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RESUMO 
 

 
Este trabalho busca analisar a implementação da política pública do Governo Federal denominada 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, que visa incentivar e apoiar as instituições 

públicas que optam pela adesão ao programa na inserção de critérios ambientais que possam 

minimizar o impacto negativo das atividades da administração pública. A Prefeitura Municipal de 

Porto Ferreira - SP, que teve sua adesão formalizada em 2019, foi escolhida para a análise pela 

manifestação de interesse. Foram feitas pesquisas quantitativa e qualitativa, diagnosticando-se a 

falta de conhecimento sobre a A3P ou a respeito da temática em uma boa parte da amostra (em 

média 38,5%); mas também, em outra parte, bastante interesse (cerca de 58,5%). Isso pode ser 

indicativo de um campo fértil para a política pública, que se encontrava estacionária até então, poder 

se desenvolver e solidificar. Foram feitas recomendações a partir das orientações e eixos temáticos 

da A3P, aproveitando-se o que a pesquisa indicou como prioritário: coleta seletiva, educação 

ambiental e energia solar. Agregaram-se ainda dados do benchmarking e conhecimentos práticos 

sobre o tema. 

 

 
Palavras-chave: Agenda Ambiental, Administração Pública, Análise de Políticas Públicas, 

Sustentabilidade 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This paper seeks to analyze the implementation of the Brazilian Federal Government's public 

policy called Environmental Agenda in Public Administration (in Portuguese: Agenda 

Ambiental na Administração Pública - A3P), which aims at supporting and encouraging public 

bodies that choose to join the program by inserting environmental criteria in their policies, 

in order to minimize the negative environmental impact of public administration activities. 

The Municipality of Porto Ferreira (São Paulo State) had its adhesion formalized in 2019, and 

was chosen for the analysis due to their expression of interest. Thus, quantitative and 

qualitative research was carried out, diagnosing the lack of knowledge about the subject 

and/or about A3P in a large part of the sample (38%), but also, in another part (58%), a lot of 

interest. This may be indicative that this public policy, which has been at a standstill, has a 

potentially fertile field to grow and develop. Recommendations were made based on the 

guidelines and thematic axes of the A3P, focusing especially on the subjects the research had 

pointed out as priorities (selective garbage collection, environmental education and solar 

energy), adding yet benchmarking data and knowledge from practical experience with the 

subject. 

 
Keywords: Environmental Agenda, Public Administration, Public Policy Analysis, 

Sustainability 
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Introdução 
 
 

 
A opção por analisar a implementação da Agenda Ambiental na Administração 

Pública – A3P no município de Porto Ferreira parte de minha vivência positiva com esse 

Programa do Governo Federal, entre 2005 e 2010, em diferentes órgãos da Prefeitura do 

Município de São Paulo. Nesse período pude constatar a diferença que algumas pequenas 

ações podem fazer, tanto em qualidade de vida no trabalho para o servidor, quanto em 

economia para a Prefeitura – e para o meio ambiente. 

A ideia de estudar o tema também foi reforçada pela percepção, entre 2017 e 

2019, de que muitas prefeituras não têm conhecimentos suficientes sobre a temática 

ambiental para promoverem as mudanças cabíveis, cada vez mais necessárias. Mas como 

tornar uma gestão pública sustentável? 

É uma questão que deve ter sido colocada há muitos anos, pois o Governo 

Federal desenvolveu o Programa A3P em 1999, há 22 anos, sete anos depois da criação da 

Agenda 21 na Eco-92, que funciona de modo similar, mas sem o direcionamento ao setor 

público. A A3P tem por finalidade incentivar o desenvolvimento de ações socioambientais 

em toda e qualquer instituição pública do país. 

Após os procedimentos para adesão ao Programa A3P, colhidas as assinaturas do 

termo, inicia-se o processo pela criação de uma comissão gestora com participação de todas 

as áreas. Essa comissão fica responsável por elaborar um diagnóstico e propor soluções 

tendo a sustentabilidade como critério. A participação em comissões de diferentes órgãos 

tornou possível observar as muitas mudanças que podem ser geradas, assim como as 

dificuldades que podem ser encontradas – mas, no final das contas, o saldo é positivo. 

No entanto, apesar do Programa ter abrangência nacional, atendendo a órgãos 

das três esferas e dos três níveis dos entes federados, apenas 63 prefeituras do país constam 

na lista das instituições e entidades que têm adesão formalizada ao Programa A3P. Entre 

elas está Porto Ferreira, cidade do interior de São Paulo que manifestou interesse pelo 

desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso. 
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Nas vivências citadas anteriormente, como membro da Comissão Gestora da 

A3P, ocorridas há mais de 10 anos, a continuidade das ações ocorreu, mas foi baixa. Talvez 

porque o desafio de sensibilizar seja grande. No caso de Porto Ferreira, apesar de ter 02 

anos de adesão, pouco havia sido feito, por mudanças de chefia, o que é recorrente e causa 

de muitas descontinuidades na gestão pública, e que só pode ser superado quando o 

interesse se dá de cima para baixo e de baixo para cima, de modo a haver estímulo porque 

há apoio de quem decide e, ao mesmo tempo, apropriação dos meios de ação por quem 

compõe a comissão, tornando possível que a sustentabilidade seja realidade em qualquer 

gestão. 

O que também motiva o desenvolvimento deste trabalho é a percepção da 

morosidade para o tratamento de algo que é urgente. As questões ambientais têm sido 

assunto recorrente há cerca de 50 anos, desde a primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano em 1972, em Estocolmo. As mudanças 

climáticas têm sido cada vez mais confirmadas pelos cientistas e pelas próprias mudanças 

que já vem ocorrendo em diversas partes do mundo (1). No entanto, as ações de mitigação 

dos impactos negativos da ação humana na natureza não chegam com a mesma rapidez, 

pois só ganharam espaço maior no mundo empresarial recentemente. No que diz respeito 

aos governos, países de todo o mundo se reúnem para pactuar planos e metas de 

desenvolvimento sustentável em grandes conferências, porém, dentro das próprias 

administrações públicas pouco é visto sobre o tema. 

Além disso, mesmo quando o governo federal desenvolve ações no sentido do 

cumprimento de tais compromissos, estas parecem não chegar aos níveis subnacionais, e de 

modo geral, no setor público ainda se veem poucas ações que incentivem o 

desenvolvimento de uma gestão pública mais sustentável, com ações mitigadoras do seu 

impacto ambiental, com compras mais limpas e adoção de critérios ambientais em todos os 

seus processos e procedimentos. 

Mas como o Programa A3P pode contribuir para uma gestão pública 

sustentável? 

 

1 Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/cientistas-estao-preocupados-com-a-rapidez-com-que-a- 

crise-climatica-se-agrava/ acesso em 07.09.2021. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/cientistas-estao-preocupados-com-a-rapidez-com-que-a-crise-climatica-se-agrava/
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/cientistas-estao-preocupados-com-a-rapidez-com-que-a-crise-climatica-se-agrava/
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As ações ambientais podem e devem ir além do básico que se espera em um 

órgão público (coleta seletiva e uso de papel reciclado). Nesse sentido, o Programa prevê a 

sensibilização dos servidores justamente para que com isto se desperte a vontade e 

interesse pelo tema e para que com isso uma gama de ações se torne possível, como as 

compras públicas sustentáveis, projetos inovadores, readequação da iluminação, 

aproveitamento da água da chuva, incentivo a construções sustentáveis, transporte público 

limpo, entre outras. 

Adotando essas medidas, a administração pública também gera um impacto 

indireto positivo, pois impulsiona a produção mais limpa, aquecendo esse mercado; colabora 

com catadores de recicláveis, que são estimulados a se organizarem em cooperativas 

melhorando com isso seus rendimentos e segurança; incentiva a criação de projetos que 

priorizem a adoção de critérios ambientais; e dá o exemplo. 

Neste trabalho vamos entender, no primeiro capítulo, como funciona a Agenda 

Ambiental na Administração Pública, examinando cada eixo temático: uso racional dos 

recursos naturais e bens públicos; gestão adequada dos resíduos gerados; compras públicas 

sustentáveis; construções sustentáveis; qualidade de vida no ambiente de trabalho; e 

sensibilização e capacitação dos servidores. Abordamos também estratégias e dados do 

Programa A3P. 

No segundo capítulo vamos conhecer o caso específico da cidade de Porto Ferreira 

a partir de pesquisas quantitativa e qualitativa que resultaram em um diagnóstico da situação 

da prefeitura desse município no quesito sustentabilidade. Agregamos ainda pesquisa de 

benchmarking e, finalmente, as recomendações à Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. 

As sugestões para o município foram organizadas por eixo temático 

considerando o básico; outras podem ser feitas a depender da criatividade e disposição dos 

envolvidos. Aliás, poucas coisas são tão valorizadas quanto a natureza, quando o assunto é 

viajar. Para uma cidade turística como Porto Ferreira, a gestão pública sustentável pode 

trazer muitos ganhos. 

Como efetivamente o Programa A3P pode contribuir para essa gestão pública 

sustentável? Como se pode aperfeiçoá-lo em Porto Ferreira? Responder a esta última 

questão é o propósito deste trabalho. 
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Metodologia 
 

Para a realização deste trabalho / consultoria inicialmente foi desenvolvido 

questionário para pesquisa entre municípios do Nordeste que pudessem se interessar, com 

foco no estado de Sergipe. No entanto, devido à pandemia de Covid 19 o contato com as 

prefeituras era muito difícil e foram poucas as respostas obtidas. Nelas era possível perceber 

que aqueles lugares estavam distantes do que se desejava pesquisar. Por exemplo: 

perguntados sobre qual era a principal demanda ambiental uma das respostas se referia a 

lixeiras e um matadouro público. Ou seja, lugares que nem sequer têm o básico e que 

provavelmente ainda não têm uma preocupação em termos de desenvolvimento sustentável. 

Devido a esse retorno, os critérios foram alterados e o que era desejável, como a 

adesão ao Programa A3P, passou a ser obrigatório e o que era obrigatório, como ser um 

município do nordeste, passou a ser apenas desejável. Assim, foram contatadas diretamente 

as prefeituras de Aracajú e Recife, com envio de e-mail e ligação para confirmação. Também 

foram contatadas via WhatsApp as capitais Fortaleza e Cuiabá. Porém sem sucesso de 

retorno com nenhuma das quatro. Ainda havia um cenário de pandemia muito pesado com 

a segunda onda. 

Analisando a lista dos 63 municípios com adesão formal e vigente ao programa 

A3P encontramos Porto Ferreira, cidade em que era possível contatar diretamente o 

prefeito por este fazer o mesmo da FGV EAESP Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas, e com probabilidade alta de haver interesse. Ao ser contatado de fato manifestou 

interesse e se iniciou o processo de desenvolvimento do Termo de Referência entre as 

partes. Era necessário ter este assinado para dar início à pesquisa, porém devido à 

exoneração e nomeação de um novo Chefe da Divisão de Meio Ambiente, houve grande 

atraso para que as partes assinassem o Termo de Referência. 

Iniciado o processo de pesquisa foi desenvolvido questionário, disponibilizado 

em formulário on-line para todos os funcionários com e-mail, assim como por WhatsApp 

para os que não têm acesso ao correio eletrônico. Inicialmente houve pouca adesão e 

lembretes por e-mail foram enviados várias vezes. Também houve contato com o prefeito 

relatando sobre a impossibilidade de dar prosseguimento pela falta de participação até que 
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se atingiu o número de 117 respostas, o que dava uma margem de erro de 9 pontos, mas já 

era suficiente para dar andamento. A análise dos dados foi feita pela própria pesquisadora, 

considerando-se ser essa parte quantitativa, mesmo com questões abertas, pois essas foram 

categorizadas. Também se agregaram frases na íntegra, que mereciam destaque. 

Em um segundo momento foram realizadas visita in loco e entrevistas 

presenciais com chefes de divisão e secretários das pastas envolvidas, compondo a parte 

qualitativa. Tanto para a pesquisa quantitativa quanto para a qualitativa foram feitas nuvens 

de palavras que destacavam os temas mais abordados. 

Também foi feita análise documental a partir de dados de consumo de energia e 

gastos com coleta domiciliar. Foi desenvolvida também uma análise SWOT, apontando as 

forças e oportunidades, fraquezas e ameaças diante da temática estudada. 

Na última fase foi feita análise de benchmarking, sendo considerados três casos 

brasileiros indicados pelo programa A3P, com os quais houve contato telefônico com seus 

interlocutores seguindo roteiro pré-definido. 

As recomendações foram desenvolvidas tendo por base conhecimentos práticos 

e teóricos a partir de critérios para o desenvolvimento sustentável, levando em conta cada 

eixo temático do Programa. Por último foi realizada entrevista com o prefeito da cidade, 

Romulo Rippa, via videoconferência. 

Foram anexados ao final deste o questionário roteiro de entrevista de 

benchmarking, entrevista com o prefeito, modelo de PGS (plano de gestão socioambiental) 

do Programa A3P, Termo de Adesão de Porto Ferreira à A3P e Termo de Referência. 
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1. A Agenda Ambiental na Administração Pública 

 

Programa desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, criado em 1999, a Agenda 

Ambiental na Administração Pública tem o intuito de estimular iniciativas sustentáveis na 

gestão pública, auxiliando instituição / órgãos2 públicos que desejem inserir critérios 

socioambientais em suas ações, a fim de fazer com que o impacto ambiental do setor 

público seja cada vez menor e que possa ainda dar o exemplo nesse quesito. 

Consideramos aqui o conceito de desenvolvimento sustentável como o 

desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro (definido na Conferência Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1972 em Estocolmo)3. 

Posteriormente, três eixos foram considerados indissociáveis dentro desse conceito: 

ambiental, social e econômico – o que seria propagado pela expressão Triple Bottom Line, 

criada por John Elkington (2008). Dessa forma, para uma ação ser considerada sustentável 

deve ser economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. Podemos dizer 

ainda que se trata da adoção de um estilo de vida e de produção que permita a todos os seres 

vivos da Terra que sejam sustentados em condições de vida digna, nesta e em futuras 

gerações. Logo, uma gestão pública sustentável será aquela empenhada em reduzir o 

impacto ambiental negativo de todas as suas atividades, evitando ou compensando as 

emissões de CO2 e outros danos gerados. 

 
 
 

Antecedentes 
 
 

Os antecedentes da A3P se encontram na Rio-92 em um dos resultados da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, quando se 

propôs a criação da “Agenda 21”. O documento4 dessa agenda, pensada para um século XXI 

mais sustentável, tem 391 páginas e 40 capítulos, abarcando em cada um deles questões 

que precisam ser cuidadas e sanadas pela gestão pública, mercado e sociedade. 

 

2 Parceiros são entes (municípios), entidades (PJ) e órgãos. No termo de adesão à AP3 usa-se a expressão “instituição”.  
3 Disponível em http://www.conexaoambiental.pr.gov.br/Pagina/Agenda-21, acesso em 13/04/2021. 
4 Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html, acesso 

em 29.06.21. 

http://www.conexaoambiental.pr.gov.br/Pagina/Agenda-21
https://antigo.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html
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Dividido em 04 seções, a primeira diz respeito a dimensões sociais e econômicas 

como o combate à pobreza, mudança no padrão de consumo, proteção e promoção da 

saúde humana e integração entre meio ambiente e desenvolvimento nas tomadas de 

decisão. 

A segunda seção trata da conservação e gestão dos recursos para o 

desenvolvimento, inserindo temas como a proteção da atmosfera, o combate ao 

desflorestamento, o manejo contra a seca e desertificação, a preservação da diversidade 

biológica e a promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável. 

A terceira seção aborda o fortalecimento do papel dos grupos principais, como a 

Ação Mundial pela Mulher com vistas a um desenvolvimento sustentável equitativo, o 

reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades, a 

infância e a juventude no desenvolvimento sustentável, a comunidade científica e 

tecnológica, o fortalecimento do papel do comércio e da indústria e do papel dos 

agricultores. 

A quarta e última seção dispõe sobre os meios de implementação, tratando 

sobre mecanismos nacionais e cooperação internacional para fortalecimento institucional 

nos países em desenvolvimento, instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais, 

recursos e mecanismos de financiamento, ciência para o desenvolvimento sustentável, 

transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento 

institucional, e promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. 

A Agenda não se tratou de mero voluntarismo, mas de uma ampla e forte 

organização, capaz de abordar com profundidade os temas mais importantes para que se 

tornasse possível um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Além disso, houve a 

preocupação de se pensar métodos e meios de acesso a recursos para viabilizar os 

resultados necessários. 

Por outro lado, a concretização do disposto em cada um desses capítulos requer 

uma ou mais políticas públicas que dependem de tempo, pessoal, prioridade na agenda e 

recursos – já que nem sempre se enquadram no que os recursos internacionais preveem 

gastar. Todavia, a prática é bastante desafiadora, mas não impossível. 
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No caso brasileiro, o Ministério do Meio Ambiente também parece ter entendido 

dessa forma, optando por agregar e resumir os temas, de modo a torná-los mais fáceis de 

abordar. De acordo com o manual do MMA “Construindo a Agenda 21 Local” (2003:23): 

 

A escolha dos temas centrais foi feita de forma a abarcar a complexidade 

do país. São eles: agricultura sustentável, cidades sustentáveis, infraestrutura e 

integração regional, gestão dos recursos naturais, redução das desigualdades sociais e 

ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. 

 

Assim, por meio de área específica para atender às questões da Agenda 21 na 

estrutura do Ministério, foi difundida a ideia da formação de fóruns ou comissões locais, que 

deveriam ser compostas por todos os setores. Em alguns lugares isso deu certo e houve 

resultados, em outros não. Talvez fosse necessário mais, como uma campanha nacional, 

para que qualquer cidadão soubesse dizer do que se tratava, algo que aparentemente 

ultrapassava a alçada de um departamento dentro de uma secretaria. 

Em todo caso, no Brasil a Agenda 21 trouxe consigo um convite a todos os 

setores da sociedade, mercado e governo. Não significa que esse convite seja aceito por 

todos, porém, no caso do governo, é indispensável que isso aconteça, que ele dê o exemplo 

e fomente as ações que contribuam com esse direcionamento. 

Assim nasce a A3P, desenvolvida e pensada para a administração pública e suas 

peculiaridades, em um contexto em que a Agenda 21 estava em pauta. Afinal, o século XXI 

batia à porta. 

 
 

Eixos temáticos 
 
 

O programa A3P se foca nos eixos temáticos a seguir: 

✓ Uso racional dos recursos naturais 

e bens públicos; 

✓ Gestão adequada dos resíduos 

gerados; 

✓ Compras públicas sustentáveis; 

✓ Construções sustentáveis; 

✓ Qualidade de vida no ambiente 

de trabalho; 

✓ Sensibilização e capacitação dos 

servidores. 
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Tais eixos conseguem abarcar quase tudo que é possível se fazer em termos de 

gestão ambiental dentro do setor público. Porém, em cada um deles existe uma 

importância que pode passar desapercebida se não for evidenciada. Por isso exploramos 

cada um, trazendo exemplos que possam elucidar essa importância. 

 

Apesar do princípio da economicidade pressupor o uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos, na prática, muitas vezes há desperdícios de todo o tipo. O mais 

comum deles é o uso de papel, não só por uma impressão errada ou desnecessária, mas 

especialmente, se os processos administrativos não forem pensados com essa 

preocupação, gerando centenas de processos com milhares de folhas desnecessárias, com 

uma ou duas frases que poderiam estar no verso da folha que antecede. 

 

Um   exemplo de ação simples que tem resultados: há cerca de 15 anos, a 

Divisão de Processos da Prefeitura de São Paulo fez uma pequena alteração que excluiu a 

necessidade de uma ou duas folhas na autuação de processos. A cada ano são abertos 

milhares de processo, de modo que foram economizadas também milhares de folhas 

(economia para o Meio Ambiente e para a PMSP). 

 

A adoção dos Sistemas de Processos Eletrônicos muda definitivamente essa 

situação, mas nem todos os municípios já puderam migrar. Ademais, para além disso 

parece existir uma cultura do desperdício que depende de empenho para que seja 

transformada. Não só sobre materiais de consumo, o consumo de energia e água também 

pode ser mais bem gerido com pequenas ações, como trocas de lâmpadas e torneiras, 

economizando-se em recursos naturais e financeiros. 

 

Já a gestão adequada dos resíduos gerados está interligada ao desafio do 

cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída por meio da Lei nº 

12.305/10. Nela consta que os resíduos devem ser segregados em três frações: recicláveis, 

orgânicos e não-recicláveis; sendo os primeiros destinados a cooperativas de catadores, 

dando-se prioridade aos que estão em estado de vulnerabilidade social e precisam mais - 

atendendo assim aos três pilares da sustentabilidade: econômico, com a diminuição do que 

vai para os aterros; social, beneficiando catadores; e ambiental, destinando-se corretamente 

os resíduos. 
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Mas, apesar da Lei ser de 2010, muita gente ainda pensa que para fazer coleta 

seletiva sejam necessários coletores de todas as cores. Aparentemente nos aproximamos 

pouco do que a Lei preconiza. Essa parte em especial, para funcionar na administração 

pública, depende muito da sensibilização dos servidores. 

 

Para além disso, essa sensibilização pode influenciar escolhas impactando 

políticas públicas externas. Um gestor público bem sensibilizado e informado, ao elaborar 

seu planejamento para a área de resíduos sólidos, pode optar por ser inovador, escolhendo 

desenvolver políticas públicas a partir do prisma socioambiental, investindo na destinação 

correta de cada fração, mitigando impactos negativos ao meio ambiente, impactando 

economicamente a vida de pessoas em condição de vulnerabilidade social e gerando 

economia ao Erário pelas toneladas de resíduos desviadas dos aterros. 

 

Não é algo que esteja pronto na prateleira do mercado para ser comprado, 

envolve pessoas e processos, para que aconteça é preciso ao menos conhecimento das 

possíveis soluções. Exemplos de que é factível não faltam, como é o caso dos pátios de 

compostagem de São Paulo, para onde vão os restos de feiras livres, assim como o 

reaproveitamento de podas, reciclagem de entulho, as centrais de triagem. As soluções são 

múltiplas e com potencial para geração de renda em vários níveis. 

 

Outro eixo importante é o das compras públicas sustentáveis, que estão ligadas ao 

poder de compra do Estado, uma vez que fazendo grandes compras o governo influencia o 

mercado. Dessa forma podem ser incluídos materiais reciclados, madeira certificada, 

iluminação e eletrônicos ecoeficientes, merenda orgânica, etc. 

 

Assim, se a instituição for comprar envelopes de papel reciclado, força a oferta 

desse item – e se há mais oferta pode induzir a criação de novas demandas, gerando 

grande impacto para a economia desse setor também. Além disso, encerra o ciclo dos 

produtos que são consumidos, enviados para a reciclagem e, de certa forma, consumidos 

outra vez – essa última etapa é crucial para a viabilidade econômica desse mercado, pois 

sem demanda não há por que produzir, nem comprar recicláveis. As compras públicas 

sustentáveis, de certa forma, azeitam essa engrenagem, para que ela não pare e continue 

incluindo pessoas e processos. 
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As construções sustentáveis seguem mais ou menos a mesma lógica, mas o 

governo aqui está relacionado de duas formas: 1. com investimento em novas obras que 

respeitem critérios ambientais e incentivem novos padrões e 2. na aprovação de plantas 

pelo planejamento e fiscalização do uso do solo. 

No primeiro caso podemos ter, por exemplo, projetos que minimizem a 

necessidade de ar-condicionado com corredores de vento e paredes verdes (que geram, 

portanto, economia de recursos e diminuem a pegada ecológica5 deixando de contribuir 

para o aquecimento global). No segundo caso, pode-se criar um incentivo para que os 

munícipes e empresas também invistam em construções sustentáveis, trazendo benefícios 

de outra ordem à cidade. 

 

Já a qualidade de vida no ambiente de trabalho é algo que pode influenciar 

positivamente os servidores, e eles, afinal, fazem parte do ambiente. Ademais, inúmeras 

pesquisas relatam o impacto positivo na atuação dos funcionários quando o ambiente é 

mais humanizado e agradável, ainda que haja fatores externos e que os fatores intrínsecos 

ao ser humano como necessidade de desafios, de reconhecimento e autonomia (de acordo 

com a teoria de Herzberg6) sejam também muito importantes. 

 

Por último, a sensibilização e capacitação dos servidores é fundamental para 

maior probabilidade de os demais eixos terem espaço e ocorrerem o mais próximo possível 

de seus potenciais de transformação. Afinal, se o servidor não sabe o que é uma construção 

sustentável, não é possível incluir isso no projeto para solicitação de licitação. Da mesma 

forma, se não entende a importância de inserir critérios ambientais em todas as ações do 

governo, não poderá fazê-lo. E não basta a mera informação, a sensibilização é parte 

importante, porque a maioria das decisões, são também motivadas pelo lado emocional, 

como vem demonstrando a economia comportamental e se elucida nas duas citações 

a seguir: 

 
 

 

5 A pegada ecológica calcula quanto do planeta Terra está sendo consumido com determinado modo de vida, sendo 

comum alguns continentes utilizarem muito mais do que é possível repor para as futuras gerações e outros utilizarem bem 

menos – e apesar disso, a conta não fecha. 

6 A Teoria dos dois fatores de Herzberg será abordada no capítulo de recomendações. 
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O estado emocional de uma pessoa interfere em como ela tomará suas 

decisões naquele momento. Assim, provocar determinado estado emocional no público- 

alvo pode facilitar o alcance do que se pretende (MENEGUIN, F.; ÁVILA, F. 217: 2015). 

 

Estudos do banco de dados do Institute For Practitioners in Advertising 

(IPA) mostram que uma abordagem emocional tem probabilidade muito maior de 

resultar em lucros no longo prazo do que uma mensagem racional ou um comercial 

que combine elementos emocionais e racionais (KEARON, J. et al, 340: 2015). 

 

Além disso, conforme aponta Daniela Abud Pereira, doutora em Educação pela 

Universidade de Brasília: 

 

articular o processo de inserção da sustentabilidade na administração 

pública - conduzida por força normativa - impõe a necessidade de uma reconfiguração 

interna, especialmente do sistema de valores organizacionais, pois para acolher a 

sustentabilidade como princípio e torná-la consensual entre os membros da 

organização é necessário que estes valores estejam esposados, compartilhados entre 

os seus membros e gestores e alinhados com os interesses institucionais (PEREIRA, 

2019:16 – grifo nosso). 

 

Por isso diagnósticos e planejamentos que tenham em conta o desafio de atuar 

no sistema de valores de uma organização são necessários, assim como o monitoramento 

do resultado das ações. 

 
 
 

Estratégias do Programa 
 
 

Estratégias como fóruns, prêmios e banco de boas práticas foram desenvolvidas 

pela gestão do Programa A3P com o fim de divulgar as ações exitosas das instituições que 

aderiram ao programa, fortalecer os vínculos da rede e estimular os participantes a darem 

novos passos dentro de suas instituições no que diz respeito à A3P. 

 

O Fórum Governamental de Gestão Ambiental na Administração Pública ocorre 

desde 2006, inicialmente todos os anos e, posteriormente, a cada dois anos. Participam 

cerca de 300 pessoas, sendo que o último ocorreu em dezembro de 2020. 
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O Prêmio Melhores Práticas da A3P, por sua vez, foi desenvolvido pela gestão 

do Programa com o intuito de identificar e incentivar boas práticas que se enquadrem nas 

categorias definidas pela gestão do Programa. Uma ferramenta simples, com uma 

premiação simbólica, mas que atinge seu objetivo de reconhecer os projetos existentes e 

encorajar novas iniciativas em todas as instituições da Rede A3P (com adesão vigente ou 

vencida). 

 

Iniciado em 2009, até 2012 o Prêmio ocorreu anualmente, depois até 2020, a 

cada dois anos, sendo que o último ocorreu em 17 de dezembro de 2020, transmitido pelo 

canal do Youtube do MMA. 

 

As categorias iniciais eram: Gestão de Resíduos; Uso Sustentável dos Recursos 

Naturais; e Inovação na Gestão Pública. No sexto prêmio foi criada a categoria Destaques 

da Rede A3P. No sétimo prêmio foi criada a categoria especial Combate ao Lixo no Mar. Os 

três primeiros colocados de cada categoria são convidados à solenidade de premiação com 

troféu e certificado do Programa A3P. 

 

De acordo com o manual da terceira edição, no intuito de dar visibilidade às 

iniciativas bem-sucedidas de cunho socioambiental implementadas pelos parceiros com 

Termo de Adesão formalizado, foi desenvolvido o Prêmio Melhores Práticas da A3P7. 

 

Além do prêmio, o Programa desenvolveu um banco de dados com boas 

práticas, disponibilizado na página web8, onde é possível conhecer projetos desenvolvidos 

em todos os estados do país. Em cada categoria se pode pesquisar por Unidade Federativa 

ou valor gasto com o projeto. Algo que se bem divulgado também pode inspirar novas 

iniciativas. 

 

Por último vale destacar o desenvolvimento do RESSOA, um sistema virtual de 

monitoramento de gestão socioambiental disponibilizado pelo MMA para as instituições 

que tem termo de adesão formalizado com a A3P. Por meio dele as instituições podem 

registrar suas metas e resultados, e consolidar informações sobre seus avanços. 

 

7 Manual do 3º Prêmio Melhores Práticas da A3P, disponível em: http://a3p.mma.gov.br/wp- 

content/uploads/Pr%C3%AAmio/3%C2%BAPr%C3%AAmio2011/Documentos/manual_do_3_premio_fin al_36.pdf, acesso em 

11/04/2021 

8 Disponível em http://a3p.mma.gov.br/boas-praticas 

http://a3p.mma.gov.br/wp-
http://a3p.mma.gov.br/boas-praticas
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É possível constatar que a gestão do Programa A3P buscou formas criativas e 

pouco onerosas para fortalecer o engajamento da Rede A3P (que inclui parceiros e outras 

instituições), com o fim de cumprir com sua missão. 

 
 
 

Dados Gerais 
 
 

Atualmente (em 2021) há 220 instituições com termo de adesão vigente, sendo 

que o processo de adesão é bastante burocrático9, exigindo um plano de trabalho e uma 

série de documentos, além disso, depois de 05 anos os termos vencem e a renovação é 

vedada. Portanto, os primeiros a entrar saem, permanecendo apenas os mais recentes. 

Desses, apenas 63 são prefeituras municipais, isto é, 1,13% do total de municípios do país. 

 
 

 
Gráfico 1 – Instituições por Nível da Federação 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 
Com relação ao nível de poder das instituições que aderem formalmente ao 

Programa federal, os três níveis ficam bem divididos, com cerca de um terço cada, com 

exceção do estadual, com 25% e do distrital (DF), com 2,3%, conforme se verifica no gráfico 

 
 

 

9 Disponível em http://a3p.mma.gov.br/adesao-a-a3p/ 

http://a3p.mma.gov.br/adesao-a-a3p/
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acima. Já no que diz respeito ao tipo de poder, a maioria, 74%, constitui parte do poder 

Executivo, sendo a parte menor dividida entre Legislativo e Judiciário. 

 

No que diz respeito à distribuição dos entes federativos e demais instituições 

atendidas de acordo com as regiões do país, há uma concentração maior entre as regiões 

nordeste, sudeste e centro-oeste, e pouca concentração nas regiões norte e sul, como se 

pode ver no gráfico. 

 
Gráfico 2 – Quantidade de Órgãos por Região 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 

Vale registrar que no Centro-Oeste uma grande parte está no próprio Distrito Federal 

onde se situa o Programa A3P, assim como é importante frisar que, apesar de 

aparentemente atender de forma distribuída todas as regiões, quando se olha por estado, 

não está tão bem distribuído. Por exemplo: Pernambuco tem 14 instituições com Termo de 

Adesão, enquanto Bahia que é muito maior tem apenas 03. Os estados que mais concentram 

órgãos atendidos são: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, além do Distrito Federal. Os que são 

menos atendidos, com um ou dois órgãos, são: Alagoas, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e 

Rondônia. 
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Orçamento para o Programa A3P 
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Com relação ao orçamento do Programa A3P, foi possível analisar os dados 

disponíveis no portal da Transparência a partir de 2014. A participação no orçamento é uma 

boa forma de identificar quais programas são priorizados. 

 

Nesse período vimos que havia um valor previsto variável de cerca de 11 mil até 131 

mil reais por ano para o Programa inteiro, sendo que quando os valores previstos eram 

menores, o valor realizado acompanhava, já nos anos em que o valor previsto foi maior, o 

valor realizado não só não acompanhou, como foi até menor, chegando a zero, com exceção 

de 2018. 

Gráfico 3 - Orçamento para o Programa A3P 
 

Fonte: elaboração própria 

 

O ano de 2018 teve uma peculiaridade: o projeto para formação de agentes públicos 

em sustentabilidade na Administração Pública, que foi levado a todas as unidades 

federativas por consultores contratados, com recursos provenientes do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), chegando a 2.943 gestores públicos. Não 

por acaso, como é possível verificar no gráfico seguinte, é o ano em que há o maior número 

de adesões ao Programa. É visível que o mesmo pico que ocorre no primeiro gráfico, ocorre 

também no segundo. 
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Gráfico 4 – Quantidade de adesões à A3P por ano 
 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Esse fato indica que, se o Programa dispusesse de um orçamento realizável maior, 

poderia ter um desempenho muito melhor. Há que se considerar ainda que, mesmo os 

valores iniciais são muito baixos em se tratando de um programa federal, deve ter alcance 

nacional, o que indica que o Programa A3P nasce e cresce periférico. 

 
Gráfico 5 - Orçamento do MMA de 2014 a 2021 

 
 

 

Fonte: elaboração própria 
 

No que diz respeito ao orçamento do Ministério do Meio Ambiente, nota-se no 

gráfico 5 que o valor inicial para 2021 é menos da metade do previsto nos outros anos e que 

o orçamento realizado segue o padrão de estar a uma distância considerável do valor inicial 

ou atualizado. 
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Tudo isso está inserido em contexto nacional, com uma gestão que não prioriza a 

Pasta de Meio Ambiente em termos orçamentários, como vimos no gráfico anterior. Vale 

ressaltar também que em 2021 o Programa A3P nem sequer tem orçamento previsto. 

 

 
Considerações acerca do Programa A3P 

 

A importância de se ter um programa como a A3P na esfera pública é cada vez 

maior, uma vez que nos acercamos cada vez mais dos problemas causados pelas mudanças 

climáticas – o que também tem levado boa parte dos países de todo o mundo a se 

comprometerem com metas para a redução de poluentes provenientes da queima de 

combustíveis fósseis, principalmente. Logo, a necessidade se dá por ambos os lados: porque 

o problema bate à porta e porque há um acordo firmado. 

A falta de recursos próprios para propor incentivos com recursos financeiros que 

possibilitem o desenvolvimento ou ampliação de projetos premiados ou inovadores é uma 

falha grave do MMA. Ainda, se tomamos a compreensão de Martha Barata, nos deparamos 

com outro problema: o fator tempo. 

 

A Agenda pretende instaurar um processo de construção de uma nova 

cultura institucional na administração pública, visando à conscientização dos servidores 

para a otimização dos recursos para o combate ao desperdício e para a busca de uma 

melhor qualidade do ambiente de trabalho. (2007:168 – grifo nosso) 
 

A adesão à A3P só é válida pelo período de 05 anos, e como já mencionado, 

possivelmente porque o formulador da política pública acreditou que seria suficiente, no 

entanto, uma cultura leva tempo para que seja transformada, podendo demorar muito mais 

do que 05 anos. 

Há que se ter em conta também que as mudanças de gestão muitas vezes 

impactam os projetos que estão em andamento. Se entra uma gestão que não tem interesse 

no programa, são 4 anos até que este possa voltar a ter lugar. 

Finalmente, ampliar o alcance com medidas que possam difundir os preceitos e 

vantagens de se aderir ao Programa, é fundamental. Assim como ampliar essas vantagens na 
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medida do possível, como pela possibilidade de concorrer a editais para viabilizar projetos 

ambientais mais onerosos. 

Como mencionado anteriormente, há apenas 63 municípios com adesão 

formalizada no momento, um número ainda muito baixo considerando-se a quantidade de 

municípios brasileiros e a necessidade de ampliação e alcance de programas como a A3P. 

Entre esses municípios está Porto Ferreira, que aderiu ao Programa há cerca de 

dois anos. No próximo capítulo nos debruçamos sobre a situação da A3P nesse município, 

analisando informações de diferentes pontos de vista, a fim de fornecer-lhes soluções para 

um melhor desempenho da Agenda Ambiental dentro da Prefeitura. 
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2. O programa A3P na Prefeitura de Porto Ferreira 
 
 

Porto Ferreira é uma cidade pequena do interior de São Paulo, na região de São 

Carlos, muito conhecida pelos artefatos em cerâmica, usando atualmente o slogan “A capital 

da cerâmica artística e da decoração”. Tem população estimada para 2020, pelo IBGE, de 

56.504 habitantes, com PIB per capita de R$ 36.767,59 e total de receitas realizadas de R$ 

184.540.670,00. 

 

A Prefeitura de Porto Ferreira, em janeiro de 2019 fez sua adesão à Agenda 

Ambiental na Administração Pública – A3P, programa do Governo Federal criado para 

incentivar e apoiar ações sustentáveis no âmbito interno das instituições públicos, como 

vimos no capítulo anterior. 

 

Além disso, como todos os municípios paulistas, a cidade faz parte do Programa 

Município VerdeAzul10, do governo estadual, que avalia o avanço das cidades no que se 

refere à temática de meio ambiente a partir de ações que somada geram o IAA - Índice de 

Avaliação Ambiental, levando a um ranking que vai do município que atinge melhores notas, 

com maior IAA, ao que tem as piores notas. 

 

Porto Ferreira também aderiu ao Programa Cidades Sustentáveis. Mas ambos os 

programas estão voltados para o âmbito municipal, e queremos olhar primeiro para dentro 

das estruturas da própria Prefeitura. Vale, contudo, trazer essas informações porque o 

externo pode estar refletindo o interno e vice-versa. 

 

A situação problema a ser examinada, conforme pactuado com a Prefeitura de 

Porto Ferreira, constitui-se na falta de ações alinhadas com os preceitos ambientais de 

maneira planejada e com o devido acompanhamento, pois - apesar da adesão à A3P ter 

ocorrido há cerca de dois anos, não houve uma alteração substancial no status quo da 

gestão ambiental interna da Prefeitura. Portanto, o Programa não foi 100% instituído. No 

momento também não há uma comissão gestora responsável constituída, ou mesmo um 

 
 

10 No estado de São Paulo, a adesão ao Programa Município VerdeAzul ocorre por meio de envio de um ofício,  
mas atualmente todos os 645 municípios fazem parte e compõem o ranking.  
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diagnóstico que possa levar a soluções ambientalmente corretas, socialmente justas e 

economicamente viáveis dentro da Prefeitura. 

 

Na ocasião da solicitação de adesão ao Programa A3P foi enviado junto aos 

documentos um cronograma com as ações que seriam desenvolvidas na Prefeitura, no 

entanto, com a saída da Chefe da Divisão de Meio Ambiente à época, o que estava sendo 

iniciado, como a coleta seletiva e a distribuição de canecas para evitar o consumo de copos 

descartáveis, deixou de ter continuidade. 

Corroboram ainda os números do Programa Município VerdeAzul, indicando que 

Porto Ferreira tem ficado para trás em diversos aspectos de sustentabilidade, tendo passado 

da colocação 88º em 2018 para a 192º, em 2020, entre as 645 cidades do estado. 

Faz-se necessário, então, um olhar técnico que possa apontar quais problemas 

são mais urgentes e/ou importantes de serem tratados e quais soluções podem ser 

adotadas, começando pela gestão ambiental dentro da própria Prefeitura. 

 

Para fazer o diagnóstico da gestão ambiental no âmbito interno da Prefeitura 

realizamos pesquisas quantitativas e qualitativas, cujos resultados são apresentados seguir. 
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Figura 1 – Localização de Porto Ferreira em São Paulo 
 
 
 
 

 
Fonte: Plano Diretor de Mineração de Porto Ferreira11 

 
 
 
 
 
 
 

11 Disponível em https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/Porto%20Ferreira_RS_2018.pdf, acesso em 29.09.2021.  

https://smastr20.blob.core.windows.net/conesan/Porto%20Ferreira_RS_2018.pdf
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Resultado da Pesquisa Quantitativa 
 
 
 
 

A pesquisa foi disponibilizada por meio de formulário do Google a todos os 

servidores da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, via e-mail ou WhatsApp. O 

questionário foi composto por 15 perguntas fechadas e 05 perguntas abertas. Recebeu 

respostas dos funcionários entre os dias 08 e 26 de julho de 2021, com reiterados lembretes, 

totalizando 117 respostas referentes à sustentabilidade e meio ambiente no âmbito interno 

da Prefeitura, sendo invalidadas por duplicidade 10 respostas. Em um universo de 1.700 

servidores, o tamanho da amostra nos confere 95% de confiabilidade e 9% de margem de 

erro. A seguir apresentamos seus resultados. 

Com relação às características da amostra, optamos por solicitar que se 

informasse apenas a secretaria e o cargo do respondente. Conforme se vê no gráfico a 

seguir, 58,9% declararam pertencer à Secretaria de Educação, o que é esperado devido ser a 

maior pasta da Prefeitura. 

 

Gráfico 6 – Em qual secretaria trabalham 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Em seguida, 8,4% declaram ser da Secretaria de Gestão e 4,7% da Secretaria de 

Saúde, assim como também da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria. Mas cabe frisar 

que há participação de praticamente todas as secretarias, além do Gabinete do Prefeito. 



Fonte: elaboração própria 
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Conhecimento dos programas e ações 
 
 

Como podemos ver no gráfico abaixo, a primeira pergunta dividiu os servidores 

de Porto Ferreira, 49,5% afirmaram não haver nenhum programa ativo como a A3P, Agenda 

21 ou similar e 50,5% afirmaram que sim, existem tais programas. 

 

Gráfico 7 – Há algum programa ativo? 
 
 

 
Fonte: elaboração própria 

Quando perguntados sobre qual seria o programa, dos 72 funcionários que 

responderam, 54,9% indicaram a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) como 

programa ativo, 18,3% afirmaram não saber e 12,7% escolheram a resposta Agenda 21. 

 

Gráfico 8 – Se sim, qual Programa? 
 
 



Fonte: elaboração própria 
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A pergunta foi estruturada com apenas 2 opções: A3P e Agenda 21 e o campo 

“outros” aberto. Nesse campo esperava-se encontrar respostas como o Programa Município 

VerdeAzul ou o Programa Cidades Sustentáveis, já que o município aderiu a ambos. No 

entanto, apenas uma pessoa se referiu ao primeiro e nenhuma ao segundo. Dois servidores 

colocaram o Conselho Municipal de Meio Ambiente e outros fizeram certa confusão, 

colocando até mesmo a própria Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria, ou então ações / 

projetos da Prefeitura na área. 

Gráfico 9 – Existem ações promovidas pela Prefeitura na área ambiental? 
 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 
Já quando perguntados sobre a existência de ações promovidas na área, 69,2% 

responderam que sim, existem ações, mas 30,8% afirmaram que não há. 

 
Gráfico 10 – Se sim, quais ações? 
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Sobre quais ações seriam essas, podendo marcar mais de uma opção, 49% 

informaram a redução de consumo, 38% a coleta seletiva e 36% as compras públicas 

sustentáveis. Mutirão de plantio e limpeza foi indicado por 26%, Palestras e cursos para 

servidores por 25%; e Melhorias no ambiente de trabalho por 20% dos respondentes. 

Em “outros” foi mencionada a criação da Secretaria de Meio Ambiente e 

Zeladoria, o Ecoponto (que recebe até 1m³ de resíduos como entulho e podas de árvores por 

residência), o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos e o Manual de Compras Públicas 

[sustentáveis]. Não aparecem no gráfico porque o número era irrelevante. 

Gráfico 11 - Em caso de haver ações de redução de consumo, se dão em: 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Quanto a ações de redução de consumo, 61% indicaram tratar-se do consumo de 

água e 51% do consumo de energia, 35% do consumo de papel. No entanto, dois servidores 

afirmaram se tratar de preocupação financeira e não ambiental. 

 

 
Avaliação das ações interligadas aos eixos da A3P 

 
 

 
Na segunda parte do questionário foi solicitado que avaliassem de 1 a 5, em 

escala likert, sendo 1 muito ruim e 5 excelente, a gestão do consumo de água; a gestão do 

consumo de energia; a inserção em licitações de itens ou projetos eco e sociorresponsáveis; 

a inserção de critérios sustentáveis nas construções; a gestão dos resíduos sólidos; a 

qualidade de vida no trabalho do servidor; a educação ambiental no ambiente de trabalho; e 



38  

a motivação para o trabalho do servidor. Dessa forma, buscamos saber como estão sendo 

geridos temas correlacionados com os 06 eixos do Programa A3P. 

Gráfico 12 – Gestão do consumo de água 
 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Com relação à gestão do consumo de água da Prefeitura, 47% dos funcionários 

conferiram nota 3; 36% notas 1 e 2; e 17% notas 4 e 5; sendo, portanto, avaliada como 

regular a ruim. 

 

Gráfico 13 – Gestão do consumo de energia 
 

 

 
Fonte: elaboração própria 
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A gestão do consumo de energia foi avaliada da seguinte forma: 51% indicaram 

nota 3; 33% conferiram as notas 1 ou 2; e 15% escolheram as notas 4 ou 5. Avaliado também 

como de regular a ruim. 

 

Tanto para o consumo de água quanto o de energia houve um decreto 

solicitando 20% de redução de consumo – o que alguns respondentes informaram se dar por 

motivos financeiros e não ambientais. 

 

 
Gráfico 14 – Inserção em licitação de itens ou projetos eco e sócio responsáveis 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No que diz respeito a compras públicas sustentáveis, 35% indicaram a nota 3; 

45% as notas 1 ou 2; e 20% as notas 4 ou 5. Aqui, portanto, ruim e muito ruim, se somadas, 

superam a nota regular, ainda que tenha sido a opção mais indicada. 

 

Sobre a inserção de critérios sustentáveis nas construções, no gráfico a seguir, 

37% indicaram a nota 3; 47% as notas 1 ou 2; 16% as notas 4 ou 5. Está entre as piores 

avaliações. Na pesquisa qualitativa conversamos com o Secretário de Obras e 

Desenvolvimento Urbano e mais adiante abordaremos a questão. 
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Gráfico 15 – Inserção de critérios sustentáveis nas construções 
 

 

 

Fonte: elaboração própria 
 
 
 

 

Ao avaliar a gestão dos resíduos sólidos 33% dos funcionários escolheram a nota 

3; 42% as notas 1 ou 2; e 25% as notas 4 ou 5. 

 

 
Gráfico 16 – Gestão dos Resíduos Sólidos 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

É importante dizer que há uma dificuldade em pensarem só no âmbito interno 

da Prefeitura. A cidade tem um aterro com apenas mais 2 anos de vida e não tem coleta 

seletiva, além de um número alto de pontos de descarte irregular. 
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Internamente não há coleta seletiva instituída, mas houve essa tentativa quando 

da adesão à A3P. Alguns fizeram menção à coleta seletiva como algo positivo, mas não é 

possível saber se estão se referindo a essa ocasião ou se é por alguma separação informal 

que se faça na secretaria de maneira voluntaria, conforme veremos nos resultados da 

pesquisa qualitativa. 

Gráfico 17 – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 
 

 

 
 

Fonte: elaboração própria 

 

A qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho foi avaliada da seguinte 

forma: 31% indicaram a nota 3; 49% indicaram as notas 1 ou 2; e 20% as notas 4 ou 5. 

Portanto, a maioria dos servidores considera ruim ou muito ruim a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 

Gráfico 18 – Educação Ambiental no Ambiente de Trabalho 

 

 
Fonte: elaboração própria 
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Quanto à educação ambiental no ambiente de trabalho, 31% escolheram a nota 

3; 54% as notas 1 ou 2; e 14% as notas 4 ou 5. Ou seja, a maioria considera péssima ou ruim 

a forma como essa questão é tratada internamente. Talvez pelo fato de efetivamente não 

ser tratada, ou seja, não acontecer. 

 

Gráfico 19 – Motivação para o Trabalho do Servidor 
 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No que diz respeito à motivação para o trabalho, 30%, a maioria dos servidores 

indicou a nota 1; seguidos de 24% para a nota 2 e 24% para a nota 3; 18% escolheram a nota 

4; e 4% a 5. Foi o único gráfico em que uma nota superou a nota 3 (regular). Como é visível, 

a maioria considera esse aspecto muito ruim. 

 
 
 

Questões abertas – boas práticas e áreas deficitárias 
 
 

 
Na terceira parte do questionário colocamos três perguntas abertas: quais ações 

da Prefeitura podem ser consideradas como boas práticas passíveis de serem replicadas em 

outros lugares?; quais áreas estão mais deficitárias no quesito sustentabilidade e que ações 

seriam necessárias para saná-las?; e como seria a Prefeitura como modelo de 

sustentabilidade, idealmente? 

 

Há uma grande parte que informa não saber, ou até mesmo não responde. Entre 

os que respondem, percebe-se que alguns têm mais conhecimento da área, mas os demais 
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não deixam de registrar o que lhes parece importante. Para realizar esta análise foi 

necessário categorizar as respostas, como veremos a seguir. Porém ao final incluímos 

algumas respostas na íntegra, a fim de possibilitar que se sinta essa diversidade de posturas 

e desejos. 

 

 
Gráfico 20 – Boas Práticas da PMPF a serem replicadas 

 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 

Essa questão foi a que teve maior número de “Não Sabe/Não Respondeu”, um 

total de 48,2% – quase metade dos respondentes. Em seguida, 11,4% se referem a redução 

de consumo (estimulada pelos decretos mencionados); 9,6% indicaram a Coleta Seletiva, 

mas não é possível saber se como algo que existe ou que deveria existir; 8,8% ao Plantio de 

Árvores; e 4,4% se referiram ao Ecoponto. Foi possível identificar claramente que 5,3% se 

referiam ao Futuro, ao que parece, não compreenderam bem a pergunta. Também se nota 

que praticamente não há referência a ações do âmbito interno. 
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Gráfico 21 – Quais áreas estão deficitárias e que ação se requer 
 

 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 

 

Sobre quais áreas estão deficitárias, 37,9% informaram não saber ou não 

responderam; 16,1% indicam a Coleta Seletiva - e somem-se a esta 3,2% que indicaram a 

Gestão de Resíduos (que agrega coleta de eletrônicos, entulho e podas, compostagem, etc.). 

Em seguida, 6,5% apontaram a Redução de Consumo; 5,6% a Arborização Urbana e 

Conscientização da População; e 4,8% afirmaram que TODAS as áreas estão deficitárias. 

 

Gráfico 22 – Como seria a situação ideal / exemplar no quesito sustentabilidade 
 

 

 
Fonte: elaboração própria 



45  

 
 
 

Quando perguntados sobre como seria a situação exemplar no quesito 

sustentabilidade, 38,5% responderam que não sabiam ou não responderam; 12,6% 

mencionaram a Coleta Seletiva somente ou compondo um conjunto de outras coisas, como 

a Educação Ambiental referida por 9,8% e a Energia Solar, indicada por 7%. 

 

A seguir destacamos algumas respostas na íntegra, pois com a categorização se 

perdem detalhes importantes como, por exemplo, a menção aos mananciais, a geração de 

energia renovável para iluminação pública, a captação de água da chuva, os jardins de chuva 

e o controle de agrotóxicos. Abaixo alguns conjuntos: 

❖ Programa de construção ambientalmente corretos, controle efetivo de agrotóxicos, 

iluminação pública de fontes renováveis, coleta seletiva de resíduos. 

❖ Coleta seletiva; redução do consumo de água, captação e aproveitamento da água da chuva 

nas unidades escolares principalmente, implantação de sistema de geração de energia solar, 

reaproveitamento da água gerada pelos ar-condicionados. 

❖ Reciclar o lixo, cuidado no descarte de materiais de produção industrial. Nossa prefeitura 

não possui veículos de coleta de galhos de árvores, madeiras que ficam semanas na porta 

das residências. 

Também há os que defendem a educação ambiental para os funcionários: 
 

❖ Promover ações de sustentabilidade dentro do próprio ambiente de trabalho, 

conscientizando os funcionários. 

❖ A própria Prefeitura conscientizar as diversas repartições públicas, os funcionários sobre a 

educação ambiental, modificando os hábitos errados. É também de dar exemplo à 

população sobre a educação ambiental. 

E os que se queixam da falta de informação, mas indicam a solução. 
 

❖ Não sei opinar. Necessitaria mais divulgação. 

❖ As perguntas 4 e 5 não foram respondidas, pois não tenho informações sobre o tema, 

acredito que poderia ser melhorada a comunicação sobre a sustentabilidade, tanto do que 

já vem sendo feito quanto informações sobre o assunto, para que cada setor possa realizar 

ações mais sustentáveis. Se possível ser realizado um estudo de cada setor da Prefeitura, 

pois cada Secretaria tem a sua realidade e entendo que com um suporte técnico e 

especializado sobre sustentabilidade, poderíamos criar estratégias mais efetivas de acordo 

com as realidades distintas de cada parte da prefeitura. 
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No último campo agradecemos a participação e deixamos um espaço aberto para 

caso quisessem registrar algo que não foi perguntado. Foram poucos os que escreveram, 

mas o conteúdo é bastante significativo. Alguns reforçam a necessidade de divulgação ou se 

queixam de que é uma área distante, como essas psicopedagoga, professora e fiscal, 

respectivamente: 

❖ Divulguem, por gentileza, as ações que o município vem realizando para que possamos 

contribuir e apoiar. 

❖ As áreas desta pesquisa ficaram distantes, portanto, foi difícil responder este questionário. 

❖ Gostaria que fosse feita mais divulgação das ações de sustentabilidade tanto no âmbito da 

prefeitura, quanto na cidade. 

Outros ressaltam a importância não só da divulgação, como também de 

interação, conforme explica o chefe de divisão a seguir, reforçado por uma farmacêutica: 

❖ Caso alguma resposta minha não corresponda à realidade atual do município, será devido à 

falta de conhecimento na área, o que demostra a necessidade de interação/informação das 

ações realizadas para que tenhamos maior engajamento e conhecimento. 

❖ Integração entre as secretarias para as discussões ambientais. 

Finalmente, há quem elucide uma questão; quem agradeça; quem se coloque à 

disposição; e quem reforce a importância do tema: 

❖ O Manual de Compras Públicas criado para compras sustentáveis existe, mas é muitíssimo 

pouco, ou quase nada, aproveitado pelas Secretarias. 

❖ Obrigado pela oportunidade de poder opinar. 

❖ É muito importante que a questão da sustentabilidade seja efetivamente melhorada pelo 

Poder Público. Influi diretamente no futuro de nossa cidade e de seus habitantes. 

 
 
 

A avaliação dos resultados demonstra pontos importantes a serem considerados: 

existe um grande desconhecimento sobre o tema, e talvez uma crença de que é assunto de 

outro departamento, sem se considerar sua transversalidade; no entanto, também há 

muitos servidores interessados, que podem dar suas contribuições e talvez até se engajarem 

em futuras ações. 
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Figura 2 – Nuvem de Palavras com Respostas Quanti 5 e 6 
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Resultado da pesquisa qualitativa 
 
 
 
 

“Você tem certeza de que quer falar de meio ambiente numa cidade do 

interior?” (entrevistado) 
 
 

 
As entrevistas para a análise qualitativa foram realizadas nos dias 31 de julho e 

1º de agosto de 2021. Foram feitas as perguntas do questionário da pesquisa quantitativa, 

acrescentando-se perguntas relacionadas à Pasta, apresentando já alguns resultados da 

pesquisa anterior; também foi perguntado se haviam respondido o questionário e como 

seria a situação ideal em sustentabilidade para a Prefeitura, se não existisse limitação 

orçamentária e de pessoal. Foram entrevistados 4 secretários municipais, 5 chefes de divisão 

e a ex-chefe da divisão de Meio Ambiente, que fez a solicitação de adesão à A3P em 2019. 

Os secretários e chefes de divisão foram escolhidos tendo-se em conta a 

transversalidade do tema e sua relação direta ou indireta com as pastas. No entanto, antes 

do início da entrevista quase sempre havia uma tentativa de direcionamento ao Secretário 

de Meio Ambiente e Zeladoria, sem muita compreensão do porquê estariam sendo 

entrevistados sobre um tema a respeito do qual aparentemente não têm responsabilidade 

ou mesmo conhecimento. 

A pergunta “zero” foi se haviam respondido o questionário. Entre os 10 

entrevistados a maioria respondeu que não viu, apenas um havia respondido (sendo este 

diretamente envolvido com a pesquisa). Uma das entrevistadas disse que chegou a abrir e 

olhar, mas não quis responder por não ter conhecimento do assunto. Isso pode explicar a 

dificuldade que tivemos para conseguir participação para uma amostra mínima, com 

reiteradas divulgações e prorrogações de prazo. A não resposta também é um dado, e neste 

caso sugere o pouco interesse ou conhecimento do público-alvo com relação ao tema 

pesquisado. 
 

A seguir abordamos cada uma das perguntas considerando as diferentes 

respostas. 
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Questão 1. O município tem algum programa ativo de Agenda Ambiental na Administração 

Pública, Agenda 21 ou similar? Se sim, qual? 

Aqui a maioria afirmou não saber, e alguns responderam que não, com 

convicção. Sem contar com o recém nomeado Chefe da Divisão de Meio Ambiente e a Ex- 

chefe da mesma divisão, que nomearam o Programa A3P e o VerdeAzul, apenas as 

secretarias de Gestão e de Obras e Desenvolvimento Urbano indicaram a existência do 

último. 

Como a questão diz programa “ativo”, a resposta “não” não está de todo errada, 

já que os programas estão parados. No entanto, foram e seguem oficializados. 

 
 

Questão 2. Existem ações promovidas pela Prefeitura na área ambiental? Se sim, quais? 
 

Todos os entrevistados responderam que sim. Alguns citaram projetos como a 

doação de mudas para a população, horta nas escolas, parque linear, Espaço Árvore, 

ecoponto, manual de arborização, acompanhamento das áreas de APP. Outros afirmaram 

que só “ações do cotidiano, que cumpre figurinos legais” ou “apenas fiscalização sob 

denúncia” e, quando perguntados sobre ações internas, todos responderam que não há ou 

não tem conhecimento. 

Por outro lado, o Secretário de Meio Ambiente e Zeladoria tem ideias e projetos 

de que falou com empolgação, como o “Cidade Jardim” que prevê o plantio de flores em 

espaços públicos; o “Bueiro Inteligente”; e “mil Árvores em um minuto”. 

 
 

Questão 3. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 excelente, como você considera 

internamente: 

 
 

a) A gestão do consumo de água 

Na maioria das respostas a nota escolhida foi 3, 2 escolheram a nota 2 e 

outros 2 a nota 4. Um dos secretários explica que há uma campanha 
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constante, isto porque há um decreto municipal solicitando redução de 20% 

do consumo. 

 
 

b) A gestão do consumo de energia 

A gestão da energia é um pouco mais bem avaliada, variando entre as notas 

3, 4 e 5. O mesmo secretário explica que foram trocadas as lâmpadas, o que 

gerou uma economia de 30% do consumo. O decreto mencionado acima 

também inclui este consumo. 

 
 

c) A inserção de critérios sócio e eco responsáveis 

Neste caso as notas variam bastante, de 2 a 5. As mais altas possivelmente se 

explicam porque existe um manual de compras sustentáveis, no entanto, a 

responsável pelas compras explica que “tem normatização, mas muitos 

alegam que não se aplica ao caso”. Apenas o papel reciclado sempre é 

comprado. 

 
 

d) A gestão dos resíduos sólidos 

Sobre resíduos sólidos as notas variam de 2 a 4, com exceção de uma nota 5. 

Um secretário afirma: “esse é nosso problema”, mas menciona a criação de 

um ecoponto que recebe restos de construção e poda. Outro secretário 

explica que o aterro sanitário tem apenas mais 2 anos de vida útil, deseja 

fazer um consórcio entre as cidades, mas se não se concretizar, terão que 

ampliar o atual. A coleta seletiva tampouco está instituída, nem sequer na 

Prefeitura, ainda que tenha ocorrido por cerca de 4 meses. Aliás, quando 

aderiram ao Programa A3P houve um esforço nesse sentido, tentando fazer a 

sensibilização dos funcionários com a participação de catadores. Ao que tudo 

indica, houve algum sucesso, pois na pesquisa quantitativa 25% informaram 

haver cursos e palestras. Atualmente, pelo que foi possível entender, ainda 

ocorre uma separação informal que algum catador recolhe em dia específico. 
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A cidade, no entanto, não tem nenhuma cooperativa de catadores de 

recicláveis formalizada ou mesmo informal. 

 
 

e) A qualidade de vida do servidor 

A opinião sobre a qualidade de vida dos servidores não há nenhum consenso, 

as notas variam de 1 a 5, o que parece compreensível porque os espaços 

também variam muito, enquanto uns precisam de pintura e têm as cadeiras 

com os estofados desgastados e rasgados, outros têm tudo novo e em 

ordem. As notas que os secretários atribuem são um pouco mais elevadas do 

que as daqueles que estão na ponta. O argumento de um deles foi o 

seguinte: “O servidor tem auxílio saúde, os ambientes de trabalho são todos 

equipados, recebe EPI... Antes da pandemia havia um trabalho presencial 

com professora de educação física 3 vezes por semana. O servidor tem plano 

de carreira.” Mas há controversas, como com relação a EPIs, pois há quem 

afirme que faltam. 

 
 

f) A educação ambiental no ambiente de trabalho 

Metade dos entrevistados conferiu notas 1 ou 2, a outra metade, notas 4 e 5, 

com exceção de um, que não respondeu. As opiniões estão claramente 

divididas, mas entre os que aferem nota baixa estão os que tem mais 

conhecimento da área. 

 
 

g) A motivação para o trabalho do servidor 

A nota 4 foi a que prevaleceu nas respostas, com exceção para uma nota 1, 

uma nota 2, e uma nota 3. Não corresponde muito com a resposta da 

amostra, em que a maioria conferiu as notas mais baixas a esta questão. Mas 

aparentemente alguns levaram em conta a equipe com que trabalham e não 

o todo, isso pode ser o motivo da diferença. 
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Questão 4. Por favor, relate quais ações você destacaria como de boas práticas, que 

deveriam ser reconhecidas e replicadas. 

Foram citadas pelos gestores as seguintes ações por parte da Prefeitura: 
 

✓ Aquisição de material de escritório ecológico. 

✓ Projetos de ampliação de áreas verdes da cidade. 

✓ Ecoponto onde recebem resíduos de até um metro cúbico (entulho e poda) - 

com a intenção de implantar mais um. 

✓ Operação cata treco agendado. 

✓ Fiscalização, conscientização, cumprimento por parte do município das leis 

ambientais. 

✓ Se houvesse avançado mais, a questão da A3P. 

✓ O decreto do prefeito com relação ao consumo. 

✓ Nas escolas há essa conscientização ambiental. Especialmente com relação a 

água e energia. 

Mais um mencionou o ecoponto e 2 afirmaram que desconheciam. O Secretário 

afirmou que não sabia responder, mas que daqui um ano saberia, pois estão em fase de 

implantação de projetos. 

 
 

Questão 5. Por favor, relate quais áreas percebe que estão deficitárias e qual atuação se 

requer com mais urgência. 

 
seguinte: 

Sobre as áreas mais deficitárias e o que se requer, os entrevistados citaram o 
 

✓ Educação Ambiental. 

✓ Gestão de recursos hídricos e energéticos dos prédios públicos. 

✓ Se requer com mais urgência de imediato campanha de conscientização dos 

servidores. 

✓ Área de zeladoria e manutenção (meio ambiente). 

✓ Se requer motivar os servidores e procurar engajamento – se não há 

engajamento e capacitação, se não internaliza no servidor, não adianta 

nada. 

✓ Incentivo a redução de uso de papel, coletiva seletiva. 

✓ O déficit é provocado pela falta de educação da população, que descarta 

irregularmente, precisariam de uma educação. Precisa maior fiscalização, pois 

há um número limitado de fiscais. 

✓ Construções sustentáveis. (induzido, conforme se explica mais abaixo) 
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✓ A questão de Obras, que às vezes acaba atropelando algumas coisas e deveria 

haver uma preocupação com a questão ambiental. 

✓ Precisa mais fiscalização, porque há munícipes que não cumprem as 

exigências. 

✓ Conscientização para o uso consciente dos recursos naturais. 

✓ Há lei que obriga árvores em todas as ruas, mas há 11 fiscais para o município 

inteiro em todas as áreas, e falta fiscal ambiental. 

✓ Uma capacitação dos funcionários para orientar melhor como utilizar o 

desenvolvimento sustentável dentro das compras públicas. 

✓ Lixo. O cidadão, a falta de educação, a questão cultural, falta de respeito. (A 

indiferença das pessoas é algo irritante.) 

✓ O mais urgente seria o plantio de árvores. 

✓ Não ter uma estrutura ambiental como prevê o SISNAMA. 

✓ Com mais urgência: formação técnica e educação ambiental para o servidor. 

 

Com relação à questão do lixo, o secretário desabafou dizendo que parece que 

quanto mais falam, mais a população segue fazendo o mesmo. Mas que há esperança nas 

futuras gerações, ainda que precise se ver como está isso na Educação. 

Já a falta de fiscal ambiental, foi citada por outro Secretário que explicou que 

existe o cargo, mas não foi ocupado, pois era para a pessoa entrar em 2020, mas a Lei 

Federal 173 proibiu qualquer contratação durante um ano. Isso pode explicar também o 

porquê da demora na contratação do novo chefe da divisão de Meio Ambiente – que ficou 

quase 2 anos sem gerência. 

Nas respostas vemos recorrência com relação à fiscalização, mas também com 

relação a obras / construções sustentáveis (por gestores diferentes). Foi recorrente ainda o 

uso consciente de recursos naturais, assim como o reconhecimento da necessidade de 

educação ambiental e motivação e engajamento / capacitação / formação para os servidores 

na área de meio ambiente e sustentabilidade. 

Sobre a indução de uma resposta, a entrevista com a Secretaria de Obras e 

Desenvolvimento Urbano foi a única que não foi individual, os três entrevistados na ocasião 

reconheceram que não há iniciativas com relação a construções sustentáveis e, quando 

perguntados sobre a área mais deficitária, sem saberem o que responder, foi sugerido e 

acatado o que tinham acabado de reconhecer: construções sustentáveis. 
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Questão 6. final: Se recursos financeiros e humanos não fossem um problema, o que seria 

necessário fazer para que a Prefeitura de Porto Ferreira se destacasse como referência em 

gestão pública sustentável? Como seria a situação IDEAL? 

 

- Coleta seletiva implementada e segregação de resíduos; processo de comunicação voltado para 

todas as secretarias; questão estrutural: trocaria os tipos de torneira, coleta de água de chuva 

para limpeza, eficiência energética, energias renováveis. Atualmente por conta do teto de gastos, 

é complicado a curto prazo, a longo prazo sim [é possível]. 

 

- Renovação constante de frota (porque é uma desgraça para o meio ambiente); reúso de água; 

energia fotovoltaica. 

 

- Seria que cada cidadão fizesse sua parte, em casa separa e coloca no dia para a pessoa que 

passa pegar. A Prefeitura deveria fazer campanhas de conscientização. Há em torno de 8 a 10 

pontos de descarte irregular, fora as áreas pequenas. O ecoponto é divulgado no site e página da 

Prefeitura (nos pontos de descarte não). 

 

- Reuso de água de chuva; energia solar; a modificação do paço municipal; sensor de ambiente. 

Modernizar o prédio. Coleta seletiva. Reciclagem. 

 

- No mundo ideal, se houvesse recurso sobrando, poderia aplicar na mata ciliar e criação de 

parques, arborização da cidade inteira que hoje não é, mas isso é sonho. 

 
- Primeira coisa: recursos hídricos, sem água não se vive, criar um local para armazenamento de 

água ou preservar os mananciais de córregos e fazer a captação. Lixo já chegou a hora, nesse viés 

de consórcio. Arborização do município, [gerir a] contaminação do Ar (existe um histórico grande 

de câncer na cidade), a fiscalização cabe a CETESB. Outro problema é a monocultura. E dá-lhe 

cana. [O município] tem 80% da água tratada, mas as outras cidades não, [e contaminam o rio]. 

Sem contar com agrotóxicos e industrial. 

Como vemos, alguns tiveram um pouco de dificuldade de imaginar um quadro 

ideal, mas, de qualquer forma, todos trouxeram informações importantes. O consenso se 

deu na coleta seletiva, uso da água da chuva e energia solar. Mas as outras possibilidades 

levantadas não deixam de merecer atenção. A seguir inserimos uma nuvem de palavras, 

feita a partir das últimas 3 respostas. 



55  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Nuvem de Palavras com Respostas Quali 4, 5 e 6 
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Diagnóstico 

 
“... supor que um programa público possa ser implementado inteiramente de 

acordo com o desenho e os meios previstos por seus formuladores também implicará uma 

conclusão negativa acerca de seu desempenho, porque é praticamente impossível que isto 

ocorra” (Arretche, 2001) 
 
 
 

Para realizar este diagnóstico não foi possível manter o foco apenas na gestão 

ambiental interna da Prefeitura, pois, como os próprios secretários reconhecem, não há 

nenhuma ação no momento. No entanto, trazer a reflexão sobre o que já é feito e o que 

ainda é necessário fazer foi uma boa forma de conseguir a participação dos funcionários, 

além de demonstrar como o assunto apresenta grande relevância, ainda que a Prefeitura 

esteja bastante atrasada, especialmente no âmbito interno. 

 

Em 2019, quando da adesão à A3P, houve um início de desenvolvimento de um 

cronograma, com distribuição de canecas, início da coleta seletiva e sensibilização dos 

funcionários com a participação dos catadores. No entanto, com a saída da Chefe da Divisão 

de Meio Ambiente, como o trabalho ainda era incipiente, acabou se perdendo sem mais 

nenhum progresso até 2021. 

 

Ainda assim, é válido reconhecer que mesmo depois de 2 anos, um quarto dos 

entrevistados indicou cursos e palestras como uma das ações. Outras iniciativas na área 

ambiental são a coleta de lâmpadas fluorescentes e lixo eletrônico para encaminhamento 

adequado, manutenção de um viveiro embrionário, e ações de educação ambiental com as 

escolas. Também, como mencionado pelos entrevistados/participantes: decretos de redução 

de consumo, de compras sustentáveis e CadMadeira12, ecoponto para entulho e podas, 

coleta seletiva informal e troca de lâmpadas. 

 
 

12 O Cadmadeira é um cadastro estadual das pessoas jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, 

produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira (Decreto Estadual nº 53.047/2008). Este projeto da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo atua como um mecanismo fomentador de 

ações em favor do comércio responsável, minimizando as pressões negativas sobre as florestas nativas devido 

ao desmatamento ilegal. 

https://smastr16.blob.core.windows.net/legislacao/2017/01/2008_dec_est_53047_cadmadeira.pdf
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Com as pesquisas, quantitativa e qualitativa, identificamos uma ausência 

significativa de resposta, tanto na demora para conseguir o número de respondentes 

adequado para a amostra, quanto dentro da pesquisa entre as questões, possivelmente 

porque os servidores têm pouco conhecimento sobre o tema. Nas entrevistas também se 

identificou a falta de entendimento da transversalidade do assunto, como se fosse um 

problema apenas da pasta responsável e não da Prefeitura como um todo. 

 

Também foi possível aferir que metade dos funcionários não sabia da existência 

de nenhum programa de cunho ambiental na Prefeitura, sendo que há três: Agenda 

Ambiental na Administração Pública, Município VerdeAzul e Programa Cidades Sustentáveis. 

O primeiro voltado para o âmbito interno e os outros dois para o âmbito municipal. 

Identificamos ainda que, mesmo o alto escalão não tem informação sobre tais programas. 

 

Daqueles que afirmaram que existia algum programa, pouco mais da metade 

indicou o Programa A3P e 13% indicaram a Agenda 21, programa que não foi adotado pela 

Prefeitura, o que também evidencia o desconhecimento sobre o assunto. Além disso, como 

mencionado, o questionário teve que ficar muito tempo aberto, com inúmeros lembretes, 

para que os servidores respondessem. 

 

Quando perguntados sobre as ações ambientais da Prefeitura de modo geral, 

ainda que um número alto informasse que não sabia, boa parte se recordou de alguma ação, 

em especial, referente à redução de consumo, induzidas pelo decreto do Prefeito. Além 

disso, 20% indicaram melhorias no ambiente de trabalho, o que o secretário considera que 

“deve ser por empatia, bom ambiente, sem pressão. Onde o líder atua mais como 

facilitador, o prefeito tem tido cuidado com a escolha dos chefes” – algo que de fato 

influencia muito na qualidade de vida do servidor. 

 

No que diz respeito à avaliação solicitada em escala likert sobre os itens 

relacionados aos eixos do Programa A3P, pudemos constatar que a gestão de água e a de 

energia são consideradas pela maioria como regular; a inserção de critérios ambientais nas 

licitações e construções, assim como a gestão de resíduos sólidos foram avaliadas como 

regular, porém, a soma das notas 1 e 2 (muito ruim e ruim) ultrapassa a nota 3; educação 
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ambiental no ambiente de trabalho, qualidade de vida do servidor e motivação para o 

trabalho têm as piores notas, sendo a última a pior de todas. 

 

Com relação às boas práticas, foram destacados o ecoponto, o manual de 

compras sustentáveis, o decreto que solicita a redução de consumo de água e energia. 

 

Já quanto às áreas mais deficitárias, que estão requerendo mais atenção, o que 

mais foi mencionado foi a coleta seletiva ou gestão de resíduos, na pesquisa quantitativa. Na 

qualitativa destacou-se a necessidade de sensibilização e capacitação dos servidores. 

 

Sobre o que consideram a situação ideal, também em primeiro lugar se destaca a 

coleta seletiva, seguida de educação ambiental e de energia solar. Nas entrevistas abertas os 

mesmos itens foram destacados, incluindo ainda coleta de água da chuva, renovação da 

frota de carros, plantio de árvores. 

 

A cidade também tem muitas questões a serem tratadas no âmbito municipal, 

como a contaminação do ar e das águas pelas indústrias e agrotóxicos, que requer controle e 

fiscalização; a gestão dos resíduos sólidos que precisa investimentos, assim como, o 

combate às áreas de descarte de lixo irregular e arborização da mata ciliar. 

 

Concluímos, a partir das pesquisas e visita in loco, que há desconhecimento 

sobre o tema, mas também há interesse. Internamente há muito por fazer, especialmente 

no ambiente de trabalho, pois alguns se apresentam pouco agradáveis, com necessidade de 

pintura e substituição de mobilha, mas são coisas factíveis e simples em boa medida. No 

entanto, seja para uma coisa ou para a outra, é necessário incluir as pessoas nos processos e 

demonstrar real interesse de que aconteçam, além de se investir em melhor comunicação, 

queixa recorrente nas respostas do questionário. 

 

Se usarmos o modelo de Plano de Gestão Socioambiental da A3P, onde estão 

listadas dezenas de ações que podem ser desenvolvidas internamente, a avaliação do 

Programa A3P só pode ser negativa, pois as iniciativas são muito poucas. Sem contar com a 

falta de conhecimento dos servidores. Esses dois aspectos pesam negativamente. Não que 

se espere que um único município seja capaz de agregar todas as possibilidades no âmbito 
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da A3P, mas, no caso de Porto Ferreira, nem as poucas desenvolvidas estão funcionando 

bem. 

 

Mas como vimos, a pesquisa indica por onde começar (coleta seletiva, educação 

ambiental, energia solar), assim como aponta para assuntos que reclamam atenção, como a 

qualidade de vida no trabalho e motivação para o trabalho do servidor. 

 

Estando dentro do âmbito do Programa, é indicado começar pelo que a pesquisa 

revela porque pode haver mais adesão por parte dos servidores, algo fundamental para que 

a maioria das ações aconteça e permaneça. Buscar meios de trabalhar a QVT e Motivação é 

de igual relevância, pois ambas contribuem para o engajamento dos servidores, do que a 

A3P também depende. 

 
 
 
 

 
Análise documental 

 
 

 
Com relação a documentos, foi possível verificar a diferença entre a geração de 

resíduos de 2018 e 2021. No ano em que foi elaborado o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) os resíduos gerados foram 25% menos que no ano 

2020 que totalizou 13.701 toneladas de resíduos. Somando os custos de coleta e disposição 

final, a municipalidade pagou R$ 3.483.863,34. Nessa área a cidade tem andado na 

contramão, inclusive de seu PMGIRS. 

 

No que tange ao consumo de energia, vimos que a diferença de consumo entre 

os meses é relativamente pequena, com uma variação estável. Já a diferença entre valores 

emitidos, é um pouco maior em dezembro, provavelmente devido à bandeira vermelha, 

conforme se nota no gráfico a seguir. 
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Consumo e Valor de Emissão por Mês de 2020 
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Gráfico 23 – Valor de Emissão e Consumo de Energia por Mês de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: elaboração própria 

 
 
 
 

Em 2020 o consumo total de energia foi de R$ 4.987.227,96 e no primeiro 

semestre de 2021 foi de R$ 2.539.861,19 com uma média de consumo mensal de 

423.310,16. Apenas 2% maior que a do ano anterior, mas não menor, como solicita o acima 

referido decreto. A partir destes dados podemos aferir que o consumo anual per capita na 

Prefeitura de Porto Ferreira é de R$ 2.933,66. 

 

Também foi possível constatar no PL 35/2020 - referente ao orçamento para 

2021 que do total de R$ 227.442.668,0513 são destinados para a função Meio Ambiente R$ 

2.417.807,85 – o que corresponde a 1,06% do total. Como dito anteriormente, analisar o 

orçamento é uma boa forma de entender o que é prioridade ou não – e neste caso não 

aparenta ser. 

 

13 Disponível em https://camaraportoferreira.sp.gov.br/proposicoesView/?id=7462 
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Contudo, a seguir apresentamos uma Análise SWOT, para visualizarmos as 

ameaças e fraquezas, assim como as forças e oportunidades da Prefeitura de Porto Ferreira 

se esta decidir tornar o meio ambiente interno como prioridade. 

 
 
 

Análise SWOT 
 
 

 

Forças (fatores internos) 
 

Fraquezas (fatores internos) 

- Esforço de sensibilização feito em 2019 
- Decreto de Compras Públicas Sustentáveis 
- Decreto do CadMadeira 
- Decretos de economia de água e energia 
- Interesse de uma parte dos servidores 
- Projeto para implantação de energia solar 

- Interesse do Prefeito 

- Desconhecimento de boa parte dos servidores 
- Falta de priorização do tema 
- Falta de orçamento 
- Equipe da Divisão de Meio Ambiente pequena 
- Iniciativa de compras sustentáveis “não pegou” 
- A Coleta Seletiva inicial não se manteve 
- Não há cooperativa de catadores de recicláveis 

 

Oportunidades (fatores externos) 
 

Ameaças (fatores externos) 

- Destacar-se no âmbito da Rede A3P 
conquistando prêmios e reconhecimento público 
- Desenvolver trabalho diferenciado com os 
catadores e a implementação da Coleta Seletiva. 
- Destacar-se enquanto Cidade “Zero Waste”, 
conquistando reconhecimento internacional 
- Integrar a ESG (Environmental, Social and 
corporate Governance) às ações da A3P 
- Conquistar recursos financeiros de editais 
- Destacar-se no Programa Cidades Sustentáveis 
- Ser o primeiro município de São Paulo, além da 
capital, a aderir ao “Race to Zero14” da ONU. 

- Orçamento insuficiente 
- Outras prioridades colocadas a frente (como a 
Covid 19) 
- Mudança de gestão 
- O Aterro Sanitário só tem mais dois anos de 
uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Disponível em https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/estados-e-municipios-assumem-compromisso-de- 
zerar-emissao-de-carbono-ate-2050/, acesso em 28.09.2021.  

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/estados-e-municipios-assumem-compromisso-de-zerar-emissao-de-carbono-ate-2050/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/estados-e-municipios-assumem-compromisso-de-zerar-emissao-de-carbono-ate-2050/
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Benchmarking 
 

 
Há, no Brasil, poucas iniciativas bem-sucedidas, que possam ser consideradas 

modelo na implementação do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública ou 

similar. Contudo, contatamos três municípios indicados pela gestão da A3P no MMA para 

identificarmos quais são as melhores práticas paras a implementação. 

 

Recife, Aracajú e Ibiracema trazem experiências com as quais se pode aprender. 
 
 

 
Recife 

 
 

Entre os municípios que aderiram ao Programa A3P, Recife é um dos que mais se 

destacam. A capital de Pernambuco tem dois projetos cadastrados no banco de boas 

práticas, além de ter conquistado o 1º lugar do 7º Prêmio A3P em Gestão de Resíduos 

Sólidos. 

 

Em contato com o interlocutor da Prefeitura, Nilo Rocha, soubemos que a 

adesão ocorreu em 2010 e que havia um comitê gestor que realizou diagnóstico e um plano 

de trabalho com ações a serem trabalhadas dentro dos seis eixos da A3P. 

 

O entrevistado considera que o eixo de construções sustentáveis é o mais difícil, 

no entanto, a Prefeitura de Recife tem um projeto entre as melhores práticas da A3P de 

certificação de construções sustentáveis. Quanto ao uso racional dos recursos e a adequada 

gestão dos resíduos, considera que “estão andando”. Já a sensibilização dos servidores, 

quer-se melhorar. Afirma ainda que a ginástica laboral e passeios voltados à qualidade de 

vida e sensibilização dos servidores que existiam foram suspensos devido à pandemia. 

A mensuração das atividades / metas é feita pelo aplicativo do Ressoa, sistema 

de monitoramento da A3P. No momento considera que a A3P ocorre de baixo para cima, 

pois falta engajamento dos gestores. Ainda assim, acredita que o Programa continuará, se 

houver uma mudança de gestão, pois existe um termo de adesão assinado pelas partes. 
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Entre as ações que obtiveram mais impacto positivo ou repercussão estão o 

convênio com a empresa de energia, que trocou todas as lâmpadas dos prédios públicos por 

lâmpadas de led; um bicicletário com chuveiro para o funcionário poder se trocar; a gincana 

nas escolas que as premiou com a doação de computadores; e um concurso de fantasia com 

materiais recicláveis. 

Afirma que o diferencial deles foi o engajamento do comitê gestor anterior. 

Conta que, antes de enviar o ofício para o secretariado solicitando a indicação do 

representante e suplente, fez questão de apresentar a A3P para cada secretário, deixando 

clara a importância de ser alguém que tivesse interesse pelo tema. Dessa forma foram 

nomeadas pessoas técnicas e engajadas. 

Recife está entre as primeiras cidades a serem atingidas pelo aquecimento global 

com a elevação do mar, além das ações internas existe um Plano Local de Ações Climáticas. 

Além das iniciativas relatadas, encontramos esta lista de ações: 

 

• Uso de mural de divulgação sobre notícias, temas e atividades ligadas ao 

Programa A3P. • A dinâmica de divulgação, integração e estímulo à participação de 

servidores de diversos setores da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na 

ocasião da construção do Plano de Ações A3P/2014. • As divulgações da A3P na forma 

de minipalestras (20min), com auxílio de vídeo institucional do MMA, antes do início dos 

cursos de qualificação profissional promovidos pela Escola de Governo da Prefeitura da 

Cidade do Recife; • Palestras temáticas de sensibilização, orientação e conscientização 

da A3P para servidores, realizadas nas ocasiões comemorativas do Meio Ambiente e a 

Semana do Servidor; • A distribuição de canecas de uso permanente em substituição 

aos copos descartáveis e caixas coletoras de papelão, com a logomarca A3P, aos 

servidores e secretarias/órgão da administração com atividades lúdicas e grupos de 

teatro. • O lançamento em agosto de 2014 do primeiro curso na modalidade a distância 

intitulado: “Agenda Ambiental na Administração Pública: conhecendo e aplicando na 

Prefeitura da Cidade do Recife”. (PRADO, 2011:69) 

 

Todo esse empenho torna Recife uma cidade modelo no quesito implementação 

da A3P, ainda que tenha ficado parada por cerca de 2 anos. 
 



64 
 

Aracaju 
 
 

Da Prefeitura Municipal de Aracaju, conversamos com Cleverton Costa Silva - 

Analista Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) e responsável pelo 

programa. 

O analista conta que, para a implementação da A3P, inicialmente identificaram 

os problemas e buscaram resposta às questões, vinculando-se ou não ao programa. 

Considera que o ideal é fazer o diagnóstico, olhar os vídeos, conhecer outras iniciativas. A 

SEMA fez o programa como linha de educação ambiental. O plano de trabalho começou com 

ações na SEMA e no ano passado visou o município todo. Se está dando certo é uma questão 

relativa. Integrou o Plano Estratégico do ano passado, mas este ano já ficou um hiato, ainda 

que existam metas relacionadas e o Plano de Ação Climática. Na SEMA há um sistema de 

monitoramento. Aderiam ao programa em 2015 formalmente. 

O desenvolvimento e acompanhamento das ações se iniciou por um trabalho de 

sensibilização das pessoas e institucionalização das iniciativas. Dentro do plano estratégico 

de 2017 foi considerada a 3ª meta da SEMA. Por meio da Escola de Governo, fizeram 

capacitação de pessoal fora da secretaria, 5 cursos e 4 palestras ao longo do tempo visando 

à difusão do programa (por meio da escola) e palestras e diagnóstico do centro 

administrativo. O diagnóstico no final do ano passado e o Plano Sócioambiental foram feitos 

no semestre passado. 

A mensuração ocorre por meio do sistema de monitoramento em planilhas 

próprias que são passados para o Ressoa. Perguntam por número de capacitações, copos 

descartáveis, água, energia. São passados os dados da SEMA, os da Prefeitura ainda não há. 

Existe um projeto do Plano Estratégico para reduzir a emissão de carbono, 

alinhado com o ICLEI, o IPCC e Grupo de trabalho do CB27. 

Questionado se a A3P aconteceu de cima pra baixo ou de baixo para cima, 

respondeu que é um processo de duas vias, aconteceu por ambas. O secretário disse que 

queria implementar, pois já tinha experiência com a secretaria do estado de Sergipe. A 

comissão gestora era muito empenhada. Até o ano passado tinham uma comissão gestora 
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do centro administrativo e Plano de Trabalho até 2025. No entanto, instituíram a Comissão 

Gestora só para 2020. Muitos eram comissionados, era ano eleitoral. O Comitê de 

Planejamento define por cima essas questões. 

Quanto à continuidade nas ações diante de uma eventual mudança de gestão, 

afirmou que não tem opinião diante de tantas incertezas, mas tem essa 

parceria/compromisso com o MMA e tem que dar algum tipo de respostas nesse sentido. 

As ações que obtiveram mais impacto positivo ou repercussão foram: 

experiência com ecoponto com recolhimento de óleo de cozinha, recolhimento de 

eletrônicos, trabalho de monitoramento, aferição da sazonalidade de consumo. 

Concorreram com a experiência quanto a resíduos, divulgando oficina de papel. A Qualidade 

de Vida no Trabalho foi contemplada com ginástica laboral oferecida pela SEJESP (Secretaria 

Municipal de Juventude e Esportes), integrando os servidores, que gostavam dos exercícios. 

Considera que o diferencial deles foi adotar a cultura de monitoramento. Diante 

das experiências que já conhecia, acredita que a redução de consumos é um diferencial. 

Para o município todo, acredita que será necessário ser de cima para baixo, para 

que toda a administração participe. Um desafio ainda por ser superado. 

 
 

Figura 04 – Bicicletário da SEMA – Prefeitura de Aracaju 
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Ibirarema 

 
Em Ibirarema, cidade do interior de São Paulo, conversamos com o adm. Allan 

Oliveira Tácito, pelo qual descobrimos que a Comissão Gestora deles tinha um diferencial: 

contava com a participação dos próprios secretários, acompanhados de algum técnico. Após 

a formação, realizaram diagnóstico por secretaria, tendo a Secretaria de Meio Ambiente 

como piloto para o início das ações. 

Ainda não existe um sistema de mensuração, mas querem passar a registrar no 

Ressoa. Considera que a A3P ocorreu de cima pra baixo, pois houve decreto e lei, afinal, 

segundo ele, “sem apoio político a coisa não anda”. Aliás, com as mudanças de gestão, 

acabou ficando tudo parado nos últimos 3 anos. Explica que a continuidade depende muito 

de quem estiver na base e da receptividade do novo gabinete. 

Entre as ações realizadas, destaca que foi cortado todo consumo de copos 

descartáveis e que passaram a usar 100% de papel reciclado. Outro sucesso foi a inserção de 

critérios ambientais para a aprovação de plantas, tornando as construções sustentáveis algo 

viável e disseminado. No entanto, como a A3P ficou parada pelos últimos três anos, “voltou 

a ser tudo como era”. 

Considera também que o diferencial deles foi uma equipe muito boa, porém, 

como vimos, pode não ser suficiente para manter as ações e o Programa ativo. 

 

 
 
 

 

Nos três casos relatados há diferenciais e ações exitosas, porém os três têm em 

comum duas questões: grandes lacunas de tempo em determinados períodos; e ou 

dificuldade de passar do piloto, nas secretarias de meio ambiente, para todas as demais 

secretarias das prefeituras. 



67 
 

 

4. A A3P entre a teoria e a prática 
 

Na página web do Programa A3P há um espaço destinado a produções 

acadêmicas relacionadas à A3P. Ao todo são 46 artigos, 16 monografias e 05 dissertações. 

Dentre essas buscamos trazer o que se aproxima da prática e do objeto de pesquisa deste 

trabalho, ou seja, a implementação da A3P em âmbito municipal. 

Iniciamos por uma dissertação de mestrado que analisa a implementação piloto 

da A3P, ainda durante o desenvolvimento do que viria a ser o Programa, no próprio 

Ministério do Meio Ambiente. A autora, Jacimara Machado, é servidora da pasta e 

acompanhou o processo de perto, optando por fazer o trabalho por meio de observação 

participante. 

Dessa forma, passamos a saber que a A3P foi inspirada na ISO 14.001 e no 

programa “5Ss”, e que o piloto fez parte do desenvolvimento da política pública. Também se 

nota que alguns problemas identificados com relação ao Programa existem desde o seu 

início, como veremos a seguir. 

Uma questão fundamental e importante diz respeito à comunicação: 

 
Na sua segunda fase, iniciada em outubro de 2000, a ênfase foi dada à 

elaboração e à produção de materiais informativos e a outras atividades como a 

promoção de cursos, palestras, exposições, oficinas, etc., visando ampliar a divulgação e 

a adoção da experiência em outras instituições de governo (MACHADO, 2002:75). 

A elaboração de materiais e intervenções que chamem atenção dos servidores é 

necessária tanto para que eles se recordem de fazer sua parte, quanto para aumentar a 

divulgação e conhecimento da experiência. 

Outro tema que abordamos e em que ela coloca bastante ênfase é na chamada 

“cultura do desperdício”, que acaba gerando gastos desnecessários e perda de recursos 

naturais. 

De um modo geral, a população brasileira pratica a cultura do desperdício. 

Para explicar este comportamento dos brasileiros, reporta-se aos relatos de fatos 

ocorridos no passado quando da chegada dos portugueses ao Brasil. Procedentes de um 
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país exaurido pela exploração inadequada e onde os recursos naturais remanescentes 

estavam protegidos por lei, deslumbraram-se com tamanha ‘fartura’ existente nessa 

terra, passando a extrair os nossos tesouros naturais sem o mínimo cuidado. A extração 

e o uso impróprio desses recursos alteraram o modelo de exploração até então 

praticado pelos habitantes desta terra, que eram os índios. (MACHADO, 2002:70) 

Para a autora, no entanto, é uma cultura não do setor público, mas da população 

brasileira e tem raízes muito profundas, do tempo do colonialismo, quando os exploradores 

podiam esbanjar as fortunas retiradas da terra “descoberta” – que eles começam 

descobrindo de árvores e florestas. 

Outro ponto em que encontramos convergência traz a seguinte reflexão: 

 
…muitos dos problemas ambientais não são apenas questões técnicas, mas 

envolvem, entre outros aspectos, debates políticos, alternativas éticas, comportamento 

humano, trocas econômicas, revisão de valores, estabelecimento de prioridades, 

conhecimento científico, cooperação e, sobretudo, a percepção da dimensão social 

(2002: 17). 

A autora traz aspectos importantes, que permeiam a questão ambiental, e que 

além de transversais, implica a mobilização de peculiaridades humanas bem como o debate 

sobre comportamento, ética, princípios, valores e sensibilidade para a questão social. Isto 

pode explicar o desafio que se apresenta quanto à sensibilização dos servidores. Aliás, como 

ela mesma aponta: 

…a promoção de mudanças de comportamento dos indivíduos é tarefa 

difícil de ser resolvida e depende, fundamentalmente, de uma ação conjunta entre 

governo e governados. (MACHADO, 2002:71) 

O sucesso de um programa ambiental depende das pessoas e seus 

comportamentos, o que pode ser mais crível se há interesse de cima para baixo e de baixo 

para cima, conjuntamente. 

Mas além desses desafios, há outros. Em sua avaliação acerca da implementação 

da A3P identifica a questão orçamentária como ponto sensível: 

(...) a ausência de recursos internos no MMA, específicos para executar as 

mudanças necessárias não estão disponíveis, assim certas metas só se viabilizam com 
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parcerias externas; e) o caráter voluntário da experiência requer grande esforço de 

mobilização, quase um corpo-a-corpo, que demanda tempo e não necessariamente 

compromete aqueles que têm poder de decisão. (MACHADO, 2002:89) 

A dependência de possíveis parcerias para viabilizar metas é sem dúvida algo 

difícil de lidar, pois a atuação do Programa fica limitada. Além disso é preciso que recursos 

humanos possam se dedicar à implementação, de modo a tornar o planejamento (SGA), que 

também depende de pessoas externas à comissão, algo factível. 

Para finalizar, a autora menciona sobre o apoio do alto escalão que, sendo 

expresso, pode influenciar na direção de bons resultados. 

…apenas uma demonstração de apoio e comprometimento da alta 

Administração do MMA bastaria para que fossem superadas certas resistências 

(MACHADO, 2002:89). 

Curiosamente, os problemas encontrados na implementação piloto são os 

mesmos que muitas comissões encontram para conquistar o avanço da Agenda em suas 

instituições. Esses pontos limitam o desenvolvimento das ações, correndo o risco de a A3P 

se tornar um programa “para inglês ver”. 

Entre as monografias, há uma, em especial, que trata do uso do Ensino a 

Distância – EAD para investir no eixo referente à Sensibilização e Capacitação na Prefeitura 

de Recife. O curso desenvolvido teve adesão de 60% e foi bem-sucedido, cumprindo a 

missão de ensinar sobre a A3P, quando muitos não sabiam de que se tratava. Porém: 

 

Embora tenha havido resultado favorável obtido com a primeira 

experiência de estudar a distância na Prefeitura da Cidade do Recife- PCR foi inegável 

perceber a cultura da resistência de alguns participantes em estudar nessa modalidade 

(PRADO: 2015). 

Ou seja, a adesão não foi maior pela autolimitação dos servidores com relação à 

inovação incluindo a tecnologia e um modo de aprender diferente do conhecido, mas ainda 

assim, houve um ganho por parte da Prefeitura de Recife. 
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Isso nos remete a um tema indispensável: a Cultura Organizacional. A 

especialista em Gestão de Pessoas e de Projetos Sociais, Sidnéia Fonseca Melo, o aborda, 

conforme vemos abaixo. 

Segundo Chiavenato (2010), cada organização cultiva e mantém a sua 

própria cultura, que é o que se denomina cultura organizacional. Segundo ele, a cultura 

organizacional representa as normas informais e não escritas que direcionam o 

comportamento dos integrantes de uma organização em seu dia a dia e as suas ações 

para o alcance dos objetivos organizacionais (MELO, 2011: 22). 

Convém salientar que no serviço público podem encontrar-se culturas 

organizacionais diferentes dentro de uma mesma instituição, pois os servidores se agregam, 

formando pequenos grupos. Para que a inserção de critérios ambientais seja realmente 

adotada, é necessário considerar-se a cultura organizacional de cada lugar, buscando 

começar por aquela que tenha maior abertura para desafios e inovações, tornando mais 

factível chamar a atenção dos demais grupos. 

Assim, assevera Chiavenato (2010, p. 159), “cultura organizacional é o 

conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos através de normas, valores, atitudes e 

expectativas, compartilhado por todos os membros da organização”. De forma sintética: 

“a cultura espelha a mentalidade que predomina em uma organização” (MELO, 2011: 

22). 

Cabe ressaltar também que não necessariamente as atitudes estarão em busca 

dos objetivos organizacionais, pois podem buscar a viabilidade de ações que beneficiem o 

próprio grupo – sem que isso seja visto como algo errado, já que compartilham das mesmas 

crenças e hábitos. Logo, a cultura do gabinete de uma instituição pode ser totalmente 

diferente daquela encontrada entre os burocratas de nível de rua. Mas para ambos, são de 

certa forma uma proteção, uma blindagem, pois dividem os mesmos problemas e 

provavelmente também as mesmas soluções. Inserir novos hábitos onde já existe um modus 

operandi não é tarefa simples. Segundo a autora: 

Operar uma mudança cultural que tenha como foco a sustentabilidade 

exige o engajamento e a transformação dos mais diversos atores sociais, que devem 

rever sua prática e seu discurso, adequando-o ao compromisso assumido. Essa 

mudança, no entanto, só é possível por meio da cooperação, do atuar conjuntamente, 
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unindo a diversidade em torno de um único objetivo: a sobrevivência do planeta e da 

sociedade humana (MELO, 2011: 28). 

A cooperação é de fato imprescindível, no entanto, como sensibilizar alguém que 

não quer ser sensibilizado e se recusa a ouvir? Em boa parte das instituições que aderiram 

ao Programa há a constatação da falta de comprometimento de parte dos servidores, o que 

dificulta que as ações planejadas sejam bem-sucedidas. 

Apesar das mudanças consideradas significativas, foi declarado [pelas 

instituições entrevistadas] que ainda há muito para se fazer. Falta comprometimento de 

servidores e colaboradores com a questão e que, o desperdício nas instituições públicos 

ainda é um problema. 

[...] Verificou-se que a mudança cultural é lenta e gradual, e a ausência de 

sensibilidade para com as questões ambientais é o que representa, para a maioria, o 

principal entrave. Além disso, uma dificuldade que se destacou foi a de conciliar as 

atividades funcionais com as atividades da A3P e a participação efetiva dos servidores 

(2011: 36 - 38). 

Apesar da adesão a A3P ser formalizada e os componentes da Comissão gestora 

em cada pasta serem indicados oficialmente, muitas vezes as atividades da A3P ficam em 

segundo plano, contando mais que tudo com o voluntarismo dos membros. A falta de 

disponibilidade de tempo dos funcionários para a dedicação e desenvolvimento das ações da 

A3P também é um entrave que impede que a Agenda cresça e se fortaleça. 

Para a A3P/MMA os recursos humanos são ao mesmo tempo os principais 

promotores da mudança e os principais obstáculos da agenda, na medida em que há 

servidores engajados e servidores resistentes às mudanças (2011: 42). 

Além de haver alguns servidores engajados e outros resistentes, há o indiferente 

– e, se esse está no alto escalão, o Programa acaba ficando marginal, quase que a mercê da 

sorte. 

(…) foi possível inferir que ele [o Programa] ocupa, de uma forma geral, um 

lugar marginal dentro das organizações por falta de apoio da alta administração e/ou de 

alguns setores da instituição. 
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[...] Não basta somente um marco legal, uma obrigação imposta. É 

necessário que se mudem as atitudes e os valores para se lograr êxito em um projeto de 

sustentabilidade (2011: 48). 

Seja por um apoio mais próximo do MMA, seja pelo próprio gabinete da 

instituição, o apoio de cima se faz necessário, pois dificilmente alguém colocará esforços em 

algo que não consta na agenda de prioridades da autoridade a qual responde. 

Francine Diniz Baptista, especialista em Gestão Pública Ambiental, considera que: 

 
Para alguns/algumas, as mudanças ocorrerão se forem adotados 

mecanismos coercitivos, tais como instrumentos legais, procedimentos técnicos e 

administrativos, etc. Para outros(as) uma demonstração de apoio e comprometimento 

da alta Administração do MMA bastaria para que fossem superadas certas resistências 

(2011: 41). 

Para a autora a comunicação é parte fundamental da sensibilização, mas não 

qualquer uma: sugere a Educomunicação como chave para superar as dificuldades de 

disseminação do conhecimento e engajamento dos servidores. 

(...) conclui-se que formas de comunicar de modo a educar por meio do 

diálogo, da participação e da interatividade dos/as gestores/as e servidores/as 

públicos/as, como propõem as ações de Educomunicação para o plano de comunicação 

são imprescindíveis (2011: 41 – grifo nosso). 

Entre outras, Baptista (2011: 43) sugere o desenvolvimento das seguintes ações 

de educomunicação: 

• Produzir um programa de rádio com a participação de todos os servidores 

interessados (o rádio é um veículo de comunicação democrático, pois atinge também 

aqueles que não sabem ler). 

• Produzir mídia impressa com o apoio e ideias de todos os servidores. 

Reportagens, entrevistas, artigos e crônicas podem ser produzidos e publicados em jornais, 

jornal-mural, revistas, fanzines, cartazes, folhetos, folders, etc. de modo que os servidores 

possam expressar suas opiniões, curiosidades do dia a dia ou descobertas sobre a temática. 
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• Produzir publicidade a partir de oficinas com servidores (a publicidade é uma 

linguagem de fácil compreensão e acesso que possibilita fortalecer e multiplicar ideias, 

ajudando a criar valores para as relações socioambientais). 

• Realizar vídeos, produções audiovisuais coletivas em oficinas, que mobilizem o 

senso crítico e a formação de opinião. As pessoas podem dramatizar suas histórias e 

experiências pessoais em relação com as questões ambientais. 

• Realizar festival de vídeos de celular, com vídeos que os próprios servidores 

criam, montam e mandam. 

O diferencial, como é possível notar, se dá na participação dos servidores, essa 

possibilidade de participação ativa pode gerar o interesse necessário, ainda que nem todos 

se disponham a participar, aqueles que o fizerem se envolvem e aos poucos podem ir 

contagiando os demais. Somente por meio das pessoas é possível mudar a cultura 

organizacional, e se ela muda tão devagar que chega a ser imperceptível, pode ser hora de 

mudar a tática. 
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5. Recomendações 
 

 
Para organizar as recomendações feitas com base no diagnóstico e 

benchmarking, vamos dividir os temas de acordo com os seis eixos do Programa A3P, mais 

uma vez. A primeira recomendação, que antecede as demais, é que a Prefeitura passe de 

uma postura passiva para uma postura ativa, no sentido de promover a saúde ambiental 

interna e externamente. 

 

A segunda é que se invista em encontrar as pessoas certas para a formação da 

Comissão Gestora da A3P (conforme exemplos de Recife e Ibiracema), com a participação de 

representantes de todas as secretarias, para que juntos possam pensar nas medidas e ações 

para  o  desenvolvimento  de  um  Plano  de  Gestão  Socioambiental  (modelo  anexo)15,  a  ser 

registrado no sistema de monitoramento Ressoa, e implementado tendo-se em conta toda a 

Prefeitura. 

 
 
 

Uso racional dos recursos naturais e bens públicos 
 
 

Vimos, no diagnóstico, que o consumo consciente dos recursos naturais e bens 

públicos é um tema recorrente, especialmente em face do decreto municipal 

determinando a redução do consumo. No entanto, também vimos que a gestão do 

consumo de água e a de energia não são bem avaliadas, ficando ambas entre regular 

e ruim. 

O que percebemos é que a norma pode ajudar, mas dificilmente uma mudança de 

cultura se dá por força da norma – mesmo que exista uma fiscalização massiva, e já 

sabemos que a falta de fiscais é um dos problemas do município. 

Cabe frisar que essa medida gera economia de recursos e, portanto, vale investir em 

torneiras com temporizador e troca de sistema de descarga, para se ter o uso 

15 Modelo no Anexo IV, disponível no site da A3P também (http://a3p.mma.gov.br/passo-a-passo- 

para-implantar-a-a3p/). 

http://a3p.mma.gov.br/passo-a-passo-
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racional de água. Energia, materiais de consumo, combustível, copos descartáveis 

também merecem atenção, com medidas para redução ou reaproveitamento. 

Para atingir esses objetivos, a sugestão é a elaboração de uma campanha, 

demostrando os benefícios ambientais e econômicos – um detalhe que pode fazer 

diferença é tornar público o valor de cada um desses consumos, o preço das coisas é 

uma forma diferente de comunicar e que tem potencial para impactar. Da mesma 

forma, é importante reconhecer publicamente quando houver economia, para que o 

servidor veja que valeu a pena o seu esforço. E seria bem interessante, para 

aumentar o engajamento, que houvesse sorteio ou algum prêmio para os servidores, 

ao atingirem a meta (que deve ser factível). Dar um caráter de jogo, aumenta a 

probabilidade de as campanhas serem bem aceitas. Pode ser interessante também a 

criação de um boletim (digital e de mural) para divulgar ações e para frisar maneiras 

de se gerar economia, como por exemplo, chamando atenção para que lembrem de 

desligar o monitor na hora do almoço (aliás, nesse caso específico vale verificar se a 

informática pode lançar o aviso com um box uns minutos antes do horário de 

almoço). 

A apresentação de resultados efetivos constitui uma das principais formas 

de convencimento e motivação, capaz de proporcionar uma melhor 

percepção da importância das ações e, assim, proporcionar uma mudança 

de comportamento, favorecendo, com isso, uma possível mudança da 

cultura organizacional. (MELO, 2011: 49-50) 

Conforme discorre Melo, salientamos que a apresentação de resultados é essencial 

para a motivação dos envolvidos e indiretamente para a mudança cultural tão 

necessária às mudanças de hábitos desejadas. 

Algumas medidas simples também podem fazer diferença como: configurar 

impressoras frente e verso; reutilizar papéis para confecção de bloco de notas; 

promover curso ou jogo para a doação de canecas de vidro (procurar sempre 

condicionar prêmios a fixação de conteúdo); reduzir a disponibilidade de copos 

plásticos (apenas após a distribuição de canecas – que vale frisar que não é para 

levarem para casa); fazer a instalação de interruptores independentes. 
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Outro assunto necessário e pertinente é o uso de Energia Solar que atualmente é 

mais vantajoso financeiramente do que o uso daquela proveniente de hidro ou 

termoelétrica, disponibilizada na rede. Além disso, é possível conseguir 

financiamento para o projeto com a linha Economia Verde Municípios da Desenvolve 

SP, que tem a finalidade de “financiar investimento municipal destinado a projetos 

sustentáveis, que proporcionem redução na emissão de CO² e reduzam o impacto 

ambiental nas atividades da administração pública16”. Ainda que já exista um projeto 

em andamento (de acordo com o relatado pelo Prefeito), pode ser interessante 

conferir essa possibilidade de financiamento. 

 
 

Gestão adequada dos resíduos gerados 
 
 

O primeiro passo para uma gestão de resíduos mais adequada é a implantação da 

coleta seletiva, que pode ser mais simples do que parece: a Lei 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos orienta a divisão dos resíduos em três 

frações: Orgânico, Reciclável, Não reciclável. 

Como o orgânico quase não existe dentro das repartições, essa opção pode ficar 

concentrada nas copas, sendo ressaltada a importância de se dirigirem até o local 

quando for o caso, pois o resíduo orgânico contamina o reciclável, que com isso 

ainda perde valor. Para o funcionamento eficaz da coleta seletiva, porém, será 

necessária uma forte campanha e sensibilização de todos os funcionários, inclusive 

os da limpeza. 

Como não existe cooperativa de catadores formada no município, inicialmente pode- 

se combinar a retirada dos recicláveis com algum catador avulso, mas deixando claro 

que é uma situação provisória, pois é muito importante que a Prefeitura invista na 

organização deles, incentivando a formação da cooperativa, porque sem ela prestam 

um serviço indispensável, sem nenhuma condição de segurança e vendendo os 

materiais a atravessadores que pagam valor inferior ao da indústria. Aliás, catadores 

 

16 Disponível em https://www.desenvolvesp.com.br/municipios/opcoes-de-credito/economia-verde- 

municipios/, acesso em 23/08/2021. 

https://www.desenvolvesp.com.br/municipios/opcoes-de-credito/economia-verde-municipios/
https://www.desenvolvesp.com.br/municipios/opcoes-de-credito/economia-verde-municipios/
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de recicláveis fazem parte dos Grupos e Povos Tradicionais e Específicos do 

CadÚnico, podendo a Assistência Social do município ser envolvida nesse processo, 

assim como a Associação Nacional de Catadores. 

Já para os resíduos orgânicos gerados nas instituições da prefeitura seria 

interessante que fossem encaminhados para o viveiro, que deve ter minhocários e 

composteira – o que pode ser replicado nas escolas que têm um volume maior de 

resíduos. O investimento nesse tipo de tecnologia, para que seja difundida, é 

interessante para o município, pois de acordo com o MMA, 60% dos resíduos 

domésticos são orgânicos - e são eles que atraem vetores de doenças e que pesam 

mais. 

Os ecopontos também podem ter separadamente, além de depósito para lâmpadas 

fluorescentes, recipientes para depósito de pilhas e baterias e óleo de cozinha. – Os 

recursos economizados com a redução de consumo, tornam possível pagar o envio 

delas à reciclagem. Mas é importante que o recipiente para as pilhas e baterias seja 

resistente e coberto, como galões de água vencidos, pois se trata de material tóxico e 

metais pesados. Já o óleo de cozinha usado é importantíssimo que não vá para a 

água, há empresas que compram também. Quando a cooperativa estiver 

funcionando poderá fazer a coleta desse material também. 

Segue sugestão de cronograma para a coleta seletiva: 
 
 

 

mês 1 2 3 4 5 6 

Aquisição de lixeiras e minhocários       

Desenvolvimento da campanha       

Acordo com catadores responsáveis por cada unidade       

Implantação da Coleta Seletiva       

Pontos de coleta para Lâmpadas e Óleo de cozinha       

Pontos de coleta de Pilhas e Baterias       

Contratação de empresa para reciclagem de pilhas       

Oficinas de compostagem nas escolas       
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Cadastro de catadores para formação de cooperativa       

Reuniões para a formação da cooperativa       

Mensuração dos resultados (quantidades e valores)       

 

 

Outra questão é a madeira proveniente de restos de poda, que também é 

encaminhada para os aterros, gerando custo de transporte, emitindo CO2 e 

ocupando espaço no aterro, que já está com o tempo de vida se esgotando. Em vez 

dessa madeira ser um problema, pode se tornar uma solução com o leilão ou mesmo 

doação. Artesãos, pizzaiolos e indústria podem ter interesse. 

 

 
Compras públicas sustentáveis 

 
 

Neste eixo, mais uma vez vemos que a norma sozinha não muda o comportamento. 

Apesar de existir um decreto sobre as compras públicas sustentáveis, assim como um 

manual, os responsáveis da área afirmam que boa parte das solicitações vêm com a 

informação de que “não se aplica” [uma compra pública sustentável]. Para combater 

esse problema há duas sugestões: 

a. Devolução da solicitação, se a área não justificar e esclarecer o “não se aplica” – ou 

não se esforçar para inserir o critério ambiental; 

b. Realização de cursos de capacitação que demonstrem as possibilidades de adoção 

desses critérios e seus benefícios na prática. 

 
 

Construções sustentáveis 

 
Há muitas coisas novas sendo feitas, por isso, é importante investir em capacitação 

para a área, pois uma construção sustentável começa pelo seu planejamento e 

desenho, mas vai até o final com as escolhas dos materiais e acabamento. Alguns 

cuidados que fazem diferença são a orientação com ganhos térmicos; ambientes com 
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ventilação e iluminação natural; aquecimento solar; plantio, preservação e uso 

mantendo a permeabilidade do solo; captação de água da chuva. 

Diferentemente das construções comumente realizadas, que dependem muito de ar- 

condicionado e contribuem mais ainda com o aquecimento global, uma parede ou 

telhado verde, ou mesmo o design, podem fazer grande diferença na temperatura do 

local. 

As paredes ou muros verdes, assim como os jardins de chuva (sugeridos por um dos 

respondentes), além de contribuírem com a qualidade do ar e temperatura, têm 

função paisagística, o que combina perfeitamente com o projeto Cidade Jardim, que 

– sendo implementado – tem potencial de gerar mídia espontânea e estimular o 

turismo. 

Além de fazer uma escola piloto para depois replicar como contou o Prefeito, haveria 

um impacto positivo significativo, se pelo menos alguns critérios passassem a ser 

requisito para a aprovação de plantas de novas construções. 

 
 

Qualidade de vida no ambiente de trabalho 
 
 

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um tema extremamente relevante, pois 

impacta direta e indiretamente a produção e a motivação dos servidores. Entre as 

avaliações feitas pelos funcionários, a QVT e a Motivação para o Trabalho foram os 

mais mal avaliados; ou seja, os que apresentam maior insatisfação. 

Algumas sugestões para este eixo são: a realização de mudanças no ambiente de 

trabalho, com mobilha ergonômica e espaços de convívio; o incentivo a atividades 

físicas, prevenindo contra os perigos do sedentarismo, estresse acumulado e LER 

(lesão por esforço repetitivo) e; atendimento psicológico. 

A QVT e a motivação para o trabalho têm sido estudadas há décadas, ainda que mais 

no ambiente empresarial, mas, mesmo com o setor público tendo suas 

peculiaridades, os problemas podem em muito se assemelhar. 



80 
 

Entre os estudiosos dessa área está Frederick Herzberg, que desenvolveu a teoria dos 

dois fatores. Herzberg observa que fatores externos ao funcionário, mas que o 

cercam, como salário, benefícios, condições e ambiente de trabalho, podem gerar 

insatisfação se não forem bem atendidos, mas não geram necessariamente 

motivação se forem atendidos. A motivação está mais relacionada a fatores internos, 

intrínsecos ao ser humano, como a necessidade de autonomia, de desafios, 

possibilidade de crescimento, responsabilidade, pertencimento, coisas que 

dependem de uma liderança mais contemporânea, algo oposto à repetição de 

padrões que muitas vezes se encontram nas instituições públicas, com chefias 

autoritárias e pouco cooperativas. 

Tanto a QVT quanto a motivação são importantes para o funcionário e para quem os 

contrata, já que é uma relação de interdependência. Evocamos a teoria de Herzberg 

para enfatizar que um ambiente bonito é bom, mas não resolve tudo. Se os locais 

observados na visita in loco forem pintados e seus móveis trocados, certamente será 

mais agradável, mas se, por exemplo, junto vier uma chefia despreparada ou 

déspota, o efeito pode ser o inverso, gerando mais desmotivação. 

Os tipos de liderança influenciam muito no resultado do trabalho, na condição 

mental dos colaboradores. Trabalhar com um clima tenso constantemente é algo 

insalubre e tem consequências. Mas essa habilidade não é própria de todos os 

chefes, há aqueles que vão na contramão e deixam os funcionários livres – tão livres 

que sentem que não há uma direção ou coordenação com quem contar, correndo 

risco de não haver alinhamento entre as partes. Ou seja, nem tampouco é uma 

solução. Liderar não é uma coisa tão simples e se bem-feito traz inúmeros retornos. 

Para isso, formação é fundamental. 

Por isso a unidade de Recursos Humanos não pode ser apenas, nem mesmo 

principalmente, para controle de pessoal. Precisa haver uma área de 

Desenvolvimento de Pessoal que possa propor soluções a partir da situação em que 

se encontra o quadro de funcionários, buscando apoiar a evolução e aprimoramento, 

tanto das chefias, quanto de seus subordinados. 
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Além disso, é importante que se tenha atenção ao desenvolvimento de capacidades 

dos servidores, aproveitamento as habilidades, conferindo autonomia nas atividades 

desenvolvidas e gerando percepção do significado do trabalho. Não é só dinheiro que 

interessa, como se costuma imaginar. Dar sua contribuição à sociedade é significativo 

para boa parte dos servidores, o que se pode fazer melhor se há a possibilidade de 

participação e compreensão do projeto de governo – e estar inserido, facilita. 

Processos participativos tomam mais tempo, mas geralmente têm resultados 

melhores. 

Cabe também atentar-se quanto à integração social e interna, incluir políticas de 

igualdade, trabalhar o racismo estrutural e outras formas de preconceitos, e criar 

áreas comuns e ou eventos em que se possa promover a integração dos servidores, 

de modo a desenvolverem melhores relações interpessoais e um senso 

comunitário17. 

O ser humano faz parte do meio ambiente e é importante que esteja em equilíbrio 

também. Além disso, não é à toa que um dos componentes do tripé do 

desenvolvimento sustentável seja o social, pois o desenvolvimento só será 

sustentável se tiver as pessoas em conta, do contrário estará reforçando 

desigualdades e apoiando um modo desumano de vida. 

 
 

Sensibilização e capacitação dos servidores 
 
 

Sem a sensibilização e capacitação dos servidores o estabelecido nos outros 

eixos temáticos não acontece, por isso devem ser priorizadas. Com frequência vemos 

repartições públicas que parecem ter parado no tempo, possivelmente porque o servidor 

sem ter novas formações acaba fazendo as mesmas coisas “porque sempre foi assim”, sem 

haver empenho no aprimoramento do trabalho, afinal, se não sabe que é possível, não tem 

por que mudar. 

 

Com a sensibilização para as questões socioambientais ocorre o mesmo: se não 

há conhecimento das novas possibilidades e de escolhas mais sustentáveis, não é possível 
 

17 Disponível em: http://a3p.mma.gov.br/qualidade-de-vida-no-ambiente-de-trabalho/, acesso em 07.10.2021. 

http://a3p.mma.gov.br/qualidade-de-vida-no-ambiente-de-trabalho/
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que isso seja adotado e aprimorado. A sensibilização, ademais, passa pela desafiadora 

missão de tocar o funcionário no sentir, pois a informação por si só dificilmente muda um 

comportamento. 

 

Como bem observa Martha Barata: 

 
Para que as mudanças pretendidas por essa Agenda na cultura institucional 

possam efetivar-se, é decisivo o engajamento do próprio servidor e de seus dirigentes. 

Caso contrário, a Agenda será mais um programa governamental sem garantia de 

continuidade (et al., 2007:170 – grifo nosso). 
 

Salientamos ainda que Educação Ambiental foi um dos itens mais mencionados 

na pesquisa (espontaneamente). Novamente, portanto, a unidade de Recursos Humanos 

precisa ter gente trabalhando nisso, pensando em meios para se promover, mais que um 

desenvolvimento de pessoal, um desenvolvimento realmente humano. 

 

Ações que podem ser feitas nesta área, além de formações em temas que 

incluam a pauta de sustentabilidade, são – por exemplo – visitas guiadas a cooperativas, ao 

aterro sanitário, ao viveiro. Cabe também a exibição de filmes relacionados. É interessante 

também o desenvolvimento de um “espaço verde” que reúna iniciativas socio responsáveis 

e possibilitem vivências como a confecção de papel reciclado artesanal, o plantio de flores, 

criação de placas, mensagens, artesanatos com reaproveitamento de materiais recicláveis. 

 

As capacitações também podem incluir o ESG (Environmental, Social, 

Governance), que tem foco no ambiental, no social e na governança (no modo de gestão da 

instituição). Considerar os preceitos do ESG pode ser uma boa forma de avançar em pautas 

delicadas e importantes. Contudo, seja com foco na sustentabilidade clássica ou nessa nova 

versão, vale frisar que será mais efetiva se primeiro for feito um processo de sensibilização 

que possa despertar nos servidores o interesse pelo assunto. 
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Considerações Finais 
 
 

Será necessário mantermos o foco e o direcionamento para apoiar 

essa agenda ao longo dos ciclos inevitáveis do crescimento econômico e 

recessão, fusões e cisões de empresas, entusiasmo e desilusão pública, ativismo e 

passividade governamentais. (Elkington, pág.36) 
 
 

O Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (criado em 1999) foi 

desenvolvido pelo MMA, com o fim de incentivar os entes federativos, as entidades e as 

instituições públicos do país a aderirem a critérios e medidas socioambientais, assim como 

formar uma cultura para a sustentabilidade. No entanto, o próprio Programa não tem 

recursos para apoiar as inovações, e se presume que essa cultura possa ser criada em 5 anos 

– o que vimos que, com as mudanças de gestão e de prioridades da agenda, muitas vezes 

não ocorre. 

 

Em 2019 a Prefeitura Municipal de Porto Ferreira aderiu ao Programa A3P, mas 

devido a mudanças internas, não se pode dizer que a política pública chegou a ser 

implementada, pois nem mesmo a comissão gestora chegou a ser formada, a qual seria 

responsável por fazer um diagnóstico local e um planejamento socioambiental (PSA), com 

metas a serem viabilizadas, mensuradas e cumpridas, conforme orienta a gestão do 

Programa. 

 

Dois anos depois, em pesquisa realizada com os funcionários, constatamos que 

há um grande desconhecimento sobre o tema dentro da Prefeitura, mas também que há 

interesse no assunto. Muitos deram suas opiniões e sugeriram, entre outras medidas, a 

implantação da Coleta Seletiva, de Educação Ambiental e a adoção de Energia Solar. 

 

Além disso, para o âmbito externo, houve sugestões mais específicas como a 

preservação dos mananciais, a adoção de jardins de chuva, o controle efetivo de agrotóxicos, 

o cuidado com o descarte de resíduos industriais, arborização e até, aliás, a sugestão de que 

se institua um desconto no IPTU para as casas que mantenham uma árvore na calçada. 
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Diagnosticamos que falta priorizar a área, o que se denota pela falta de 

orçamento para a função Meio Ambiente, além de alto gasto com consumo de energia e 

com a coleta e destinação final de resíduos domésticos. Há necessidade de uma série de 

medidas, como apoio à formação de uma cooperativa de catadores, ações de redução de 

consumo, implementação de energia renovável, de coleta seletiva, e de um centro de 

educação ambiental. 

 

Por outro lado, já há um começo, como a adoção de um Manual de Compras 

Sustentáveis e projeto de energia solar. Além disso, agora há a possibilidade de se traçar um 

planejamento, com base no que foi identificado nas pesquisas qualitativas e quantitativas. 

 

Na análise SWOT, por nós realizada, identificamos mais oportunidades do que 

ameaças, e mais forças do que fraquezas. As dificuldades podem se manifestar na falta de 

priorização que venha a acarretar insuficiência de recursos financeiros e humanos. As 

oportunidades de destaque e reconhecimento são várias (e até de conseguir recursos para 

projetos). As forças estão no interesse de alguns funcionários e no apoio do Prefeito. Aliás, 

vale a pena trazer um pouco desse conteúdo. 

 

Em entrevista com o Prefeito, ao final desta pesquisa, foi notável o seu 

conhecimento sobre a situação da Prefeitura no quesito meio ambiente, maior do que de 

qualquer outro entrevistado. Apenas com relação à coleta seletiva não estava atualizado, 

pois afirmou que internamente dispunham de uma coleta que teria sido viabilizada com o 

auxílio da Assistência Social, de modo que cada secretaria destinava seus recicláveis a um 

catador diferente. No entanto, nenhuma confirmou dispor de coleta seletiva (com exceção 

de Obras e Infraestrutura Urbana, que na entrevista mencionou tal fato). O fato foi 

esclarecido pela secretária do Gabinete, que informou que antes realmente existia, mas que 

atualmente era encaminhado para o Ecoponto – porém, não tivemos informação de que o 

Ecoponto recebesse recicláveis. 

 

No mais, ao ser questionado sobre a gestão de água, energia, consumo 

sustentável, resíduos sólidos, qualidade de vida do servidor, educação ambiental e 

motivação dos servidores para o trabalho (em escala likert), o Prefeito disse que era 

necessário ser realista, e suas respostas ficaram muito próximas do resultado da pesquisa 
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(nessa parte, todos ficaram entre regular e ruim). A única exceção foi para a motivação, que 

foi a mais mal avaliada na pesquisa e o Prefeito considerou que seria melhor. Informado 

sobre a diferença, relatou que foi feito um novo plano de carreira, mas que ainda não 

sentiram a diferença. Também falou com empolgação do projeto de Energia Solar, que trará, 

inclusive, retorno financeiro, e de uma escola, que será piloto no quesito construções 

sustentáveis. 

 

A área mais deficitária de acordo com a pesquisa qualitativa e com o próprio 

Prefeito é a de resíduos, havendo como solução uma coleta seletiva já nos moldes que a Lei 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza, ou seja, em três frações para que o não 

reciclável não contamine o orgânico, e o orgânico não contamine os recicláveis e possa 

também ir para seu processo de re-ciclo por meio da compostagem ou minhocário. Além 

disso, a Prefeitura pode adotar medidas para a reciclagem de lâmpadas fluorescentes, pilhas 

e baterias, madeira, entulho. Com uma campanha e sensibilização eficazes, podem se 

destacar na área, tornando-se modelo e aderindo ao movimento Zero-Waste/Lixo Zero. Mas, 

para isso, o primeiro passo é apoiar os catadores, para que formem uma cooperativa 

oficialmente, podendo assim firmar parcerias ou ser contratada, assim como receber apoio 

de programas voltados ao fortalecimento delas. 

 

O segundo item mais comentado foi Educação Ambiental, para a qual frisamos a 

necessidade do caráter sensibilizador quando se trata de sustentabilidade ou meio 

ambiente, assim como da importância de uma área de Desenvolvimento de Pessoal, que 

possa tratar dessas questões com a atenção que se requer. 

 

O terceiro item mais registrado foi a adoção de energia solar (para os prédios 

públicos e para a iluminação pública), algo que atualmente é um investimento em economia 

também, pois o gasto financeiro é menor e existem linhas de crédito para prefeituras, 

conforme indicado nas recomendações. Como salienta Martha Barata e demais: 

As empresas e instituições do setor público, particularmente as que 

têm como missão direta promover o bem-estar da sociedade, deveriam ser as 

primeiras a tomar a iniciativa de implantar um sistema eficiente de gestão 

ambiental. Aos fatores sociais associados à preservação ambiental e à saúde da 

população, somam-se os efeitos da melhor utilização de recursos públicos, pois a 
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ecoeficiência se fundamenta na racionalidade das decisões, na análise de custo e 

benefício das medidas a serem implementadas. (2007:170) 
 

Finalmente, ressaltamos a necessidade de a Prefeitura priorizar o tema na 

agenda para que, estando em pauta, as políticas públicas envolvidas possam ser 

devidamente planejadas, desenvolvidas e implementadas em tempo (antes da proximidade 

das eleições). Afinal, como alerta o Programa Cidades Sustentáveis: 

 

Não há o que deixar de lado momentaneamente para tentar resolver 

depois. A crise socioeconômica mundial precisa ser solucionada dentro dos 

limites naturais que o próprio planeta impõe, revertendo tendências de 

mudanças climáticas extremas e de esgotamento dos recursos naturais, além de 

superar a inaceitável desigualdade social. Portanto, deve-se ter em conta que a 

dimensão temporal do problema é real, e que não há mais tempo a perder18. 

É possível fazer enormes mudanças, mesmo com poucos recursos, 

especialmente se for algo notadamente desejado pelo Prefeito e alto escalão, como vimos 

no capítulo 5. Vale reforçar que os municípios que se destacam na área de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade ampliam o leque de possibilidades em termos de parcerias, apoio 

financeiro ou financiamentos, ganhando oportunamente cada vez mais visibilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Programa Cidades Sustentáveis, disponível em https://cfa.org.br/gestao-publica-sustentavel-gps/ 

acesso em 15/07/2021. 

https://cfa.org.br/gestao-publica-sustentavel-gps/
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ANEXO I 

 
Questionário de avaliação da gestão ambiental no âmbito interno da Prefeitura de Porto Ferreira 

A Prefeitura de Porto Ferreira, interessada em avançar na temática ambiental, firmou parceria com a 

FGV para dar um novo passo nessa direção. Para tanto, este questionário é de extrema importância, 

pois nos ajuda a diagnosticar o que deve ser priorizado. Não é necessário identificar-se. Agradecemos 

muito pela participação! 

 

 
TEMPO DE PREENCHIMENTO: até 10 min. 

PRAZO DE RESPOSTA: 23/07/2021. 

 

*O termo SUSTENTABILIDADE se refere ao que é socialmente justo, ambientalmente correto e 

economicamente viável. 

 

 
1.a - O município tem algum programa ativo de Agenda Ambiental na Administração Pública, Agenda 

21 ou similar? 

1.b - Se sim, qual? 

• A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública 

• Agenda 21 

• outro:    
 
 

2.a – Existem ações promovidas pela prefeitura na área ambiental? 

• sim 

• não 

2.b – Se sim, quais? 

o Eventos de Educação Ambiental 

o Compras Públicas Sustentáveis 

o Redução de consumo 

o Palestras e cursos para servidores 

o Coleta Seletiva 

o Outros:   

2.c – Em caso de haver ações de redução de consumo, se dão em: 

o Água 

o Energia 

o Combustível 

o Papel 

o Copos descartáveis 

o Outros:   
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3. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 excelente, como você considera internamente: 

a) A gestão do consumo de água 

b) A gestão do consumo de energia 

c) A inserção de licitação de itens ou projetos ecológicos e sócio responsáveis 

d) A gestão dos resíduos sólidos 

e) A qualidade de vida do servidor 

f) A educação ambiental no ambiente de trabalho 

g) A motivação para o trabalho do servidor 
 
 

4. Por favor, relate quais ações você destacaria como de boas práticas, que deveriam ser 

reconhecidas e replicadas. 

5. Por favor, relate quais áreas percebe que estão deficitárias e que atuação se requer com 

mais urgência. 

6. Do seu ponto de vista, uma consultoria pro Bono na área, com respaldo da FGV-SP, seria útil 

para o município? 

7. Poderia nos informar em qual secretaria trabalha? 

8. Qual cargo ocupa no momento? 

9. Se desejar escrever algo que não perguntamos, fique à vontade. Também se desejar deixar 

seu nome ou contato, mas é opcional. Agradecemos muito por sua colaboração! 
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ANEXO II 

 
Entrevista com o Prefeito 

No dia 16 de setembro de 2021, por meio de videoconferência, foi realizada entrevista com Rômulo 

Rippa, Prefeito de Porto Ferreira. A seguir constam as perguntas com suas respectivas respostas. 

1 – Existem ações promovidas no âmbito interno da prefeitura na área ambiental? 

• Sim 

1.b – Se sim, quais destacaria? 

o Eliminação de copos plásticos, processo eletrônico, contratação de energia solar para as 

repartições públicas, alteração dos combustíveis para a frota de veículos. Cadastramento dos 

catadores, cada secretaria disponibiliza para um catador (o que foi organizado em 2018 junto 

a Secretaria de Assistência Social). 

 
2 - O que a prefeitura tem feito a respeito dos eixos a seguir? O que falta fazer nessas áreas? 

 
 

a) Uso racional dos recursos naturais e bens público. 

Feito: Água (publicidade para uso das torneiras e descargas), Energia solar não está 

instalada, mas estão no processo. Porto Iluminada com troca de LED. Prédios públicos 

com a alteração concluída. 

Falta: Organizar a Água de Reuso, Terminar a implantação da energia solar que vai dar 

um retorno financeiro. 

 
b) Gestão adequada dos resíduos gerados 

Feito: A coleta seletiva interna, organizaram o aterro que estava para fechar. 

Falta: Organizar a coleta seletiva na cidade, ampliar o número de ecopontos +4. 

 
c) Compras públicas sustentáveis 

Feito: Regulamentaram as compras públicas sustentáveis. 

Falta: Ainda falta competitividade para os produtos sustentáveis. 

 
d) Construções sustentáveis 

Feito: A ideia é que as próximas construções sejam, começando por uma escola 

municipal com água de reuso, reciclagem, permeabilidade. 

Falta: Fazer o piloto para dar certo. 

 
e) Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

Feito: SESMT organizava educação laboral no ambiental do trabalho. 

Falta: Precisa ser feito dentro da capacidade orçamentária. 

 
f) Sensibilização e capacitação dos servidores. 

Feito: Vertente da Escola Municipal de Gestão Pública. 
Falta: Muito acanhada essa pauta, precisa ser ampliada. 
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3 – Qual a área que considera mais deficitária? 

Dos Resíduos. 

 
4 - Qual a área que considera mais bem estruturada? 

Não está implementada, mas a energia fotovoltaica. 

 
5 - Como seria a prefeitura com uma gestão 100% sustentável? 

Tecnicamente a gente tem que andar com quem tem conhecimento técnico. Reconhecer sua 

limitação. 

 
6. Em uma escala de 1 a 5, sendo 1 péssimo e 5 excelente, como você considera internamente: 

h) A gestão do consumo de água (3) É preciso ser realista. 

i) A gestão do consumo de energia (3) 

j) A inserção de licitação de itens ou projetos ecológicos e sócio responsáveis (2) 

k) A gestão dos resíduos sólidos (2) 

l) A qualidade de vida do servidor (3) 

m) A educação ambiental no ambiente de trabalho (2) 

n) A motivação para o trabalho do servidor (4) 

 
7. Você considera que o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria é suficiente para as 

demandas de meio ambiente? 

Não, de maneira alguma. 

 
8. O que você vislumbra para que isso possa melhorar? 

Melhorar a arrecadação para priorizar a área. 

 
9. Porque a Divisão de Meio Ambiente ficou cerca de 2 anos sem chefe? 

Pela dificuldade de encontrar RH adequado na cidade, foi feito um processo seletivo. 

 
10. Você acha que o programa A3P é condizente com seus objetivos e necessário à sua gestão? 

Sim. (...) Não tenho compromisso com o erro. 
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ANEXO III 

 
Roteiro de entrevista para municípios referência em A3P 

 

 
1. Quais foram os primeiros passos para a implementação? 

2. Como se deu o desenvolvimento e acompanhamento das ações? 

3. Como ocorre a mensuração? 

4. A A3P aconteceu de cima pra baixo ou de baixo para cima? 

5. Se houver uma mudança de gestão, acredita que haverá continuidade nas ações? 

6. Quais ações obtiveram mais impacto positivo ou repercussão? 

7. Qual o diferencial de vocês? 
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PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA A3P 

Membros da Comissão: 

3.1. Geral 

ANEXO IV 
(disponível em http://a3p.mma.gov.br/passo-a-passo-para-implantar-a-a3p/) 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Órgão CNPJ/MF 

Endereço 

Cidade UF CEP DDD/Telefone 

Nome do Responsável RF E-MAIL 

Endereço 

Cidade UF CEP DDD/Telefone 

 
 
 
 

2. COMISSÃO GESTORA DA A3P 
 

 
 

3. OBJETIVOS DO PLANO 
 

http://a3p.mma.gov.br/passo-a-passo-para-implantar-a-a3p/)
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4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

 
4.1. USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS (Exemplo) 

 
Objetivo Promover o uso racional dos recursos naturais, racionalizar o uso do 

transporte, reduzir os desperdícios de materiais e os impactos ambientais 
negativos decorrentes. 

Metas A definir 

 
Plano de Ação - Sugestões de iniciativas 

Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Materiais em 
geral e Papel 

Elaborar o perfil de consumo de materiais da 
instituição, em especial, do papel 

   

Verificar, in loco, a situação de utilização de 

materiais em geral 

   

Reduzir o fornecimento de materiais de 
expediente 

   

Configurar todas as impressoras frente-verso    

Promover a reutilização do papel A4 antes do 
envio para a reciclagem 

   

Realizar estudo de viabilidade de 
implantação do sistema de gestão 
documental digital 

   

Realizar campanhas para o consumo 
consciente 

   

Confeccionar blocos de anotação com papeis 
reutilizados 

   

Promover campanhas para racionalização do 
uso dos copos plásticos 

   

Reduzir a disponibilidade de copos plásticos 
para os servidores 

   

Energia Realizar um acompanhamento do consumo de    

3.2. Específicos 
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 energia    

Realizar a individualização dos medidores, se 
necessário 

   

Promover campanhas de conscientização 
para redução do consumo de energia 

   

Propor a aquisição de equipamentos que 

reduzam o consumo de energia como: 

→ utilização de sistema de ar condicionado 

eficiente 

→ utilização de sistema de iluminação eficiente 

→ implantação de sensores de presença; 

→ instalação de novos elevadores com economia 

de energia elétrica; 

→ instalação de interruptores de energia elétrica 

independentes em todas as salas. 

   

Água Realizar um acompanhamento do consumo de 

energia 

   

Realizar a individualização dos medidores, se 
necessário 

   

Promover campanhas de conscientização para 

redução do consumo de água 

   

Propor instalações hidro sanitárias mais 

econômicas como: torneiras com 

temporizadores; instalação de caixa acoplada; 

regulagem dos registros da água; troca das bacias 

sanitárias por miquitórios com sensores; 

   

Implementar sistema de captação, 

armazenamento e utilização de água proveniente 

das chuvas; 

   

Racionalizar o uso da água para limpeza de área 

comum (garagem, escadas, etc.) 

   

Racionalizar o uso da água na lavagem de 
automóveis 

   

 

 

4.2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (Exemplo) 

 
Objetivo Realizar o gerenciamento correto e eficiente dos resíduos sólidos e 

implementar o Decreto nº 5.940/2006. 
Metas A definir 
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Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Resíduos Estudo qualiquantitativo dos resíduos – permite 

avaliar a situação e serve de base para definir 

quantidades de coletores, tipos e locais de 

colocação. Descobrir o destino atual dos resíduos e 

definir que instituição irá recebê-los: Formalização 

da doação. 

   

Adequação 
ao Decreto 
Nº 5.940 de 
25.10.2006 

Implementar a coleta seletiva solidária;    

Adquirir os coletores para a Coleta Seletiva e 

instalar nas divisões, nos corredores e centrais; 

   

Instalar coletores nas copas com separação para 

lixo orgânico e lixo seco. 

   

Destinação 
Adequada de 
resíduos 
perigosos 

Levantar os tipos e quantidades de resíduos 

perigosos que devem ser destinados 

   

Realizar um estudo sobre a viabilidade de um 

“ecoponto” para coleta de pilhas e baterias e 

também de óleo de cozinha; 

   

Contratar cooperativas e/ou empresas que 

promovam a coleta e destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos perigosos. 

   

Resíduos 
Orgânicos 

Levantar a quantidade de resíduos orgânicos de 

restaurantes e lanchonetes e realizar destinação 

adequada 

   

Resíduos de 
Serviço de 
Saúde 

Realizar a destinação de acordo com as normas da 

ANVISA 

   

Resíduos 

de Obras 

Resíduos de obras: avaliar quantidades, qualidades 

ou tipos e destinos – inserção de exigências no 

edital. 

   

 

 

4.3. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO (Exemplo) 

 
Objetivo Promover a qualidade de vida dos servidores, evitando doenças 

ocupacionais e melhorando o ambiente de trabalho. 

Metas A definir 
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Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Contribuir para Propor mudanças na estrutura física do órgão    

a melhoria da para garantir uma melhor acessibilidade e criar 

qualidade de áreas comuns; 

vida  

 Promover o controle da poluição sonora;    

 Promover campanhas sobre o uso de fumo e    

 álcool; 

 Propor a construção de um bicicletário e um    

 vestiário para incentivar o uso de bicicletas; 

 Distribuir kits ambientais com instruções sobre    

 qualidade de vida; 

 Controlar a qualidade do   ar em termos de    

 fungos, ácaros e bactérias; 

 Proporcionar a ginástica laboral e equipamentos    

 ergonométricos para os funcionários; 

 Controlar a   qualidade   da   água   utilizada   no    

 sistema de refrigeração. 

 

4.4. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES (Exemplo) 

 
Objetivo Orientar e informar os servidores sobre as iniciativas de sustentabilidade 

que estão sendo implementadas e incentivar a adoção de boas práticas 
no ambiente de trabalho. 

Metas A definir 

 
Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 

Tema Iniciativas Responsável Início Concl 
usão 

Sensibilização 
e Capacitação 

Identificar as demandas de capacitação dos 

servidores; 

   

Elaborar um plano de capacitação interna por 

meio de palestras, reuniões, cursos, oficinas, 
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 etc.;    

Elaborar um plano de sensibilização dos 

servidores por meio de campanhas com 

divulgação em banners, cartazes, etiquetas, 

intranet, projeção de vídeo, informativos, etc. 

   

Desenvolver cartilhas educativas sobre 

sustentabilidade para capacitação e 

sensibilização dos servidores; 

   

Celebrar as datas comemorativas relacionadas à 

sustentabilidade para promover a sensibilização 

dos servidores; 

   

Incluir no contrato da empresa prestadora de 

serviços gerais, cláusula de capacitação em 

educação e gestão ambiental, para todos os 

funcionários terceirizados. 

   

 

 

4.5. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS (Exemplo) 

 
Objetivo Otimizar o processo de aquisição de material de consumo e 

contratação de serviços. 

Metas A definir 

 
Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 

Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Fomentar a 
adoção de 
critérios 
ambientais 
introduzindo o 
“diferencial 
ecológico” nas 
especificações 
de produtos e 
serviços a 
serem 
adquiridos 

Propor que, sempre que possível, sejam feitas 

aquisições de bens, materiais, contratações de 

serviços e projetos ambientalmente saudáveis; 

   

Realizar um levantamento sobre produtos e 

serviços que proporcionem ganhos ambientais 

e economia de recursos; 

   

Incluir itens ambientais nos futuros projetos de    

 construção e reforma levando em conta a 
 funcionalidade integrada à sustentabilidade 

 ambiental. 

Informática Uso de novas tecnologias na hora da escolha,    
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 gestão de embalagens, ferramentas verdes, 

procedimentos, econômicos de uso do PC etc. 

   

 
 
 
 
 

 

4.6. CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS (Exemplo) 

 
Objetivo Promover economia e a adoção de um conjunto de técnicas com solução 

ambientalmente eficientes 

Metas A definir 

 
Plano de Ação – Sugestões de iniciativas 

Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Canteiro de 
Obras 

Planejar o canteiro de obras    

Aproveitar a água da chuva    

Realizar a gestão dos resíduos gerados    

Promover a reutilização e reciclagem dos 

resíduos gerados 

   

Conforto 
Ambiental 

Orientar o edifício visando à equalização dos 

ganhos térmicos 

   

Prover os ambientes de ventilação natural    

Prover os ambientes de iluminação natural    

Eficiência 
Energética 

Trocar luminárias por modelos mais eficientes    

Proteger as fachadas da incidência direta do sol    

Instalar controles de luminosidade    

Pintar paredes, tetos e pisos de cores claras    

Utilizar aquecimento solar    

Priorizar o uso da madeira certificada e 

materiais regionais de fontes sustentáveis 

   

Meio 
Ambiente 

Plantar árvores na área externa    

Preservar área nativas    

Utilizar adubo orgânico e produção de húmus    
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5.1. A partir da lista de indicadores da A3P acompanhar a implementação do Plano (Anexo I) 

 
5.2. Realizar avaliações periódicas do plano (mínimo trimestral); 

 
5.3. Identificar possíveis falhas e pontos de melhoria; 

 
5.4. Reprogramar as ações se necessário; 

 
5.5. Preencher o relatório de monitoramento e/ou sistema de monitoramento do MMA. 

 

Técnicas 
construtivas 

Implementar telhados verdes    

Utilizar material com inovação tecnológica    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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Indicadores de Desempenho da A3P 

ANEXO I 
 

 

 

Os indicadores avaliam a implementação dos Cinco Eixos Temáticos do Programa 

A3P. Para cada um dos cinco eixos temáticos da A3P, foram estabelecidos indicadores gerais, 

adicionais e especiais. Cada indicador tem um número específico que o identifica. 

Os indicadores gerais são focados nos aspectos quantitativos do monitoramento. Os 

indicadores adicionais e especiais são identificados pelo número e também por uma letra 

que precede o número. 

A letra A significa que o indicador é adicional, ou seja, é aplicado apenas para 

algumas realidades e não pelo conjunto das instituições públicos. 

A letra E precede o indicador especial que é um indicador qualitativo das ações 

implementadas. 

Como os indicadores têm caráter orientativo, a instituição poderá escolher aqueles 

que irá utilizar na elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento. Abaixo segue a lista 

de indicadores por eixo temático 

 
Indicadores - Uso Racional dos Recursos Naturais e bens Públicos 

Subtema Código Nome do Indicador Descrição Apuração 

1.1. Energia 1.1.1. Consumo de energia elétrica Quantidade de kwh consumidos mensal e 

anual 

1.1.2. Consumo de energia elétrica per 

capita 

Quantidade de Kwh consumidos 

/ total de servidores 

mensal e 

anual 

1.1.3. Gasto com energia Valor da fatura em reais (R$) mensal e 

anual 

E1.1.4. Uso de energia renovável – 

percentual 

(Total de Kwh de energia elétrica 

a partir de fontes renováveis 

/total de kwh de energia 

elétrica) x 100 

mensal e 

anual 

E1.1.5. Energia elétrica economizada – 

percentual 

(Total de Kwh de energia elétrica 

no mês 2 – total de kwh de 

energia no mês 1 / total de 

energia elétrica) x 100 

mensal e 

anual 

E.1.1.6. Uso de lâmpadas fluorescentes 

eficientes 

Quantidade (unidades) de 

lâmpadas incandescentes 

substituídas por lâmpadas 

fluorescentes com selo Procel- 

Inmetro de desempenho na área 

de iluminação 

anual 
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 E.1.1.7. Uso de sistema de controle de 

iluminação por timer ou 

fotocélula 

Informar se utiliza ou não 

sistema de controle de 

iluminação 

anual 

1.2. Água 1.2.1. Volume de água utilizada Quantidade de m3 mensal e 

anual 

1.2.2. Volume de água per capita Quantidade de m3 de água/ total 

de servidores 

mensal e 

anual 

1.2.3. Gasto com água Valor da fatura em reais (R$) mensal e 

anual 

A1.2.4. Consumo de água mineral Total de galões de água mineral 

(20 litros) adquiridos 

mensal e 

anual 

A1.2.5. Gasto com aquisição de água 

mineral 

Valor gasto com compra de 

galões de água mineral em reais 

(R$) 

mensal e 

anual 

E.1.2.6. Reutilização de Água Total de m3 de água cinza 

(servida) + Total de m3 de água 

captada da chuva 

anual 

E.1.2.7. Uso de hidrômetros 

individualizados para controle 

do consumo de água 

Informar se utiliza ou não 

sistema de controle de 

individualização de despesa com 

água 

anual 

E.1.2.8. Uso de equipamentos 

hidráulicos eficientes 

Informar se utiliza ou não 

equipamentos hidráulicos 

eficientes 

anual 

1.3. Copos 

Descartáveis 

1.3.1. Consumo de copos de 200 ml 

descartáveis 

Quantidade (unidades) de copos 

descartáveis de 200 ml utilizados 

mensal e 

anual 

1.3.2. Consumo de copos de 50ml 

descartáveis 

Quantidade (unidades) de copos 

descartáveis de 50 ml utilizados 

mensal e 

anual 

1.3.3. Consumo per capita de copos de 

200ml descartáveis 

Quantidade (unidades) de copos 

de 200 ml / quantidade de 

servidores 

mensal e 

anual 

1.3.4. Consumo per capita de copos de 

50ml descartáveis 

Quantidade (unidades) de copos 

de 50 ml / quantidade de 

servidores 

mensal e 

anual 

1.3.5 Gasto com aquisição de copos 

descartáveis 

Valor (R$) gasto com a compra 

de copos descartáveis (200ml + 

50 ml) 

mensal e 

anual 

E.1.3.6. Utilização de utensílios não 

descartáveis 

Quantidade (unidades) de 

xícaras + copos + garrafas 

mensal e 

anual 
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   produzidos a partir de material 

permanente 

 

E.1.3.7. Percentual de uso de utensílios 

não descartáveis 

Quantidade total de utensílios 

não descartáveis (xícaras + copos 

permanentes) / quantidade total 

de copos descartáveis utilizados 

(50 ml + 20ml) x 100 

mensal e 

anual 

1.4. Papel 1.4.1. Consumo mensal de papel 

branco (clorado) 

Quantidade (unidades) de folhas 

de papel branco utilizadas 

mensal e 

anual 

1.4.2 Consumo per capita de papel 

branco (clorado) 

Quantidade (unidades) de folhas 

de papel branco clorado 

utilizadas / quantidade de 

servidores 

mensal e 

anual 

1.4.3 Consumo mensal de papel não 

clorado e reciclado 

Quantidade (unidades) de papel 

não clorado + Quantidade 

(unidades) de papel reciclado 

utilizado 

mensal e 

anual 

1.4.4. Gasto com aquisição de papel 

branco (clorado) 

Valor (R$) gasto com a compra 

de papel branco (clorado) 

mensal e 

anual 

1.4.5. Gasto com aquisição de papel 

reciclado 

Valor (R$) gasto com a compra 

de papel reciclado (clorado) 

mensal e 

anual 

1.4.6 Gasto com aquisição de papel 

não-clorado 

Valor (R$) gasto com a compra 

de papel não-clorado 

mensal e 

anual 

E.1.4.7. Percentual de papel reciclado e 

não clorado 

(Quantidade total de papel 

reciclado + quantidade total de 

papel não-clorado/ quantidade 

total de papel branco (clorado) x 

100 

mensal e 

anual 

E.1.4.8. Emissão de CO2 Quantidade de resmas de papel 

(500 folhas) consumidas x 3,5 Kg 

de CO2 

anual 

1.5. 

Transporte 

Aéreo 

1.5.1 Gasto com passagens aéreas 

nacionais 

Valor (R$) gasto com a compra 

de passagens aéreas nacionais 

mensal e 

anual 

 

1.5.2. 
 

Gasto com passagens aéreas 

internacionais 

 

Valor (R$) gasto com a compra 

de passagens aéreas 

internacionais 

 

mensal e 

anual 

1.5.3. Milhas percorridas no país Quantidade de milhas 

percorridas no país 

mensal e 

anual 
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 1.5.4 Milhas percorridas no exterior Quantidade de milhas 

percorridas no exterior 

mensal e 

anual 

E.1.5.5. Utilização de videoconferências Quantidade de 

videoconferências realizadas 

mensal e 

anual 

E.1.5.6. Emissão de CO2 Distância (Km) percorrida x 0,11 

Kg CO2 

anual 

1.6. 

Transporte 

Terrestre 

1.6.1. Frota total Quantidade de veículos 

utilizados no transporte de 

funcionários 

mensal e 

anual 

1.6.2. Quilometragem percorrida Quantidade de quilômetros 

percorridos 

mensal e 

anual 

1.6.3. Consumo de Gasolina Quantidade (litros) de gasolina 

consumida 

mensal e 

anual 

1.6.4. Consumo de Álcool Quantidade (litros) de álcool 

consumido 

mensal e 

anual 

1.6.5 Gasto com combustível Valor (R$) gasto com o 

abastecimento de veículos 

mensal e 

anual 

E.1.6.6. Emissão de CO2 Quantidade (litros) de gasolina 

consumida x 2,63 KgCO2/l 

anual 

 

 

Indicadores – Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 
Subtema Código Nome do Indicador Descrição Apuração 

2.1. Coleta 

Seletiva 

2.1.1. Reciclagem de papel Quantidade (Kg) de papel 

destinado à reciclagem 

mensal e 

anual 

2.1.2. Reciclagem de papelão Quantidade (Kg) de papelão 

destinado à reciclagem 

mensal e 

anual 

2.1.3. Reciclagem de Toner Quantidade (unidades) de toner 

destinados à reciclagem 

mensal e 

anual 

2.1.4. Reciclagem de Plástico Quantidade (Kg) de plástico 

destinado à reciclagem 

mensal e 

anual 

E.2.1.5. Total de material 

reciclável destinado às 

cooperativas 

Kg de Papel + Kg de Papelão + Kg 

de Plástico+ Kg de plástico 

destinados à reciclagem 

mensal e 

anual 

E.2.1.6. Reutilização de Papel Quantidade (Kg) de papel 

reutilizado 

mensal e 

anual 
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2.2. Resíduos 

Perigosos 

2.2.1. Descarte de lâmpadas 

fluorescentes 

Quantidade (unidades) de 

lâmpadas trocadas 

mensal e 

anual 

2.2.2. Descarte de pilhas e 

baterias 

Quantidade (Kg) de pilhas e 

baterias descartadas 

mensal e 

anual 

E.2.2.3. Logística reversa de 

lâmpadas fluorescentes 

Quantidade (unidades) de 

lâmpadas recicladas pela empresa 

prestadora do serviço 

anual 

2.3. Resíduos 

Eletroeletrôni 

cos 

2.3.1. Descarte de 

computadores 

Quantidade (unidades) de 

computadores inutilizados/ 

obsoletos descartados 

mensal e 

anual 

2.3.2. Descarte de 

impressoras 

Quantidade (unidades) de 

impressoras inutilizadas/ 

obsoletas descartadas 

mensal e 

anual 

2.3.3. Descarte de aparelhos 

telefônicos inutilizados/ 

obsoletos 

Quantidade (unidades) de 

aparelhos telefônicos inutilizados 

mensal e 

anual 

2.3.4. Descarte de aparelhos 

de fax 

inutilizados/obsoletos 

Quantidade de aparelhos de fax 

inutilizados/ obsoletos 

mensal e 

anual 

2.4. Plano de 

Gestão de 

Resíduos 

2.4.1. Definição de Plano de 

Gestão de Resíduos 

Informar se há Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos 

anual 

 

 

Indicadores - Licitações Sustentáveis 

 
Subtema Código Nome do Indicador Descrição Apuração 

3.1. Ar 

condicionado 

3.1.1. Sistema de ar 

condicionado eficiente 

Quantidade de equipamentos 

adquiridos (unidades) 

anual 

3.1.2. Substituição de 

equipamentos antigos 

por equipamentos com 

sistema eficiente 

Quantidade de equipamentos 

substituídos (unidades) 

anual 

3.1.3. Uso de sistema de 

automação 

Informar se utiliza ou não 

equipamentos hidráulicos 

eficientes 

anual 

3.2. 

Iluminação 

3.2.1. Aquisição de lâmpadas 

eficientes 

Quantidade (unidades) de 

lâmpadas fluorescentes com selo 

Procel-Inmetro de desempenho 

adquiridas 

anual 
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 E.3.2.2. Uso de reatores 

eletrônicos com alto 

fator de potência 

Quantidade (unidades) de 

reatores adquiridos 

anual 

E.3.2.3. Uso de luminárias 

reflexivas de alta 

eficiência 

Quantidade (unidades) de 

luminárias adquiridas 

anual 

3.3. Água 3.3.1. Aquisição de torneiras 

com válvulas redutoras 

de pressão e 

temporizadores 

Quantidade (unidades) de 

torneiras adquiridas 

anual 

3.3.2. Aquisição de torneiras 

com sensores ou 

fechamento automático 

Quantidade (unidades) de 

torneiras adquiridas 

anual 

3.3.3. Aquisição de sanitários 

com válvulas de 

descarga com duplo 

acionamento ou a 

vácuo 

Quantidade (unidades) de 

sanitários adquiridos 

anual 

3.3.4. Porcentagem de 

equipamentos 

economizadores de 

água adquiridos 

(Quantidade de equipamentos 

economizadores de água 

adquiridos / total de 

equipamentos hidráulicos 

utilizados) x 100 

anual 

3.4. Papel 3.4.1. Aquisição de papel A4 

100% reciclado para 

impressão 

Quantidade (Kg) de papel não 

clorado adquirido 

anual 

3.4.2. Aquisição de papel não 

clorado para impressão 

Quantidade (Kg) de papel 

reciclado adquiridos 

anual 

3.4.3. Aquisição de envelope 

de papel 100% reciclado 

Quantidade (Kg) de envelopes de 

papel adquiridos 

anual 

3.4.4. Porcentagem de papel 

100% reciclado 

adquirido 

Quantidade (Kg) de papel 100% 

reciclado adquirido / total de 

papel adquirido 

anual 

3.5. Madeira E.3.5.1. Aquisição de madeira 

certificada 

Informar materiais adquiridos que 

foram produzidos a partir de 

madeira certificada 

anual 

3.6. Veículos 3.6.1. Aquisição de veículos 

flex 

Quantidade de veículos flex 

adquiridos 

anual 

E3.6.2. Aquisição de veículos 

movidos a 

Quantidade de veículos movidos a 

biocombustíveis adquiridos 
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 biocombustíveis 

3.7. TI Verde 3.7.1. Aquisição de estações 

de trabalho 

Quantidade (unidades) de 

equipamentos adquiridos com 

base na Portaria SLTI nº 2 

anual 

3.7.2. Aquisição de netbook Quantidade (unidades) de 

netbook adquiridos com base na 

Portaria SLTI nº 2 

anual 

3.7.3. Aquisição de 

impressoras frente- 

verso 

Quantidade (unidades) de 

impressoras frente-verso 

adquiridas 

anual 

3.8. Serviços 

de Limpeza 

E3.8.1. Materiais 

biodegradáveis 

Informar sobre a inclusão, no 

contrato, de material de limpeza 

biodegradável 

anual 

3.9. Serviços 

de Copa 

3.9.1. Copos permanentes Quantidade (unidades) de copos 

plásticos substituídos por copos 

não descartáveis 

anual 

 

 

Indicadores – Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

 
Subtema Código Nome do Indicador Descrição Apuração 

4.1. 

Qualidade de 

vida no 

trabalho 

4.1.1. Saúde e qualidade de 

vida 

Informar sobre os programas 

existentes para promoção da 

saúde e da qualidade de vida dos 

servidores 

anual 

4.1.2. Redução do stress no 

trabalho 

Informar as ações para diminuir o 

estresse e promover a interação 

dos servidores 

anual 

4.1.3. Participação dos 

servidores nos 

programas e/ou ações 

voltadas para a 

qualidade de vida no 

trabalho 

(Quantidade de servidores que 

participaram de programas ou 

ações de qualidade de vida/ total 

de servidores da instituição) x 100 

anual 

4.2. 

Segurança no 

serviço e 

acessibilidad 

e 

4.2.1. Comissão Interna de 

prevenção de acidentes 

Informar se há ou não Comissão anual 

4.2.2. Brigada contra 

incêndios 

Informar se há ou não Brigada anual 

4.2.3. Acesso apropriado para 

portadores de 

Informar se há ou não acesso 

apropriado 

anual 
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Indicadores – Sensibilização e Capacitação dos Servidores 

 
Subtema Código Nome do Indicador Descrição Apuração 

5.1. Ações de 

sensibilização 

para os 

servidores 

5.1.1. Curso para servidores Listar os cursos realizados anual 

5.1.2. Campanhas Listar as campanhas realizadas anual 

5.1.3. Publicações Listar as publicações anual 

5.1.4. Comunicação Listar as estratégias de 

comunicação utilizadas 

anual 

5.1.5 Palestras Listar palestras realizadas anual 

5.2. 

Capacitação 

de servidores 

5.2.1. Plano/Programa de 

capacitação de 

servidores 

Informe se a instituição possui 

plano ou programas para 

capacitação dos servidores 

anual 

5.2.2. Servidores capacitados Número de servidores capacitados anual 

deficiência 
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ANEXO V – Adesão Do Município De Porto Ferreira À A3P 
 



112 
 

 

 

 



113 
 

 

 



114 
 

 

 



115 
 

 

ANEXO VI – Termo De Referência Entre FGV E Prefeitura Do Município De Porto Ferreira 
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