentos 
que liberem emissões atmosféricas ou efluentes que prejudicam a vida animal ou vegetal. 
Somos compelidos a crer que, práticas inadequadas, desta natureza ocorram por desconhecimento 
e desmotivação quando consideradas certas faixas etárias (no contexto universitário, alunos de 
graduação), por níveis culturais que não contemplem o conhecimento especifico (certas faixas de 
colaboradores funcionais) ou mesmo abstrações (docentes envolvidos em suas pesquisas a ponto 
de momentaneamente se furtarem a certos cuidados). 
O meio universitário caracteriza-se por elevado nível de autonomia individual, liberdade de 
pensamento e de iniciativas, que o distingue daquele regido pela iniciativa privada. Embora fosse 
a forma ideal de tratamento do assunto, contemplando-se uma população diferenciada, com 
elevada proporção de indivíduos com destacado nível intelectual, tratamento do tema a grupos 
por demais restritos é talvez meta não factível em termos práticos. De outro lado, a omissão no 
cuidado a aspectos de segurança ocupacional, preservação ecológica, entre outros, por parte desta 
comunidade, é inadmissível, nociva a si própria, assim como nociva e merecedora de críticas pela 
comunidade externa. Ainda, que legado estará sendo reservado pela comunidade científica às 
gerações vindouras?  
Numa outra forma de visualizar a questão, o que de fato se conhece quanto a emissões 
atmosféricas e contaminações fluviais, em decorrência de nossas atividades? Quais estudos 
epidemiológicos foram efetuados para conhecimento de dados comparativos de incidência de 
doenças degenerativas em docentes e funcionários da Universidade de São Paulo frente a 
elementos de outros nichos populacionais?  
Tendo em vista a problemática e o grande desafio anteriormente apontado, assim como as 
possíveis conseqüências deletérias apresentadas, certamente a passividade não será a atitude 
correta no momento.  
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP (FCFUSP), cuja atividade intensa nos âmbitos 
do ensino (graduação, pós-graduação, atualização e especialização), pesquisa (planejamento e 
síntese de fármacos, formulações e farmacotécnica de medicamentos, nutracêuticos, 
biotecnologia industrial e laboratorial, metodologias em análises clínicas e toxicológicas) e 
prestação de serviços (assessoria a empresas, controle de alimentos, fármacos e medicamentos, 
realização de análises clínicas e toxicológicas) requer a manipulação adequada e segura de uma 
grande variedade de equipamentos, materiais químicos e biológicos. Frente a esta intensa 
atividade, a FCFUSP não poderia se furtar à responsabilidade de contribuir para a proteção do 
meio ambiente.  
Desta forma, após reuniões dos membros da Comissão Interna de Qualidade e Produtividade da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que já nos anos anteriores tem se empenhado no 
sentido de amplo treinamento a docentes, funcionários e ao corpo discente da Unidade, 
considerou indispensável para a FCFUSP a definição de um programa que contemple 
treinamentos e cursos, assim como diagnósticos e etapas de adequação física, no sentido do total 
engajamento de corpos docentes, funcional e discente, no sentido da qualidade, num de seus 
segmentos de elevada importância.  
Agregando práticas existentes na Unidade implantadas por programas internos das Comissões de 
Biossegurança, Descartes Laboratoriais e CIPA e programas Institucionais da Universidade para 
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uso racional de água (Projeto Pura), descarte de material de uso hodierno (Programa USP 
Recicla) e energia elétrica (Projeto Purê) assumiram o desafio que estará, essencialmente, 
contemplando condições indispensáveis à qualidade de vida, para a comunidade vizinha e a 
população como um todo. 
Estamos frente a uma grande tendência de globalização, e de adoção de normas e padrões 
internacionais. Dentre estes, adequando-se ao desafio proposto, a forma ideal apresenta-se como 
a implementação da International Standard Organization 14001:1996.  
A International Organization for Standardization é uma organização não-governamental sediada 
em Genebra, fundada em 23 de fevereiro de 1947 com o objetivo de ser o fórum internacional de 
normalização, para o que atua como entidade harmonizadora das diversas agências nacionais. 
A série de Normas ISO 14.000 especifica os elementos de um Sistema de gestão Ambiental 
(SGA) e oferece ajuda prática para sua implementação ou aprimoramento. Ela também fornece 
auxílio às organizações no processo de efetivamente iniciar, aprimorar e sustentar o Sistema de 
Gestão Ambiental. Tais sistemas são essenciais para a habilidade de uma organização em 
antecipar e atender às crescentes expectativas de desempenho ambiental e para assegurar, de 
forma corrente, a conformidade com os requerimentos nacionais e/ou internacionais. Segundo 
dados do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial6, 
atualmente no Brasil são 610 organizações certificadas por este padrão normativo. O sucesso do 
sistema depende do comprometimento de todos os níveis e funções, especialmente da alta 
administração. Um sistema deste tipo permite a uma organização estabelecer e avaliar a eficácia 
dos procedimentos destinados a definir uma política e objetivos ambientais, atingir a 
conformidade com eles e demonstrá-la a terceiros. A finalidade desta Norma é equilibrar a 
proteção ambiental e a prevenção de poluição com as necessidades sócio-econômicas. Convém 
notar que muitos desses requisitos podem ser abordados simultaneamente ou reapreciados a 
qualquer momento. 
Desta forma, o trabalho teve por objetivo estabelecer para a FCFUSP uma política ambiental 
apropriada às atividades, produtos e serviços através de Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 
permitindo à Unidade atingir e controlar sistematicamente o nível de desempenho ambiental 
visando ao seu aprimoramento contínuo, em consonância com as iniciativas Institucionais. A 
metodologia consistiu em: definir procedimentos e planos de adequação física das instalações; 
definir procedimentos e planos preventivos no âmbito da biossegurança e ambiental; definir 
procedimentos e planos de atendimento a emergências ambientais; estabelecer sistemática 
estruturada para gerenciar seu passivo ambiental; possuir gerenciamento preventivo das situações 
de risco potencial; atender a todos os requisitos de uma norma internacional que resolveu adotar 
para as suas atividades, produtos e serviços.  
 
2. METODOLOGIA 
2.1 Referencial Normativo 
O referencial adotado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP para implementação de 
um Sistema de Gestão Ambiental é a versão em português da ABNT, de dezembro de 1996, da 
Norma ISO 14001, qual seja, a norma NBR ISO 14001:1996. A referida Norma estabelece que 
um Sistema de Gestão Ambiental deve ser estruturado na forma de um ciclo para: � Planejar � 
Executar � Verificar � Corrigir , conforme a Figura 1.  
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Figura 1 – Modelo de Sistema de Gestão Ambiental para a Norma ISO-140011. 

 
2.2 Aplicabilidade do SGA 
Segundo Objetivo e Campo de Aplicação da NBR ISO-140011 a norma se aplica aos aspectos 
ambientais que possam ser controlados pela organização e sobre os quais se presume que ela 
tenha influência e que ela pretenda: a) implementar, manter e aprimorar um sistema de gestão 
ambiental b) assegurar-se de sua conformidade com sua política ambiental definida, c) 
demonstrar tal conformidade a terceiros; e) buscar certificação/registro do seu sistema de gestão 
ambiental por uma organização externa e e) realizar uma auto-avaliação e emitir autodeclaração 
de conformidade com esta Norma. 
É objetivo da FCFUSP o estabelecimento de uma política ambiental apropriada às atividades, 
produtos e serviços através do SGA, permitindo à Unidade atingir e controlar, sistematicamente o 
nível de desempenho ambiental visando ao seu aprimoramento contínuo, reforçando os 
programas já instituídos na Unidade e na Instituição como instrumentos indispensáveis ao êxito 
do empreendimento. Portanto, estão inseridos no escopo do Sistema de Gestão Ambiental da 
FCFUSP todos os setores e atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e prestação de serviços. 
A atividade de ensino da FCFUSP compreende dois cursos de graduação em Farmácia e 
Bioquímica, um diurno, em regime integral, e outro noturno. As disciplinas de graduação aplicam 
grande parte da carga horária em aulas práticas, demandando elevado consumo de reagentes e 
manuseio de diversos equipamentos analíticos e tecnológicos.  
O ensino de pós-graduação, na FCFUSP, é desenvolvido em onze áreas de concentração, 
englobando disciplinas de fármaco-medicamentos, alimentos-nutrição experimental, análises 
clínicas, toxicologia e tecnologia bioquímico-farmacêutica. Lembra-se que este nível de ensino 
está atrelado à atividade de pesquisa da Instituição, e, portanto, envolvendo intensa manipulação 
de produtos químicos e biológicos e a operacionalização de inúmeros equipamentos. No que 
tange aos cursos de especialização e de extensão, a demanda de reagentes em geral e de 
equipamentos é função do tipo particular da matéria a ser estudada. No geral, o volume de 
reagentes e a intensidade de manipulação dos equipamentos nestas atividades de ensino não são 
grandes, devido ao número limitado de participantes. Lembra-se que os cursos de extensão 
geralmente são de natureza teórica. 
A atividade de pesquisa da FCFUSP, envolvendo docentes, doutores, pós-graduandos 
(mestrandos e doutorandos) e graduandos de Iniciação Científica, é bastante intensa, conforme se 
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depreende do número de trabalhos publicados (média de 500/ano) e de dissertações e teses 
defendidas a partir de 1993 (média de 40/ano). Toda esta atividade envolve o emprego de 
materiais das mais diferentes categorias (reagentes químicos, radioisótopos, microrganismos, 
fluidos biológicos humanos contaminados ou não e animais de laboratório. Lembra-se que tanto 
os microrganismos quanto os animais podem ser ou não geneticamente modificados, e estes 
últimos, ainda, podem estar doentes ou não), bem como o uso de diversos tipos de equipamentos 
analíticos (cromatógrafos, espectrômetros, dentre outros) e tecnológicos (liofilizadores, 
autoclaves, fermentadores, dentre outros). Alguns laboratórios utilizam modelos animais nas suas 
investigações científicas e para atender a sua demanda, a FCF, juntamente com o Instituto de 
Química, possui um biotério de criação e experimentação, onde são mantidas várias linhagens de 
animais. Além destas atividades a FCFUSP oferece diversos serviços de extensão à comunidade 
através de seus Laboratórios de Controle de Qualidade de Medicamentos, Análises Clínicas e 
Toxicológicas, Farmácia Universitária, entre outros. 

2.3 Organização do Sistema de Gestão Ambiental 
O Sistema de Gestão Ambiental da FCFUSP, que conta com consultoria externa especializada, 
está sendo organizado através da confecção do Manual de SGA e desenvolvimento dos 
procedimentos correspondentes, baseando-se nos requisitos da norma NBR-ISO-14001:1996. A 
metodologia utilizada para a implantação encontra-se na Figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Fig. 2 Esquema da metodologia utilizada na implantação do SGA na FCFUSP. 
                                              Fonte: Bureau Veritas, 2002. 

Considerando-se a natureza deste trabalho, a vertente prioritária encontra-se no elemento 
humano, enquanto gestor, colaborador, cliente ou usuário. Será continuamente merecedor de 
atenção, com a disponibilidade de treinamento, e a meta de conscientização crescente. Temos, 
com distintos níveis de atribuições e responsabilidades, mas sempre de importância fundamental 
dentro do sistema, professores, funcionários, além de alunos de graduação e pós-graduação. 
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É importante salientar que o sucesso do projeto depende, além do comprometimento da Alta 
Administração, de conhecimento aprofundado em gestão ambiental, da motivação pessoal em 
todos os níveis da organização e do estabelecimento de prazo adequado para a Certificação. 
Tais características tornaram imprescindível a contratação de Serviço de Consultoria, para a 
capacitação dos colaboradores no direcionamento de recursos e esforços para as atividades 
relevantes para o Sistema de Gestão Ambiental, ou seja, aquelas que afetam o meio ambiente.  
Os trabalhos iniciais de implementação do Sistema de Gestão Ambiental foi desenvolvido sob 
três formas de intervenção a seguir descritas: Análise do sistema: consistiu em uma análise 
crítica da documentação, registros e entrevistas, práticas existentes para avaliar a situação de 
adequação e conformidade do Sistema de Gestão; Assessoria: orientação aos colaboradores na 
elaboração e melhoria da documentação, indicando métodos apropriados para implantação e 
auxiliando a solucionar os problemas relacionados aos requisitos do Sistema  e Treinamento: 
instrumento fundamental para a capacitação dos colaboradores, na compreensão e entendimento 
dos requisitos aplicáveis, adaptando-os à situação particular da FCFUSP e implementação dos 
sistemas apropriados, sua manutenção e melhoria contínua. 
Os trabalhos subseqüentes desenvolveram-se em cinco etapas, a seguir apresentadas e detalhadas: 
Etapa 1 - Avaliação para o planejamento - Consiste na atividade inicial que permite mapear 
todos os aspectos frágeis, merecendo maior preocupação, em toda a unidade. Nesta etapa são 
definidos os colaboradores e indicados os bolsistas (acadêmicos) a fazerem parte do grupo. 
Etapa 2 – Planejamento - Na etapa de planejamento, fundamental para o sucesso do projeto, são 
definidas as ferramentas aplicáveis à melhora e a abrangência do Programa, com vistas à análise 
de objetivos, diretrizes e política ambiental da FCFUSP. 
Após esta definição é realizado um levantamento das necessidades em termos de elaboração de 
procedimentos e instruções, processos, treinamento e recursos necessários para correção e 
iniciativas que se mostram necessários, com definição de prazo e responsabilidades para cada 
uma das adequações evidenciadas como necessárias. Elaborou-se um cronograma que, 
desdobrado pelos departamentos e áreas, serviu como instrumento fundamental para monitorar o 
atendimento aos objetivos do SGA e corrigir os problemas encontrados. 
Etapa 3 – Implantação - Esta etapa caracteriza-se pela preparação dos documentos do Sistema, 
conforme a estrutura definida na etapa de planejamento (Procedimentos, Instruções de Trabalho, 
Manual do Sistema de Qualidade, Registros). A elaboração desta documentação foi realizada 
pelo grupo de coordenadores, sendo a cada membro designados os elementos do sistema para 
adequação. A documentação elaborada pela equipe foi implementada, divulgando-se as práticas 
inerentes e treinando-se o pessoal quanto aos procedimentos adotados. Durante esta etapa está 
previsto o programa de auditorias internas, que irá assegurar a contínua adequação documental 
aos requisitos especificados, para posterior avaliação da eficácia prática dos métodos adotados. 
Etapa 4 - Avaliação da Implantação - Esta avaliação será conduzida após a implantação dos 
procedimentos e instruções, e permitirá o Gerenciamento do Sistema, quanto à adequação e 
eficácia de toda a documentação necessária. 
Etapa 5 - Ações de pré e pós certificação - Após avaliações descritas na etapa anterior, e tendo 
por base o relatório de recomendações elaborado, o grupo de trabalho irá finalizar a implantação 
do Sistema e preparar o processo de certificação. Os procedimentos e instruções serão revisados e 
a implementação complementada em tempo hábil para atender os prazos de certificação. Serão, 
após certificação, propostas melhorias a serem adicionalmente incorporadas. 

2.4 Fonte de Apoio e Recursos 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

O apoio e os recursos necessários para desenvolver a implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental foram obtidos junto à Coordenadoria de Administração Geral da USP (CODAGE), 
Fundação Pesquisas Farmacêuticas (FIPFARMA), recursos orçamentários da FCFUSP além do 
apoio de seus Funcionários (Docentes e Não Docentes). 

2.5 Treinamento 
O treinamento de Funcionários (Docentes e Não Docentes) da FCFUSP foi realizado através da 
organização de cursos por empresas especializadas. Os participantes dos cursos foram indicados 
pelos Departamentos, Setor Administrativo e/ou Comissão Interna de Qualidade e Produtividade 
da FCFUSP. Procedeu-se desta forma devido ao limitado número de vagas nos cursos. 

2.6 Conscientização2 
A conscientização de alunos e funcionários sobre qualidade e produtividade extensivos ao 
Sistema de Gestão Ambiental foi obtida através da realização de palestras e certames organizados 
pela Comissão Interna de Qualidade e Produtividade da FCFUSP, bem como na participação em 
eventos organizados pela Comissão Central de Qualidade e Produtividade da USP (Tabela 2). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 são apresentados os cursos realizados na FCFUSP, visando o treinamento de 
funcionários de todos os níveis. Da referida tabela observa-se que no biênio 2001/2002 foram 
ministradas 485 h de cursos versando sobre  qualidade, produtividade e a gestão ambiental.  Esta 
carga horária correspondeu a cerca de 10% do total de horas-atividade de um funcionário em um 
período de 2 anos (3840h). O resultado deste treinamento reflete-se na forte motivação atual 
apresentado pelos Funcionários para a implantação do SGA na Unidade.    

TAB. 1 Cursos ministrados na FCFUSP, com as respectivas cargas horárias. 
                     Nome do Curso                         Participantes     Carga                    Período 
                                                                            (número)        horária 
ISO-14001–Interpretação e Implementação           12                   16                  8 e 09/02/2001 
ISO-14001–Legislação Ambiental Aplicada  
ao Sistema de Gestão Ambiental                              10                   16                15 e 16/02/2001 
Formação de Auditor Interno (4)                                1                   50                             02/2001 
Aplicação do Programa 5S no setor de                       9                     3                        30/05/2001 
Manutenção da FCFUSP                                                                                              06/06/2001                                                                                         
Qualidade e Produtividade                                        72                     8                        27/06/2001 
Seminário gerencial sobre SGA                                32                     3                        21/03/2002 
Norma 17025 – Qualidade em laboratório                 1                      8                        21/03/2002 
Formação de Agente Local de 
Sustentabilidade Sócio-Ambiental*                            4                  360            03/2001 a 12/2002 
Formação de Coordenadores do SGA                       22                    16                 9 a 14/05/2002 
Formação de Coordenadores  do SGA                      13                      8                       11/06/2002 
Formação de Brigada de Incêndio                             16                    13               22 e 23/11/2002 
Formação de Auditores Internos                               22                     21               11 a 13/02/2003 
Requisitos da ISO 14001 e a Implantação do SGA**       5                     16                      01/04/2003 
Formação de Brigada de Incêndio                             60                     20                    agosto 2004 
Manual do SGA da FCFUSP: Orientações              150                      4                      03/09/2004 
Formação de Brigada de Incêndio                              60                      30                   agosto 2005 
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*Oferecido e coordenado pela Faculdade de Saúde Pública e Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária 
e de Atividades Especiais da USP;   ** Oferecido pelo SINDUSFARMA 

Nos três eventos deste gênero, realizados no período 2000/2005 (Tabela 2), observa-se uma 
participação efetiva média de 88 Funcionários, correspondendo a cerca de 30% do quadro 
funcional  da FCFUSP (média de 272 pessoas no período considerado). Levando-se em conta que 
as atividades rotineiras da Unidade não foram suspensas durante a realização dos eventos, pode-
se concluir que a participação foi significativa.    

TAB. 2 Eventos realizados pela FCFUSP visando à conscientização de funcionários e alunos.  
                                                                                             Participantes (número)   

          Título do Evento                                     Docentes    Funcionários    Alunos    Outros* 
IV Seminário de Qualidade e Produtividade 

e da FCFUSP (23/11/2000) (102)**                       17                    54              28                3                                                              
V Seminário de Qualidade e  Produtividade 
da FCFUSP (25/06/2001) (110)**                          17                   79               14                0                                                   
VI Seminário de Qualidade e Produtividade 
da FCFUSP (05/06/2002) (75)**                              8                    22                8               37                                                                      
III Simpósio de Biossegurança e Descartes 
de Produtos Químicos Perigosos 
28/11/2002) (303)**                                                10                     20              73             200 
VII Seminário de Qualidade e Produtividade 
da FCFUSP (20/08/2003) (118)**                          12                     44               15              47                                                                   
VIII Seminário de Qualidade e Produtividade 
da FCFUSP (24 agosto 2005) (168)**                      8                    97                 9               54 

*Participantes não pertencentes aos quadros da FCFUSP.  **O número entre parênteses e em negrito refere-se ao 
total de participantes no evento indicado. 
 
A FCFUSP procurou conscientizar seus funcionários e alunos através de eventos variados, a 
saber: palestras, certames e participação em eventos promovidos  em parceria com a Comissão de 
Qualidade e Produtividade da USP. A participação nestes eventos foi voluntária. Buscou, 
também, a divulgação do programa de Gestão Ambiental em diversas Unidades da USP e órgãos 
externos, conforme indicado nas Tabelas 3 e 4. 

TAB. 3 – Palestras ministradas a docentes, funcionários e alunos, na FCFUSP. 
                     Título                                                          Evento                                 Data 

“Saúde e Meio Ambiente – Faça  
você mesmo”                      XIV SIPAT                          04/07/2002 
“Inter-relação: Sistema de Gestão 
Ambiental e Qualidade de Vida”                                    XV SIPAT     09/05/2003                    
 “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP: Rumo à                       Semana de 
Certificação ISO 14001”                        Recepção de Calouros                 03/03/2005 
 “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP: Rumo à                       Semana de 
Certificação ISO 14001”                          Recepção de Calouros               22/02/2006 
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TAB. 4 Palestras ministradas e apresentações em congressos (oral e/ou pôster) externos à FCF. 
                     Nome do Curso                                                 Local                                 Data 

Palestra “Comissão Interna de Q&P da FCF – 
Trajetória e Perspectivas” no 8º Encontro de  
Qualidade e Produtividade da USP                                     Campus SP                        26/04/2001 
Painel “Comissão Interna de Q&P da FCF – 
Trajetória e Perspectivas” no 9º encontro de  
Qualidade e Produtividade da USP                                      Campus SP                          13/9/2001 
Palestra “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP” – Congresso 
Conferência Global – Construindo um Mundo  
Sustentável  “Global Conference”                                 Expo-CenterNorte                25/10/2002 
Palestra “Implementação de Sisitema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP” –  Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas                          USP                        23/10/2002 
Painel “Comissão Interna de Q&P da FCF – 
Trajetória e Perspectivas” na II Semana de 
Qualidade “USP QUE FAZ” – Hospital de 
Anomalias Craniofaciais da USP                                    Campus Bauru                   25-28/11/2002 
Painel “A Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Da USP e a Questão Ambiental” I Fórum  
das Universidades Públicas Paulistas  
de Ciência e Tecnologia de Resíduos                            Águas de S.Pedro              18 a 20/05/2003 

Palestra “O  Sistema de 
Gestão Ambiental da FCFUSP”, no IV Curso 
de Controle Ambiental Hospitalar da UNIFESP                        SP                                03/11/2003 
Palestra “Qualidade e Produtividade: Trajetórias 
E Perspectivas”, no Curso MBA – Tecnologia e 
Gestão da Qualidade – EP/USP                                          Campus USP                        06/04/2004 
Palestra “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP: Rumo à  
Certificação ISO-14001”, no Centro 
 Tecnológico da Marinha                                       Campus USP                        23/08/2004 
Palestra “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP: Rumo à  
Certificação ISO-14001” –  na I Semana Integrada de 
Preservação ao Meio Ambiente – Faculdade 
De Odontologia da USP                          Campus USP                        23/9/2004 

Palestra “Sistema de Gestão Ambiental na 
FCFUSP: Rumo à Certificação ISO 14001”, no 
11º Encontro de Qualidade e Produtividade da USP        Reitoria da USP                     17/11/2004 
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Palestra “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP: Rumo à  
Certificação ISO 14001. Experiência vivenciada, 
Estratégias adotadas e dificuldades encontradas” 
Na Faculdade de Odontologia da USP                   Bauru                           10/06/2005 
Poster “Implementação de Sistema de 
Gestão Ambiental na FCFUSP: Rumo à  
Certificação ISO 14001” SUPFAB – Semana 
Universitária Paulista de Farmácia e 
Bioquímica                                   USP                           24/10/2005 

A organização do SGA da FCFUSP está sendo alcançada pela elaboração do Manual do Sistema 
de Gestão Ambiental (Tabela 5), demonstrando a disposição da Unidade em ter e manter uma 
política ambiental que possibilite atingir os objetivos impostos, tais como redução do passivo de 
produtos químico-farmacêuticos vencidos, gerenciamento do ativo de produtos químicos, coleta 
seletiva de materiais recicláveis e não recicláveis, redução de situações de risco e treinamento de 
pessoal para conscientização ambiental.    
     
TAB.5 Status dos principais itens relacionados à confecção do Manual do SGA. 
                 Itens do Manual                                                                        Status 

1. Objetivos                   Validado 
2. Aplicação                              Validado 
3. Referências                            Validado 
4. Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental                           Validado 
   4.1. Requisitos gerais                            Validado 
   4.2. Política Ambiental*                               Validado 
   4.3. Planejamento                                                                                    Validado 
         4.3.1. Aspectos ambientais                           Validado 
         4.3.2. Requisitos legais e outros requisitos                         Validado 
         4.3.3. Objetivos e metas*                           Validado 
         4.3.4. Programa(s) de gestão ambiental              Validado 
    4.4. Implementação e operação                          Validado 
         4.4.1. Estrutura e responsabilidade                         Validado 
         4.4.2.Treinamento, conscientização e competência                          Validado 
         4.4.3. Comunicação                            Validado 
         4.4.4. Documentação do sistema de gestão ambiental                       Validado 
         4.4.5.Controle de documentos                                                            Validado 
         4.4.6. Controle operacional                  Validado 
         4.4.7. Preparação e atendimento a emergências                                 Validado 
     4.5. Verificação e ação corretiva                                                            Em análise 
         4.5.1. Monitoramento e medição                Validado 
         4.5.2Não-conformidade e ações corretiva e preventiva                      Validado 
         4.5.3. Registros                   Validado 
         4.5.4. Auditoria do sistema de gestão ambiental                                Em análise 
     4.6. Análise crítica pela administração                            Validado 

* Itens já aprovados pelo Conselho Técnico Administrativo da FCFUSP. 
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Pelos resultados até agora obtidos (Tabelas 1-5) avalia-se que cerca de 95% dos itens 
constituintes do Manual do SGA já estão validados, tendo sido alcançados, paralelamente, os 
seguintes resultados:  

a) Calibração de Equipamentos Críticos e Manômetros; 
b) Confecção das Plantas dos prédios da FCFUSP; 
c) Criação do Programa de captação de recursos “Parceiros da FCF”;  
d) Diagnóstico e elaboração de projeto para obtenção do Alvará do Corpo de Bombeiros; 
e) Divulgação do SGA através de publicações e apresentações em congressos; 
f) Elaboração do Manual do SGA; 
g) Eliminação do passivo químico existente; 
h) Formação de 15 Auditores Internos do Sistema de Gestão Ambiental;  
i) Formação de Brigada de Incêndios (equipe de 60 brigadistas); 
j) Implantação da Sinalização Externa da FCFUSP; 
k) Implantação do Programa de Coleta Seletiva na FCFUSP; 
l) Obtenção de licenças em órgãos ambientais; 
m) Oito eventos anuais de Qualidade e Produtividade foram realizados, dos quais quatro com 

foco em Gestão Ambiental e Qualidade de Vida; 
n) Redução de 50% dos copos plásticos através da Campanha de Minimização de Resíduos 
o) Total de 5200 h / trabalho de três bolsistas (acadêmicos de graduação da FCFUSP) 

desenvolvendo as seguintes atividades: levantamento de aspectos e impactos ambientais, 
conscientização, Comunicação, documentação do sistema de gestão ambiental, digitação e 
controle de documentos, levantamento das áreas físicas para elaboração de plantas dos 
prédios, elaboração de rota de fuga entre outros.  

 
Trabalha-se hoje em treinamentos adicionais, de forma a atingir 100% da população fixa e 
flutuante, adequação da rede de esgotos e sistema de prevenção de incêndios e sinalização da 
FCFUSP em seu ambiente interno. Atendidos estes itens o Grupo de Implantação irá finalizar a 
implantação do Sistema e preparar o processo de certificação realizando as Auditorias Internas. 
Nesta etapa os procedimentos e instruções serão revisados, caso necessário e a implementação 
complementada em tempo hábil para atender aos prazos de certificação pré-estabelecidos pela 
Instituição, permanecendo a meta da Certificação da FCFUSP na ISO 14001em 2007. 
 
4. CONCLUSÕES 
Embora a meta de maior abrangência deva se constituir em implementar a ISO 14001 em toda a 
USP, experiência que temos observado e vivenciado nos mostra a maior probabilidade de sucesso 
quando do trabalho iniciado em células, ou segmentos, mormente em se tratando de estruturas 
grandes e complexas. Entendemos que sejam fundamentais iniciativas de maior abrangência no 
nível institucional, porém acompanhadas de iniciativas que respeitem as particularidades de cada 
unidade. Não cogitamos que a FCFUSP seja alijada, em qualquer instância, dos projetos 
institucionais de maior envergadura, apenas que contribua para um maior êxito conjunto. 
Aspecto adicional de direcionamento deve ser considerado tendo em vista ações já instituídas na 
FCFUSP, algumas pioneiras e com pleno êxito de suas atividades. Haja visto a Comissão 
Assessora de Descartes Laboratoriais e a Comissão Assessora de Biossegurança, além da 
Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Dentro da proposta da ISO 14001, tais 
programas, embora mantendo sua individua1idade, estarão sendo contemplados como 
ferramentas fundamentais para o êxito do empreendimento. Ainda, cada uma das iniciativas 
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estará sendo adicionalmente valorizada e todas atuando sincronizadas, sob um gerenciamento 
maior dos trabalhos, evitando duplicidade de tarefas e com ênfase no valor agregado. 
Programas institucionais já implementados pela Reitoria da USP, tais como o Uso Eficiente da 
Água (PURA) e Energia Elétrica (PURE), também com pleno êxito, estarão se constituindo em 
mecanismos auxiliares, e considerados como programas dentro do gerenciamento da ISO 14001. 
Este desafio estará, essencialmente, contemplando condições indispensáveis à qualidade de vida, 
para a comunidade vizinha e a população como um todo. 
As diferentes conquistas obtidas no Projeto Implementação de Sistema de Gestão Ambiental na 
FCFUSP, perceptíveis pelo incremento no relacionamento funcional, assim como no 
relacionamento docente/aluno, abrangem aspectos distintos. Passam pelos estudos técnico-
científicos, pela educação ambiental, assim como ecológica, de segurança e comportamental, 
culminando na efetiva preservação ambiental. O sucesso deste programa está alicerçado em de 
diversos fatores, entre eles o comprometimento da Direção, o conhecimento apropriado em 
gestão ambiental, o estabelecimento de um prazo adequado para implementação e certificação do 
Sistema, levando em conta as dificuldades e entraves burocráticos inerentes às organizações 
públicas e o esforço continuado e sustentado dos coordenadores para que não haja perda de 
motivação ao longo do processo de implantação, permitindo que os professores, cientistas e 
demais colaboradores constatem pouco a pouco os resultados e benefícios concretos deste 
programa motivação de pessoal em todos os níveis da instituição. 
A experiência adquirida permitirá que a FCFUSP dissemine o modelo de SGA em outras 
unidades da USP. Ademais, estará se constituindo num exemplo para outras Universidades, no 
Brasil ou no exterior, uma vez que a obtenção de tal grau de excelência constituir-se-á, no meio 
acadêmico, em situação inédita e fundamentalmente importante. 
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