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RESUMO 
Este estudo teve por objetivo geral verificar a logística reversa e logística verde em 
um Centro de Ensino de uma Universidade Catarinense. Para atender a este 
objetivo têm-se os seguintes objetivos específicos: Verificar a conformidade legal de 
Logística Reversa e Verde; Verificar as práticas adotadas no Centro de Ensino 
estudado e Propor um plano resumido de gestão 5W2H para este Centro de Ensino. 
A metodologia quanto aos objetivos trata-se de descritiva e exploratória; quanto aos 
procedimentos técnicos considera-se estudo de caso “in loco”. No que se refere à 
problemática deste estudo trata-se de qualitativo. A trajetória metodológica divide-se 
em três fases: Revisão Teórica, onde são apresentados os temas: Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade; Sistemas de Gestão Ambiental: GAIA (Gerenciamento de 
Aspectos e Impactos Ambientais) e SICOGEA (Sistema Contábil Gerencial 
Ambiental) e; Logística Reversa e Logística Verde. Na segunda fase mostra-se a 
situação atual do Centro de Ensino pesquisado e na terceira e última fase 
apresenta-se o 5W2H. Conclui-se que o resultado mensurado no estudo foi de 11,90 
pontos de um total de 26 possíveis. Nota-se que o percentual obtido, utilizando a 
formula do índice (pontos alcançados em relação a pontos possíveis) foi de 45,76 %, 
ou seja, a instituição pesquisada, conforme os critérios, não aderem às práticas 
sustentáveis em suas atividades. Assim sendo, Sugere-se um processo de melhoria 
contínua para atender a critérios que possam no futuro evidenciar LR e LV a fim de 
disseminar e incentivar a adoção de práticas sustentáveis pela comunidade em que 
esta inserida. 
PALAVRAS-CHAVE: Logística Reversa e Verde. Responsabilidade social. 
Sustentabilidade Ambiental.  

 
 
 

REVERSE LOGISTICS AND GREEN LOGISTICS:  A CATARINEN SE UNIVERSITY 
EDUCATION CENTER ANALYSIS 

 
ABSTRACT 

This study has the objective to check the reverse logistics and the green logistics in a  
Santa Catarina University. Teaching Center. To meet this goal, there are this 
following specific objectives: To verify the legal compliance of Reverse Logistics and 
Green; Check practices in the studied Teaching Center and propose a summary of 
management plan to this 5W2H Education Center. To the aims the methodology  is 
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descriptive and exploratory; on the technical procedures case study "in situ" is 
considered. The focus of this study is qualifying. The methodology is divided into 
three phases: Theoretical review, where the themes are presented: Social 
Responsibility and Sustainability; Environmental Management Systems: GAIA 
(Aspects of Management and Environmental Impact) and SICOGEA (Environmental 
Management Accounting System) and; Reverse Logistics and Green Logistics. In the 
second phase is shown the current situation Learning Center researched and the 
third and final stage shows the 5W2H. It is concluded that the result measured in the 
study was 11.90 points from a total possible of 26. It is noted that the percentage 
obtained using the index formula (points achieved regarding the possible points) was 
45.76%, so it shows that, the institution researched, according to the criteria, do not 
adhere to sustainable practices in their activities. Therefore, It is suggested a 
continuous improvement process to meet the requirements which may in the future 
evidence LR and LV in order to disseminate and encourage the adoption of 
sustainable practices by the community in which it operates. 
KEYWORDS:  Reverse Logistics and Green. Environmental sustainability. Social 
responsibilit. 

 
 

INTRODUÇÃO 
A implantação, por parte das IESs - Instituições de Ensino Superior, de 

práticas sustentáveis e ambientalmente menos impactantes, torna-se relevante à 
medida que pode contribuir para despertar no Corpo Social (docentes, técnicos 
administrativos e acadêmicos) a valorização do meio ambiente. Ao descrever 
acadêmicos entende-se como futuros profissionais, a consciência sobre o tema.  

Segundo KARKOTLI & ARAGÃO (2004): 

No mundo globalizado e na velocidade com que se propagam novos 
conceitos, as organizações, para se manterem competitivas, 
necessitam gerenciar suas unidades a partir de padrões e posturas 
consoantes aos paradigmas qualitativos do terceiro milênio. 
Administrar de acordo com tais paradigmas significa fazê-lo com 
responsabilidade social, pela inclusão de padrões de qualidade e 
sustentabilidade ambiental. 

Os padrões de qualidade podem levar a sustentabilidade ambiental e uma 
das formas é verificar a Logística Reversa – LR e Logística Verde – LV nas IESs, 
caso deste estudo. Considerado o escopo das IES, de preparar o indivíduo para 
atuar no mercado, vale destacar que estas entidades dispõem da capacidade de 
promover a orientação de seus estudantes, sobre a necessidade do 
desenvolvimento econômico caminhar alinhado ao desenvolvimento sustentável e 
social. 

Neste sentido, segundo NILSON et al., (2014):  

No Brasil, a adoção de práticas de Logística Reversa (LR) é recente, 
e o auxílio que esta ferramenta pode proporcionar para a melhor 
gestão dos recursos ainda está sendo difundido. No entanto em 
alguns países a realidade não é a mesma. Em 1998 Carter e Ellram 
publicaram um artigo no Journal of Business Logistics, e apontaram a 
VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 3 
LR como "o processo pelo qual as empresas podem se tornar mais 
ambientalmente eficiente através da reciclagem, reutilização e 
redução da quantidade de materiais utilizados  
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Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho passa a ser verificar a logística 
reversa e logística verde em um Centro de Ensino de uma Universidade Pública 
Federal Catarinense e para atender este objetivo os específicos têm-se os seguintes 
objetivos específicos: Verificar a conformidade legal de Logística Reversa e Verde; 
Verificar as práticas adotadas no Centro de Ensino estudado e Propor um plano 
resumido de gestão 5W2H para este Centro de Ensino. 

 
 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A metodologia quanto aos objetivos trata-se de descritiva que conforme GIL 

(2002, p. 27) “visa descrever as características de determinada população, 
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. É exploratória, pois 
segundo BEUREN (2006, p. 24) “busca - se conhecer com maior profundidade o 
assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para 
conduta da pesquisa”.  

Quanto aos procedimentos técnicos considera-se estudo de caso com 
verificação “in loco”, pois desta forma a realidade da entidade pode ser mais precisa. 
Trata-se de um estudo de caso que segundo LAKATOS & MARCONI (2011):  

 
 

O Estudo de Caso refere-se ao levantamento com mais profundidade 
de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. 
Entretanto, é limitado, pois se restringe ao caso que estuda, ou seja, 
um único caso, não podendo ser generalizado. 
 
 

No que se refere à problemática deste estudo trata-se de qualitativo, pois 
segundo LAKATOS & MARCONI (2011): “A observação qualitativa implica em 
conhecer e aprofundar as situações sociais mantendo uma reflexão contínua e 
observando detalhes dos sucessos, dos eventos e das interações”. A trajetória 
metodológica divide-se em três fases: Revisão Teórica, onde são apresentados os 
temas: Sistemas de Gestão Ambiental (GAIA e SICOGEA); Responsabilidade Social 
e Sustentabilidade e; Logística Reversa e Logística Verde.  

Na segunda fase mostra-se a situação atual do Centro de Ensino pesquisado 
com aplicação parcial, especificamente primeira fase da terceira etapa do SICOGEA 
Geração 2. Quanto a terceira e última fase apresenta-se o 5W2H, com base nos 
pontos considerados deficitários, após a aplicação da referida Lista de verificação 
desenvolvida por NILSON (2015). 

 
 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade 
 A responsabilidade social apesar de ser um tema recente, o seu conceito 
evoluiu muito ao longo do tempo em que ela vem sendo estuda e tem interessado a 
acadêmicos, empresários, governo, a mídia e a sociedade civil para justo construir 
uma sociedade mais consciente e socialmente responsável. 

Segundo TINOCO & KRAEMER (2004 ):  
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Esta crescente a discussão sobre o papel das organizações como 
agentes sociais no processo de desenvolvimento econômico e Social. 
No capitalismo contemporâneo que acentua o seu grau de 
competitividade, as organizações não podem deixar de se voltar 
integralmente para os clientes, elementos fundamentais da 
sobrevivência e continuidade dos negócios. Reside também no fato 
de que os consumidores passaram a dispor de triunfos econômicos, 
políticos e símbolos capazes de dissuadir, tanto coletivamente quanto 
individualmente, a organização que ouse se aventurar pelos 
caminhos das práticas socialmente irresponsáveis. O surgimento 
dessa nova mentalidade está associado ao conceito de 
Responsabilidade Social que transformou de modo substancial a 
concepção da organização e de seu papel na sociedade.  
 

 De acordo com ORCHES et al., (2002), “a responsabilidade social é 
entendida como o relacionamento ético da organização com todos os grupos de 
interesses que influenciam ou são impactados pela sua atuação”. 
 Já responsabilidade ambiental, segundo PFITSCHER, (2004, p.32) “são 
atitudes da sociedade no geral, para com o meio ambiente, ou seja, atitudes que 
podem levar ao desenvolvimento sustentável que garante proteção e controle 
ambiental”.  Para PHILIPPI (2001):  
 

A sustentabilidade é a capacidade de se auto-sustentar, de se auto - 
manter. Uma atividade sustentável qualquer é aquela que pode ser 
mantida por um longo período indeterminado de tempo, ou seja, para 
sempre, de forma a não se esgotar nunca, apesar dos imprevistos 
que podem vir a ocorrer durante este período. Pode-se ampliar o 
conceito de sustentabilidade, em se tratando de uma sociedade 
sustentável, que não coloca em risco os recursos naturais como o ar, 
a água, o solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida (da 
sociedade) depende. 
 

 Nas organizações, o conceito de sustentabilidade está ligado diretamente 
com responsabilidade social e sistemas de gestão ambiental, que pode tornar para 
os gestores uma vantagem competitiva. A empresa que se preocupa com a 
sustentabilidade é aquela que cuida do Planeta e tem responsabilidade com a 
comunidade e todos stakeholders.  

 
Sistemas de Gestão Ambiental (GAIA E SICOGEA) 
 Neste item apresentam-se dois sistemas de Gestão Ambiental: GAIA e 
SICOGEA.  

GAIA 
 

O GAIA surgiu como resultado da tese de doutoramento do Professor 
Alexandre de Ávila Lerípio. Na visão de PFITSCHER (2004,),  

 
O GAIA surgiu para valorizar as empresas, as organizações e as 
áreas de recursos humanos nelas inseridas. Valoriza também o 
público consumidor, uma vez que, ao verificar o impacto ambiental, 
atua na sociedade. 
 

Possui como fases do método GAIA: Sensibilização, Conscientização e 
Capacitação e Qualificação, conforme mostra a Figura 1: 
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      FIGURA  1: Fases do método GAIA 
 

      Fonte:  Adaptado de LERÍPIO (2001) 
 
A sensibilização compreende a sustentabilidade do negócio, a estratégia 

ambiental, o comprometimento e a sensibilização das partes interessadas.  
Conforme PFITSCHER (2004,) :  

Tendo em mãos um diagnóstico da empresa, são realizados 
questionamentos. O objetivo dessa fase é comprometer a alta 
administração com a melhoria contínua do processo. Para atender a 
esse objetivo, ela é dividida em três partes: sustentabilidade do 
negócio; estratégia ambiental e comprometimento e sensibilização 
das partes interessadas. Quanto a Conscientização nesta fase do 
método, o ciclo do produto ou serviço é conhecido e faz-se 
necessária a análise do possível impacto ambiental. Tal atitude 
contribui para que seja efetivada uma melhoria nos setores onde 
ocorre geração de impactos ambientais.  

 
No que se refere à Capacitação e Qualificação, tem-se a apresentação da 

melhora dos produtos e serviços apresentados ao público consumidor. A partir da 
verificação dos impactos, são estudadas as possibilidades de efetuar as melhorias. 
Nesta fase, é necessário que a organização tenha clareza de seus objetivos e os 
meios para conseguir atingi-los. 

SICOGEA 
 A fim de dar sequência ao estudo de LERIPIO (2001), PFITSCHER (2004) 
apresenta alterações que possam agregar valor a Contabilidade e Responsabilidade 
Social.  O SICOGEA surgiu como um sistema de gerenciar esses aspectos e 
impactos ambientais com o envolvimento da Contabilidade e Controladoria 
Ambiental. Assim, o SICOGEA é dividido em três etapas, conforme mostra a Quadro 
1: 
QUADRO  1: Etapas do SICOGEA 

ETAPAS DO 
SICOGEA DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

Integração da 
cadeia 

Produtiva 

Envolvimento da cadeia 
Produtiva 

Alinhamento da cadeia de suprimentos. 
Envolve a identificação 

das necessidades dos clientes e 
fornecedores 

Gestão do 
controle 

ecológico 

Implementação da 
gestão ecológica Suporte para a certificação 

Gestão da 
contabilidade e 
Controladoria 

ambiental 

Avaliação dos efeitos 
Ambientais 

Análise dos aspectos operacionais, 
Econômicos e financeiros da gestão 

(investigação e mensuração) e 
Avaliação dos setores da empresa 

(informação) 
 Fonte: Adaptado de FERREIRA (2002) 

SENSIBILIZAÇÃO CONSCIENTIZAÇÃO CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
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A primeira etapa pode também ser considerada o input para o processo de 

gestão ambiental, ou seja, nesta etapa, verificam-se as degradações causadas em 
cada atividade e sua formatação como um evento econômico (LERIPIO, 2001). 
Conforme PFITSCHER (2004, ) a segunda etapa “gestão do controle ecológico” trata 
de considerar esforços no sentido de reduzir ou eliminar impactos ambientais. Ainda, 
pode ser a etapa que auxilia a Certificação Ambiental”. 

De acordo com LERIPIO (2001), PFITSCHER (2004): 
 

Na terceira e última etapa, “gestão da contabilidade e controladoria 
ambiental”, apresenta-se também implementação de novas 
alternativas para a continuidade do processo (decisão), sendo que 
deve ser vista antes da fase “decisão” a “investigação e mensuração” 
e a “informação”, conforme mostra o Quadro 2: 

 
 

QUADRO  2: Terceira etapa do SICOGEA 
FASES DA 
TERCEIRA 

ETAPA 
DESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES 

Investigação e 
Mensuração 

Sustentabilidade e 
estratégia; sensibilização 
das partes interessadas e 

comprometimento. 

Análise prévia da empresa 

Informação 

Mapeamento da cadeia de 
produção e consumo; 
estudo de entradas e 
saídas do processo; e 

inventário de aspectos e 
impactos ambientais. 

Estudo detalhado do ciclo de 
produção 

Decisão 

Oportunidades de 
melhoria;  

estudo de viabilidade e  
planejamento. 

Processo de melhoria continua 

Fonte: Adaptado de PFITSCHER (2004) 
 

Na primeira fase, “Investigação e Mensuração” têm como missão verificar o 
índice de sustentabilidade e proporcionar aos gestores das instituições pesquisadas 
a sensibilização de todos envolvidos, bem como seu comprometimento. Quanto à 
segunda fase, Conforme PFITSCHER, (2004):  

“Informação”, e com os dados obtidos na primeira fase, passa-se a 
divulgar os resultados e, na terceira e última fase, “Decisão” 
apresentam- se aos gestores as oportunidades para a empresa 
programar seu planejamento estratégico, suas ações a curto e longo 
prazo, dentro de um estudo de viabilidade.  

 
Nas instituições de ensino, que são as precursoras do conhecimento, devem 

levar em consideração os processos que podem proporcionar Logística Reversa e 
Verde, conforme especificado no item 3.3. 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2493 

 
Logística Reversa (LR) E Logística Verde (LV)   
 
 A logística tradicional trata do ponto de origem até o público consumidor e a 
LR estuda a forma como foi consumido o produto até chegar à origem, pode se 
descrever até como a matéria-prima. Segundo NILSON (2015):  
 

De acordo com o Council of Logistics Management’s (1999), se o foco 
da logística tradicional é o movimento do material a partir do ponto de 
origem para o local de consumo, então o foco da logística reversa 
deve ser o transporte de material a partir do ponto de consumo para o 
ponto de origem, sendo esta, originalmente, a forma como o termo foi 
utilizado. E, por algum tempo, o termo tornou-se de uso geral para se 
referir aos esforços de reduzir o impacto ambiental da cadeia de 
fornecimento.  
 

A Logística Verde ou Ambiental são definidas quando existe minimização de 
aspectos e impactos ambientais, ou seja, o gerenciamento dos processos para evitar 
impactos ambientais. Segundo NILSON (2015 ):  

No entanto, conforme ROGERS E TIBBEN-LEMBKE, (2001, p. 131) 
atividades como redução na fonte e substituição de materiais têm um 
impacto significativo na logística, e devido suas características 
ambientais poderiam ser mais bem rotuladas como “logística verde” 
ou “logística ambiental”. E podem ser definidas como os esforços 
para medir e minimizar o impacto ambiental das atividades de 
logística. Já o termo “logística reversa” deve ser reservado para o 
fluxo de produtos e materiais que fluem no sentido contrário em uma 
rua de mão única. 
 

Em uma IES a diminuição de papéis, como exemplo, Provas on line podem 
caracterizar-se de logística verde ou ambiental. A disponibilidade de materiais 
complementares de estudo em uma disciplina em Sites ou núcleos de Ensino evitam 
de igual forma a utilização de Xerox e consequentemente a diminuição de papéis. 
Muitas podem ser então ações que evitam os impactos ambientais na natureza. 

A Figura 2 mostra a Comparação de LR e LV. 
 

 
 
   FIGURA  2: Comparação entre Logística Reversa e Logística Verde 
   Fonte:  ROGERS & TIBBEN-LEMBKE (2001) citado por NILSON (2015). 
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Na Figura 2 apresenta-se a LR como “Retorno de produtos; Marketing de 

retorno e Mercados secundários” e na LV a “Redução de embalagens; Emissões de 
ar e ruído e; Impacto ambiental do modelo selecionado”.  A LR e LV passam a ser 
acentuadas com “Reciclagem; Remanufatura e Embalagens reutilizáveis”. Poderia 
também ser expresso que a LV evita os aspectos e impactos ambientais, isto numa 
proporção de prevenção e a LR faz a recuperação dos impactos ambientais já 
causados. As duas LR e LV devem andar em consonância para obter uma 
sustentabilidade ambiental adequada. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Neste item apresentam-se as Instituições de Ensino (IES) do País, a Análise 

da LR e LV no Centro de Ensino pesquisado e o Plano Resumido de Gestão 
Ambiental - 5W2H. 
 
As IES do País e Centro de Ensino Pesquisado  
 No contexto do estudo as IES estão ocupando um lugar destaque no critério 
responsabilidade social e ambiental. Tanto a Agenda 21 quanto a A3P enfatizam a 
necessidade de se ter controles na pratica de gestão social e ambiental.  

No Brasil as instituições de ensino apresentavam em 2012 um total de 2416 
(Duas mil, quatrocentos e dezesseis) divididas em Universidades, Centros 
Universitários, Faculdades, Institutos Federais e CEFET, conforme mostra o Quadro 
3. 

 

QUADRO 3: Número de instituições de educação superior no Brasil. 
Organização Acadêmica 

Ano  Total  
Universidade  Centro 

Universitário  Faculdade  Instituto Federal e CEFET  

2009 2.314 186 127 1.966 35 
2010 2.378 190 126 2.025 37 
2011 2.365 190 131 2.004 40 
2012 2.416 193 139 2.044 40 
Fonte:  INEP- Censo da Educação Superior 2012 – Resumo Técnico (2014). 

 
Independente do tipo de organização estas entidades podem ser de categoria 

administrativa pública, em que os recursos para manutenção das mesmas são 
oriundos do governo (federal, estaduais e municipais), ou privadas mantidas com 
investimentos do setor privado. 

Segundo FREITAS (2013):  
Sob essa lente, compreendendo as Instituições Ensino Superior (IES) 
como organizações, são, também, estas entidades passíveis da 
aplicação e execução dos conceitos e práticas de sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável. Aprofundar os conhecimentos sobre 
sustentabilidade no contexto das IES faz-se necessário para 
compreensão do papel de tais instituições no desenvolvimento 
sustentável [...]. 
 

Em 2012 as Universidades apresentavam um número de 193 (cento e 
noventa e três) unidades. Em uma analise horizontal verifica-se um crescimento de 
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sete unidades no quadriênio 2009/2012, representando um percentual de 
aproximadamente 4%. 

 

Análise da LR e LV no Centro de Ensino Pesquisado 
 

 A LR e LV podem estar adaptadas em alguns critérios. E de igual forma o 
PLS – Plano de Logística Sustentável poderia ser adotado, implementando ações 
dentro da IES, especificamente ao Centro Pesquisado. Segundo NILSON (2015): 
 

[...] o modelo proposto concentra a sua construção em alguns critérios 
mencionados, quais sejam: práticas de sustentabilidade e de 
racionalização no uso de materiais e serviços; ações de divulgação 
conscientização e capacitação; material de consumo (no mínimo 
papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para 
impressão); energia elétrica; água e esgoto e; coleta seletiva. 

 

O Modelo proposto por NILSON (2015) retrata uma Lista de verificação 
advinda do modelo SICOGEA, embora não na sua íntegra, ou seja, aplica-se na 
primeira fase da terceira etapa. 

Assim, na Figura 4 sob título de “Investigação e Mensuração”, apresentam-se 
três fases: Sustentabilidade e estratégia ambiental; Comprometimento e 
Sensibilização das partes interessadas, conforme Figura 3. 

Investigação e 
mensuração

Sustentabilidade
e estratégia ambiental Comprometimento

Sensibilização
partes

interessadas

Desempenho
ambiental e 

contábil

Lista de verificação

Critérios e Sub-
critérios 

Missão, visão, 
política e objetivos Acompanhamento

participantes

Análise do balanço 
ambiental patrimonial 

Agrupamentos de responsabilidade

Terceira etapa
Fase 1

 
FIGURA  3: Primeira fase da terceira etapa do SICOGEA. 
Fonte:  Adaptado de PFITSCHER (2014). 

A LR e LV são acrescentadas na dissertação de mestrado de NILSON (2015, 
p.12), no item Desempenho ambiental e Contábil, especificamente critério 
estabelecido para este fim. Para estudar o assunto abordado LR e LV, aplica-se a 
Lista de Verificação através de entrevista com um dos gestores deste Centro, bem 
como se realiza verificação in loco na estrutura física e acadêmica do Centro 
Pesquisado, conforme mostra o Quadro 4: 

 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
2496 

QUADRO 4:  Evidenciação e avaliação de LR e LV do Centro pesquisado. 
Evidenciação e avaliação 

Ite
m 

Critério avaliado 
Pontos 

Possíveis 

Entre 0% a 100% 
a IES é (preencha 

o percentual): 

Não 
se 

Aplica 

Pontos 
Obtidos 

1 A instituição possui algum plano de gestão 
ambiental? 

2 40%  0,8 

2 
A instituição preconiza, junto aos seus 
diferentes usuários, o uso racional de 

material de expediente? 

2 50%  1 

3 

A instituição estimula a disponibilidade de 
material didático via meio eletrônico ou 
digital para diminuir a necessidade de 

impressões? 

1 70%  0,7 

4 
A instituição preconiza a aplicação de 

provas on-line (o que também contribui para 
um menor nível de impressão)? 

2 50%  1 

5 

A instituição preconiza a adoção de 
processos administrativos e de progressões 

funcionais eletrônicos para diminuir a 
necessidade de impressões e o uso de 

papel? 

1 40%  0,8 

6 A instituição utiliza toners remanufaturados? 1 30%  0,3 

7 Caso a instituição utilize quadros brancos, 
são utilizadas canetas recarregáveis? 

2 30%  0,6 

8 

A instituição incentiva o uso, tanto de 
servidores quanto de acadêmicos, de 

canecas ou copos permanentes ao invés de 
descartáveis? 

2 90%  1,8 

9 A instituição preconiza, junto a seus 
diferentes usuários, o uso racional da água? 

2 90%  1, 8 

10 A instituição adota algum mecanismo para o 
reaproveitamento de água nos banheiros? 

2 90%  1,8 

11 A instituição adota algum mecanismo para 
captar e utilizar água da chuva? 

2 0%  00 

12 
A instituição preconiza, junto a seus 

diferentes usuários, o uso racional de 
energia elétrica? 

1 30%  0,3 

13 A instituição adota o uso de lâmpadas 
“econômicas”? 

2 30%  0,6 

14 

Os equipamentos elétricos e eletrônicos 
utilizados na instituição possuem melhor 

desempenho em termos de eficiência 
energética? 

1 40%  0,4 

15 

A instituição disponibiliza lixeiras 
apropriadas para que seus usuários possam 

realizar a correta separação dos resíduos 
gerados? 

2 30%  0,6 

16 
Os resíduos separados e passíveis de 
reciclagem são disponibilizados para a 

coleta como resíduos recicláveis? 

2 40%  0,8 

Fonte:  Nilson (2015) 
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Observa-se que o resultado mensurado no estudo foi de 11,9 pontos de um 
total 26 possíveis. Nota-se que o percentual obtido, utilizando-se a fórmula definida 
por Nilson (2015) foi de 45,76%, ou seja, a instituição pesquisada, conforme os 
critérios não aderem às práticas sustentáveis em suas atividades. 

 
 

Pontos 
alcançados Índice do 

Módulo X = 
Pontos Possíveis 

x 100 

     
 

O Centro de Ensino Pesquisado está situado em uma Universidade Pública 
Federal Catarinense, que possui 15 (quinze) Centros de Ensino e nesta pesquisa 
não será divulgado o nome do Centro, apenas denominado Centro “E” tendo em 
vista o sigilo e Ética Profissional. Verifica-se que 11 desses centros estão situados 
em uma cidade e os demais em cidades que apresentam demanda para os cursos 
ofertados, todos vinculados à mesma Reitoria, embora, existam particularidades em 
cada um. 

O Centro “E” possui cinco Cursos de Graduação e 06 (Seis) Cursos de Pós-
Graduação em nível de Mestrado e Doutorado. Entre os 05 (Cinco) Cursos de 
Graduação 03 (Três) possui Ensino EaD ( Ensino a Distância). Neste estudo realiza-
se um estudo de caso com verificação in loco no Centro de Ensino com Cursos do 
Ensino Presencial, não relacionando em um primeiro momento aos Pólos do EaD, 
que estão situados em diversos lugares do país. 

São observadas as ações dos gestores bem como de todo o Corpo Social do 
Centro “E” (Discentes; Técnico Administrativo da Educação e Docentes). Existe uma 
empresa fornecedora de cópias, devidamente legalizada pela Universidade e em 
contato com os responsáveis verifica-se que a quantidade de cópia diminuiu nos 
últimos anos, ou seja, os materiais disponibilizados pelos Professores aos 
acadêmicos são também on line.  A descrição do resultado obtido foi com base 
no Quadro 5: 

 
QUADRO 5: Classificação da instituição de acordo com o resultado global obtido. 

Resultado obtido Desempenho 
Até 50% Não adere a práticas sustentáveis em suas atividades. 

Entre 50,1% até 69,9% Apenas adere a práticas sustentáveis em suas 
atividades. 

Entre 70% até 100% 
Adere e contribui para disseminar e incentivar a adoção 
de práticas sustentáveis pela comunidade em que esta 

inserida. 
Fonte:  NILSON (2015). 
 

 Para que no futuro o Centro de Ensino pesquisado possa ser caracterizado 
“Entre 70% até 100%” torna-se necessário fornecer opções, ou seja, apresentar um 
Plano Resumido de Gestão Ambiental.  
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Plano Resumido de Gestão Ambiental – 5W2H 
 

O 5W2H mostra alternativas para questões consideradas deficitárias segundo 
LERÍPIO (2001). Verifica-se que a questão 11 (onze) apresentou o pior índice: “A 
instituição adota algum mecanismo para captar e utilizar água da chuva?”. 

No Quadro 6 apresenta-se um modelo de plano resumido de gestão 
ambiental: 
 
QUADRO 6:  Plano Resumido de Gestão Ambiental 
What (o que?) 
 

Realizar Projeto financiado “Coleta da 
água da chuva” para atendimento desta 
deficiência. 

Why (Por que)? 
 

Diminuir custos financeiros. 

When (Quando)? 
 

Em 2015 

Where (Onde)? 
 

No Centro Pesquisado 

Who (Quem)? 
 

Pró Reitoria de Planejamento e Centro 
Pesquisado. 

 
How (Como)? 

Projeto pela Instituição onde o Centro 
está situado, com possíveis parceiros. 

How much (Quanto custa)? 
 

Valores não orçados. 

Fonte: Adaptado de PFITSCHER (2004) 
 

 Tendo em vista a sustentabilidade deficitária de outras questões, sugere-se 
um processo de melhoria contínua para atender a critérios que possam no futuro 
evidenciar LR e LV com fim  “[...] disseminar e incentivar a adoção de práticas 
sustentáveis pela comunidade em que esta inserida”, conforme apresentado no 
Quadro 5 e assim, apresentar um resultado de 70% a 100%. 

Ainda, se observa cuidado especial com a utilização de água, pois nos últimos 
dois anos foram transformados três banheiros masculinos “tradicionais” por 
banheiros “ecológicos”, com economia comprovada de água. Destaca-se que a água 
é considerada um dos Bens que causa um dos maiores investimentos da 
Universidade pesquisada, quando analisado o PDI – Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 
 

CONCLUSÕES  
O objetivo geral deste trabalho “verificar a logística reversa e logística verde 

em um Centro de Ensino de uma Universidade Catarinense” na verificação in loco e 
entrevista observou-se que instituição de ensino pesquisada, pretende implementar 
ações dentro da IES, tais como: práticas de sustentabilidade e de racionalização no 
uso de materiais e serviços; ações de divulgação conscientização e capacitação; 
material de consumo; energia elétrica; água e esgoto e; coleta seletiva, contudo 
apresentou um resultado de 45,76% que segundo NILSON (2015) “Não adere a 
práticas sustentáveis em suas atividades”. 
  Quanto aos objetivos específicos; verificou-se que a LR e LV passam a ser 
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acentuadas com “Reciclagem; Remanufatura e Embalagens reutilizáveis”  e existe 
um trabalho que está sendo executado nesta IES,  pois os gestores entendem que a 
LV evita os aspectos e impactos ambientais, numa proporção de prevenção e a LR 
faz a recuperação dos impactos ambientais já causados. As duas LR e LV devem 
andar em consonância para obter uma sustentabilidade ambiental adequada. 
Quanto às práticas adotadas no Centro de Ensino estudado são observadas as 
ações dos gestores bem com o de todo o Corpo Social do Centro de Ensino 
estudado. Observou-se que existe uma empresa fornecedora de cópias, 
devidamente legalizada pela Universidade e em contato com os responsáveis 
verificou-se que a quantidade de cópia diminuiu nos últimos anos, ou seja, os 
materiais disponibilizados pelos Professores aos acadêmicos são também on 
line.Também a utilização de água, nos últimos dois anos teve melhorias, como 
exemplos foram transformados três banheiros masculinos “tradicionais” por 
banheiros “ecológicos”, com economia comprovada de água. Para um processo de 
melhoria contínua nesta IES foi proposto um plano resumido de gestão- 5W2H  e 
como primeira ação: Realizar Projeto financiado “Coleta da água da chuva” para 
atendimento desta deficiência. Por fim conclui - se que a implantação, por parte das 
IESs, de práticas sustentáveis e ambientalmente menos impactantes, torna-se 
relevante à medida que pode contribuir para despertar em seus acadêmicos, futuros 
profissionais, a consciência sobre o tema. Como sugestão para trabalhos futuros, 
apresenta-se: 

• Realizar estudos sobre implementação de todos os Módulos de LR e 
LV para o Centro de Ensino estudado; 

• Realizar estudo comparativo sobre mesma temática em dois centros 
desta universidade; 

• Realizar a aplicação de todo o SICOGEA com a Modelagem LR e LV. 
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