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A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos – Cogerh – é uma sociedade de
Economia Mista que tem missão o gerenciamento dos recursos hídricos do
Ceará, promovendo o acesso à água e contribuindo para o desenvolvimento
sustentável. A ética, compromisso, transparência, qualidade, responsabilidade
socioambiental, valorização dos recursos humanos, integração,
descentralização e participação são os valores da Companhia. 

Uma das competências da Companhia é o monitoramento qualitativo e
quantitativo das águas, através de oito gerências distribuídas no estado – nas
cidades Crateús, Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Fortaleza e Pentecoste e
Quixeramobim e Sobral. Dessa forma, este diagnóstico apresenta informações
sobre levantamentos de consumo de recursos naturais, levantamentos dos
principais bens e serviços adquiridos pela Companhia, levantamentos das
obras realizadas, levantamentos das práticas de desfazimento adotadas pela
Cogerh, levantamento das práticas ambientais de descarte de resíduos sólidos
e levantamento das necessidades de capacitação. 

Trata-se do diagnóstico atual que deverá servir de base para a melhoria
contínua dos processos e a gestão visando estabelecer parâmetros de
sustentabilidade ambiental nas atividades pertinentes ao seguimento da
administração pública indireta do qual faz parte.
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Este documento é um Diagnóstico Ambiental preliminar da Companhia de
Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, que descreve as ações e processos
na gestão dos recursos hídricos avaliadas sob a ótica da responsabilidade
socioambiental, procurando desvendar os padrões de consumo da instituição,
através do levantamento/inventário da situação socioambiental, para
identificar os pontos críticos associados à sustentabilidade. 
 
O diagnóstico é fundamental para garantir a eficiência na implantação da
Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. Este trabalho é de suma
importância na fase inicial para desvendar os impactos ambientais causados
pelas atividades da empresa. Visa, portanto, cumprir um dos passos para
implementar o Programa da A3P, identificando-se o modelo de consumo e
descarte dos recursos naturais e dos resíduos gerados.
 
Para sistematização do documento fez-se uso de dados da intranet, consulta à
legislação aplicável, observações participativas e articulação de informações
com os diversos setores da Cogerh, verificando-se a capacidade regulatória e
indutora dos padrões de consumo e a integração das práticas e suas relações,
foi elaborado o levantamento das informações sobre a situação atual da
logística existente e da estrutura física. 
 
Fez-se um levantamento preliminar do mapa do consumo dos recursos
naturais (uso de energia elétrica, água, matérias-primas e outros consumíveis)
e materiais de expediente, e abordou-se os aspectos legais, a estrutura
administrativa, a estrutura operacional, os aspectos sociais e os hábitos dos
atores envolvidos com as atividades e ações da COGERH, elencando-se os
elementos relevantes para a análise dos impactos socioambientais. 
 
 

INTRODUÇÃO1.
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A A3P é um programa de governo, criado, desenvolvido e mantido pelo Ministério
do Meio Ambiente. Embora a adesão ao Programa não seja obrigatória, o
interesse pela agenda é cada vez maior por dois motivos: 
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01 Adotar uma agenda ambiental no órgão é uma
exigência dos tempos modernos, quando a população
do planeta se vê diante de uma crise provocada pelas
mudanças climáticas e o aquecimento global. O que
fazer para evitar que a catástrofe anunciada não seja
maior ainda? Usar de forma racional os recursos
naturais. 

02 A sociedade exige da administração pública a
implementação de práticas que tenham como princípio
a sustentabilidade do planeta, que são as diretrizes da
A3P.

O rol de responsabilidades e compromissos que a administração pública
enfrenta em termos ambientais só tende a crescer, o que demanda
estratégias inovadoras em termos de consumo e produção, econômicos,
sociais e ambientais. Com isso, surge a necessidade do setor público de
criar soluções que programem iniciativas a fim de promover discussões
sobre desenvolvimento e responsabilidade socioambiental, que levem a
mudança de hábitos dos colaboradores. 

Desde as propostas do Plano de Governo, publicado em dezembro de 2014,
no caderno dos 7 (sete) Ceará, existem referências para importância da
A3P no eixo Ceará Sustentável no sentido de retomar e ampliar o programa
e de incentivar nas instituições públicas à formação de suas comissões
A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública) e criarem suas
agendas ambientais colocando-as em prática. Portanto, está também em
acordo com as diretrizes do Governo Estadual. Entende-se, desta forma,
que o envolvimento da Direção da COGERH é de fundamental importância
para implantação do Programa A3P. 



A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH foi criada através da
Lei nº 12.217, de 18 de dezembro de 1993, com a finalidade de gerenciar a oferta
de recursos hídricos do Estado do Ceará. Tem como Missão “Gerenciar os
recursos hídricos no Ceará, promovendo o acesso à água e contribuindo para
o desenvolvimento sustentável”. 
 
A sede encontra-se em Fortaleza (Bairro Parque Iracema) e tem ainda oito
Gerências Regionais distribuídas nas diversas Bacias Hidrográficas do território
cearense, que atendem os usuários de todo Estado do Ceará, e dão apoio aos
membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas e aos membros das Comissões
Gestoras. 
 
A COGERH vem amadurecendo, desde 2014, implantar a agenda ambiental
inicialmente através da Assessoria de Gestão Ambiental (Asgam), na
oportunidade foi realizado uma oficina com os colaboradores da Cogerh e
Sohidra com o objetivo de tentar minimizar os impactos ao meio ambiente que
são provocados por atividades administrativas ou operacionais da instituição.
Na ocasião, a A3P foi colocada como um movimento voluntário, mas não
houve engajamento da direção da Companhia para levar o programa adiante. 
 
No Plano Estratégico de 2015-2022, a Missão incluiu o desenvolvimento
sustentável; e na relação dos valores: Ética, Compromisso, Transparência,
Qualidade, Responsabilidade Socioambiental, Valorização dos Recursos
Humanos, integração, descentralização e participação. 
 
A Cogerh tem a responsabilidade socioambiental nos seus valores e de forma
geral implementa critérios de sustentabilidade nas diversas atividades voltadas
para a gestão dos recursos hídricos, contribuindo para a conservação do meio
ambiente, buscando a melhoria das condições de vida da sociedade, e
também estimula uma cultura institucional que agregue valores, atitudes e
comportamentos consoantes com a gestão socioambiental. 
 
 

 

2. A COGERH E A SUSTENTABILIDADE 
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No Mapa Estratégico da COGERH destacam-se na linha de processos e
tecnologias: aprimorar a eficiência operacional dos sistemas hídricos; promover
a otimização do uso racional da água; garantir a segurança da infraestrutura
hídrica; aprimorar a gestão logística, patrimonial e de tecnologia da informação
e de comunicação. E no espaço dedicado aos colaboradores, promover a
valorização das pessoas e desenvolver a gestão do conhecimento, e com
relação à sociedade, ampliar, empoderar e fortalecer os organismos de bacia
do Ceará aprimorando a gestão participativa.
 
O ESTATUTO SOCIAL DA COGERH, aprovado em 05.06.2018, afirma a autonomia
administrativa, financeira e orçamentária da companhia, onde se destaca no
Cap II – Do Objeto Social (atribuições), inciso XX – a participação de
empreendimentos de geração de energia, com o intuito de reduzir os seus
custos operacionais. No Capítulo das Competências do Diretor-Presidente,
encontra-se que ele vai identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer
recomendações sobre investimentos ou desenvolvimento dos serviços da
instituição. 
 
Enquanto os Diretores da Cogerh são corresponsáveis pelos atos e atividades
que a empresa desempenha, sendo que as diretorias são divididas em
Operação, Planejamento e Administrativo-Financeiro que, sucintamente, com
relação as duas primeiras supervisionam, monitoram, aplicam e aprimoram o
Planejamento Estratégico da empresa, enquanto o Financeiro movimenta o fluxo
de pessoas e bens. 
 
Neste leque de ações e compromissos da empresa existem indicadores que
monitoraram a evolução destas ações, pois a organização trabalha com
projetos e processos. Elencou uma lista de indicadores para facilitar a
percepção da sustentabilidade ao longo do tempo. 
 
Outra ação possível de verificar a sustentabilidade promovida pela COGERH,
são nos leitos e vales perenizados dos rios, para a contribuição e manutenção
das Matas Ciliares. Embora no último período de seca (2012-2019) o alcance
das águas tenham reduzido de 2.500 Km para cerca de 650 Km dos rios e
riachos perenizados. 
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Nas oito Gerências Regionais sempre é notável o apoio nas ações em defesa
do meio ambiente, que em acordo com a Direção-Geral, promovem
transparência na sua atuação em parceria com a sociedade e em particular
com os 12 (doze) Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado. 
 
A Companhia possui seis eixos de atuação, dentre estes o de Desenvolvimento
Institucional, onde se destaca a Responsabilidade Socioambiental, que visa
dentre outros, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e segurança no
ambiente de trabalho, através da inserção de critérios que envolvem
mudanças e transformações nas ações relacionadas com o uso racional da
água, gerenciamento de resíduos sólidos e as construções sustentáveis. 
 
A COGERH já adota procedimentos considerados sustentáveis na gestão
administrativa, por exemplo, foi implantado o sistema para evitar o desperdício
de água e o uso de critérios de sustentabilidade nas licitações de produtos.
Portanto, o que a adesão da empresa ao Programa A3P pretende é sistematizar
o que é fundamental para um projeto de sustentabilidade. 
 
A COGERH aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P, em abril
de 2019 visando incorporar critérios socioambientais na sua administração,
com o objetivo de aumentar a eficiência da gestão, promover a economia de
recursos naturais e de gastos institucionais, a fim de adotar procedimentos de
sustentabilidade na gestão das suas atividades.
 
A definição cunhada pela ISO 26000, e também adotada na norma Brasileira
ABNT NBR 16001, é a de que a Responsabilidade Social de uma organização
pelos impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio
ambiente, ocorre por meio de um comportamento ético e transparente que:
 
• Contribua para o desenvolvimento sustentável, inclusive para a saúde e o
bem estar da sociedade; 
• Leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 
• Esteja em conformidade com a legislação aplicável; 
• Seja consistente com as normas internacionais de comportamento e 
• esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações”. 
 
Portanto, a implantação da A3P será uma maneira da COGERH sistematizar e
tornar transparente a busca de sustentabilidade socioambiental da empresa. 
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3. AGENDA
AMBIENTAL NA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - A3P 

O significado de Agenda Ambiental na Administração
Pública - A3P, pode ser descrito a partir da palavra
agenda que remete a compromissos, que se destina
a anotar, no a dia a dia, as tarefas, as obrigações, os
acordos, as responsabilidades, enquanto ambiental
diz respeito ao tratamento do social e do meio
ambiente na administração de qualquer das três
esferas públicas.
 
A A3P foi concebida em 1999. Somente dois anos
depois foi oficialmente criado o Programa Agenda
Ambiental na Administração Pública. Em 2002, a A3P
foi premiada pela Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),
como “O melhor dos exemplos” na categoria Meio
Ambiente. (site MMA). 

Por sua relevância a A3P foi incluída no PPA
2004/2007 como ação integrante do programa de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis,
tendo continuidade no PPA 2008/2011. Essa medida
garantiu recursos que viabilizaram a implantação
efetiva da A3P, tornando-a referencial de
sustentabilidade nas atividades públicas.

A Agenda Ambiental da Administração Pública é um
programa do Ministério do Meio Ambiente que
objetiva estimular os órgãos públicos do país a
implementarem práticas de sustentabilidade. A
adoção da A3P demonstra a preocupação do órgão
em obter eficiência na atividade pública enquanto
promove a preservação do meio ambiente. Ao seguir
as diretrizes estabelecidas pela Agenda, o órgão
público protege a natureza e, em consequência,
consegue reduzir seus gastos. 

"A adoção da A3P
demonstra a

preocupação do
órgão em obter

eficiência na
atividade pública

enquanto
promove a

preservação do
meio ambiente"
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A A3P é um programa de caráter voluntário, destinado às instituições públicas.
Portanto, não cabe sanções legais por parte do Ministério do Meio Ambiente
para a sua implantação. O Programa A3P pode ser desenvolvido em toda a
administração pública na esfera dos três poderes da República: Legislativo,
Executivo e Judiciário; e nos três níveis de governo (Federal, Estadual e
Municipal).

A maior parte dos órgãos públicos já adota procedimentos considerados
sustentáveis. Em diversas instituições, a coleta seletiva, por exemplo, é uma
prática comum; em algumas foi adotado sistema para evitar o desperdício de
água; outras estabeleceram que toda licitação será dentro de critérios de
sustentabilidade. O que o Programa A3P fez, foi sistematizar em eixos temáticos
aquilo que é fundamental para um projeto de sustentabilidade, hoje disperso
em diversos órgãos. São seis eixos: Uso dos recursos naturais; Qualidade de
vida no ambiente de trabalho; Sensibilização dos servidores para a
sustentabilidade; Compras sustentáveis; Construções sustentáveis; e Gestão
de resíduos sólidos.
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Em 2020, por meio da nova estrutura do Ministério do Meio Ambiente - MMA, a
A3P começou a integrar o Departamento de Educação e Cidadania Ambiental
(DEC) que, por sua vez, faz parte da Secretaria de Biodiversidade (SBio). 
 
A Portaria Nº 326, DE 23 DE JULHO DE 2020, do MMA, estabelece que o Programa
A3P tem a finalidade de promover a responsabilidade socioambiental, a
adoção de procedimentos de sustentabilidade e critérios socioambientais nas
atividades do setor público e, deve se basear, no mínimo, nos seguintes eixos
temáticos: 
 
I - uso racional dos recursos naturais e bens públicos: utilizar energia, água,
madeira, papel, copos e materiais de expediente, entre outros, de forma
racional, para que haja economia dos recursos financeiros, menor desperdício
e menor impacto ambiental negativo; 
II - gestão adequada dos resíduos gerados: adotar a política dos 5R's -
Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar - e, com base na Lei nº 12.305/10,
que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, implantar o
plano de gerenciamento de resíduos sólidos; 
III - qualidade de vida no ambiente de trabalho: criar meios para que todas as
pessoas que circulam no ambiente se sintam bem e, conforme cada caso,
adotar procedimentos e instalar equipamentos que contribuam para a melhor
qualidade de vida; 
IV - sensibilização e capacitação dos servidores: criar e consolidar nos
servidores a consciência cidadã quanto à responsabilidade socioambiental,
com a adoção de práticas que promovam a sustentabilidade e o respeito à
vida; 
V - contratações públicas sustentáveis: adquirir e contratar com critérios de
sustentabilidade, e considerar a relação custo/benefício no médio e longo
prazos, e não somente o critério de menor preço; 
VI - construções sustentáveis: construir e/ou reformar considerando critérios
que atendam o conforto térmico e acústico, fazendo uso da luz solar, energia
dos ventos e água da chuva, utilizar materiais e equipamentos que impliquem
em maior economia de energia, entre outros, e produzam pouco ou nenhum
impacto ambiental; garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida.
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A Agenda Ambiental da Administração Pública é uma meta da Cogerh
assumida pelo Diretor-Presidente João Lúcio Farias de Oliveira, buscando
colocar em prática as ações socioambientais desde do início de seu mandato.
Segundo ele, a criação da Assessoria Socioambiental possibilitou implementar
ações práticas transformando a boa intenção em compromisso. Portanto, a
continuidade das organizações sejam elas: públicas ou privadas devem estar
assentadas na capacidade humana de atualizar o seu modelo de gestão, com
inovação e sustentabilidade em seus processos.
 
O programa da A3P no Ceará é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente
– SEMA, por meio de uma coordenação específica criada para este fim, a
Coordenadoria de Articulação. 
 
A Direção da Cogerh recebeu o representante da Secretaria de Meio Ambiente
– SEMA, no dia 22 de maio de 2019, na sala da presidência para manifestar o
engajamento da alta gestão na implantação da agenda ambiental da
administração pública, dando assim o primeiro passo concreto para o
processo de implementação da A3P na Companhia, participaram da reunião:
diretores, assessores, gerentes, técnicos, colaboradores e o representante da
SEMA, Sr. Milton Alves de Oliveira.
 
A implementação da A3P é uma iniciativa que demanda o engajamento
individual e coletivo na COGERH e visa efetivar projetos que venham auxiliar na
melhoria da qualidade de vida e na promoção do desenvolvimento sustentável.
 
Os gestores são os agentes de mudança, e deverão sensibilizar os servidores e
colaboradores, fornecedores, membros dos comitês de bacias hidrográficas,
membros das comissões gestoras, empresas e organizações da sociedade
civil, a implementação de uma rede de sustentabilidade, por meio de
engajamento e respeito ao ideal de sustentabilidade, através de ações
exemplares, perceptíveis ao monitoramento e controle. Respaldados na
transparência e na ética. 
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A COGERH surgiu em 1993 a partir de uma crise hídrica por qual passava o
Ceará, desde então desenvolveu o controle técnico e incluiu a participação da
sociedade, por meio dos 12 Comitês de Bacias, o monitoramento dos corpos
hídricos e as alocações negociadas das águas. A Companhia está presente
na vida do cidadão cearense, provendo o gerenciamento de mais de 90% das
águas acumuladas no estado, de forma descentralizada, integrada e
participativa.
 
Atualmente, o quadro de funcionários tem um total de 910 pessoas, sendo 96
(noventa e seis) trabalhadores concursados, 38 (trinta e oito) comissionados
e 776 (setecentos e quarenta e seis) terceirizados, e também opera de forma
integrada com várias instituições, desta maneira, segundo o presidente atual
João Lúcio, mesmo em período de seca, faz uma boa gestão dos recursos
hídricos, devido ao poder de articulação desenvolvido no exercício da gestão. 
 
A Companhia se preparou para os períodos de estiagem prolongada, para
isso criou o Comitê de Convivência com a Seca, o Plano Estadual de
Convivência com a Seca, ampliou o Processo de Alocação de Água
Negociada, simplificou a Outorga de Direito de Uso da Água e criou o Grupo de
Trabalho de Segurança Hídrica. Nos vales perenizados ficou estabelecido faixas
em que não seria permitido a irrigação e foi restringido o tamanho das áreas
de plantio.
 
Destaca-se no período de escassez as ações na gestão administrativa para
evitar o desperdício de água na própria SEDE (Espaço das Águas), quando foi
suprimido o espelho de água, espécie de lago artificial, modificando o
paisagismo do edifício para vegetação da Caatinga e também foram
modernizadas as tecnologias de uso de água nos banheiros, tornando-os
mais eficiente com torneiras sensorizadas, e colocadas descargas de
acionamento duplo. Destaca-se ainda a orientação na lavagem dos carros,
que foi reduzida para frota inteira.

 

4. POR QUE IMPLEMENTAR A A3P NA
COGERH? 
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Figura 2 -  Descarga com acionamento duploFigura 1 -  Torneiras com sensores 



Para sistematizar as ações de sustentabilidade e fortalecer os planos de
eficiência da gestão, em 2019, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
realizou reunião com os técnicos da Coordenadoria de Educação Ambiental e
Articulação Social – COEAS da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA, visando a
implementação da A3P. A SEMA é responsável pela coordenação e assistência
técnica do Programa da Agenda Ambiental da Administração Pública no
Estado do Ceará. 
 

 Figura 3 - Reunião da Diretoria da Cogerh com a Secretaria de Meio
Ambiente – SEMA, visando à implantação da Agenda Ambiental da
Administração Pública - A3P 

O Termo de Adesão tem por finalidade integrar esforços para desenvolver
projetos destinados à implementação da agenda. A assinatura do termo
demonstra o comprometimento da COGERH com a agenda socioambiental e
gestão transparente.

Os passos para implementação da A3P são:

1.  Criar a Comissão da A3P;
2. Realizar um diagnóstico da instituição; 
3. Desenvolver projetos e atividades;
4. Promover a mobilização, sensibilização e capacitação; 
5. Realizar a avaliação e o monitoramento das ações. 

A coordenação da A3P, junto com os parceiros, deverá sensibilizar todos os
envolvidos nos processos e atividades da COGERH, não apenas a equipe de
coordenação, deverá buscar atingir os níveis operacional, tático e estratégico,
pois certas atividades administrativas e operacionais podem causar danos
ambientais e precisam ser revisadas e corrigidas. 
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A implantação da A3P poderá trazer uma série de vantagens, tais como:
redução de água, energia e outros insumos, qualidade de vida organizacional,
redução de danos ao meio ambiente, economia financeira, um futuro melhor
para próximas gerações, entre outros. 

Os gestores da COGERH podem optar por uma agenda que não se limite a
tratar as interações que ocorrem apenas dentro de suas próprias instalações,
ou escolherem estender seu escopo para incluir comunidades, a exemplo da
coleta seletiva, da qual participa a Associação Raio de Sol, e neste caso os
funcionários da COGERH também fazem a separação dos resíduos sólidos em
suas residências e aqueles que não possuem coleta seletiva em seu
condomínio ou no seu bairro podem optar por separar os materiais recicláveis
como plástico, papelão, garrafas de plástico (pets), vidros e papel, tendo a
opção de destinar adequadamente na sede da Cogerh para a Associação de
Catadores (as) Raio de Sol, promovendo assim a economia circular.  

Os gestores poderão estimular espaços de discussões, tendo em vista a
importância da conservação ambiental e desenvolvimento sustentável para os
Comitês de Bacias Hidrográficas, à nível local e regional, buscando assim uma
maior aproximação da sociedade em relação aos diversos problemas
ambientais a enfrentar. Este item, com envolvimento dos Comitês de Bacia,
consta na Proposta de Governo dos 7 (sete) Ceara’s.

Os membros dos Comitês de Bacias são sensibilizados e instruídos de várias
formas para o uso racional da água em capacitações e campanhas ao longo
do ano. “O poder público tem o poder de punir, corrigir e incentivar medidas que,
além de serem ambientalmente justas, também fazem parte de seu interesse
econômico” (NASCIMENTO, 2012, p. 60). 
 
Em setembro de 2019, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos assinou o
Termo de Adesão da Coleta Seletiva Solidária, com a Associação de Catadores
(as) Raio de Sol e com a SEMA, se tornando assim o segundo órgão do Estado
a implementar a gestão dos resíduos sólidos, através do Programa de Coleta
Seletiva Solidária no Âmbito da Administração Pública do Ceará.
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Em setembro de 2019, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos assinou o
Termo de Adesão da Coleta Seletiva Solidária, com a Associação de Catadores
(as) Raio de Sol e com a SEMA, se tornando assim o segundo órgão do Estado
a implementar a gestão dos resíduos sólidos, através do Programa de Coleta
Seletiva Solidária no Âmbito da Administração Pública do Ceará.

A influência sobre as atividades de compra dos seus fornecedores, acontecem
nos procedimentos de licitação (Decreto 32.718 de 15 de junho de 2018), onde
um dos critérios listados é a sustentabilidade ambiental da proposta ou do
projeto.

A A3P é um programa que tem como objetivo inserir os pilares da
responsabilidade socioambiental dentro das atividades administrativas e
operacionais desenvolvidas na administração pública, dessa forma busca
adequar o comportamento do consumo do Governo aos preceitos
constitucionais sobre a responsabilidade ambiental compartilhada, que é tarefa
de todos os segmentos da sociedade, do setor público e do produtivo (MMA,
2014). 

Portanto, este documento visa elaborar uma análise crítica ambiental inicial da
Cogerh a fim de recolher informações para uma avaliação de base,
procurando examinar onde a empresa está no momento atual e aonde deseja
ir, e desta forma estabelecer uma base para o sistema de gestão ambiental
através de parâmetros objetivos. 
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Figura 4 - Secretário de Governo do Estado do Ceará
com a  Rede de Catadores de Materiais Recicláveis e o
Meio Ambiente

Fonte: Banco de imagens da Cogerh



Mostrar os requisitos legais e regulamentares que apoiam a gestão na
Cogerh e a estrutura de responsabilidade, conscientização e competência; 
Identificar os aspectos ambientais significativo, mostrando pontos positivos e
pontos a melhorar, com relação ao consumo de água e energia, e ainda no
manejo com os resíduos produzidos;
Examinar todas as práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes;
Avaliar as informações provenientes com base nas Normas Ambientais
cabíveis;  
Elencar metas; programas de gestão socioambiental; 
Eleger os itens que farão parte do monitoramento e medição; 
Apontar ações corretivas e preventivas – plano de melhorias ambientais;
Propor melhorias do desempenho ambiental. 

Este levantamento visa conhecer as atividades e processos rotineiros da
Cogerh, por meio do levantamento do uso dos bens de consumo, do
gerenciamento dos resíduos sólidos, dos tipos de contratos e contratações
públicas efetuadas, e também discernir sobre a qualidade de vida no
ambiente de trabalho. Visando melhorar a qualidade de vida e reduzir
gastos como consequência de uma gestão socioambiental. 
 
Identificar o estado atual da Cogerh e contribuir para que a organização
produza mais com menos recursos; dar respostas rápidas às novas padrões
de consumo e reduzir os impactos ambientais por meio da monitoração dos
bens utilizados, atividades, produtos, serviços praticados e contratos
realizados, buscando parâmetros de sustentabilidade. 
 

 
 

5. OBJETIVOS DO DIAGNÓSTICO
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Inicialmente reuniu-se e organizou um conjunto de dados e informações
pertinentes as questões de gestão socioambiental da Cogerh, foi analisado a
estrutura física do estabelecimento. Descreveu-se as ações e atividades da
Cogerh através de dados colhidos na intranet e no site, em seguida elaborou-se
o sumário e a relação de objetivos propostos pelo trabalho.
 
Foram coletados dados de consumo diretamente nas gerências envolvidas e a
partir das tabelas, informações e dados enviados foram interpretados e
organizados para consolidação das informações. A análise dos dados e
informações estão relacionadas com os eixos temáticos padronizados na A3P. 
 
Realizou-se uma análise a partir das Normas Técnicas referentes ao item em
foco e elaborou-se a redação deste documento identificando-se os pontos que
tiveram bom ou mau desempenho, relacionando os pontos principais a serem
melhorados.
 
Ressalta-se que todas estas informações poderão ser úteis na tomada de
decisão da diretoria da Cogerh a fim de implantar melhoria ambiental continua
na empresa. Atualmente, as exigências internacionais para adoção de um
desenvolvimento sustentável deve começar pelos procedimentos internos,
incentivando a adoção de procedimentos de proteção à saúde dos
empregados e ao meio ambiente, com redução dos resíduos e otimização dos
recursos, e também melhorar as medidas de segurança e higiene no trabalho. 

 

6. METODOLOGIA
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A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na
administração pública e, para tanto, estrutura-se em seis Eixos Temáticos
prioritários fundamentados pela política dos 5 R’s: Repensar, Reduzir,
Reaproveitar, Reciclar e Recusar o consumo de produtos que gerem impactos
socioambientais negativos significativos. Os eixos foram adequados e sofreram
adaptações para as condições da instituição. 
 
Este diagnostico descreve, sucintamente, cada um dos Eixos Temáticos e suas
interfaces na COGERH, em cada um deles procura retratar com dados o status
quo das atividades e ações na empresa que são ligadas ao social e ao meio
ambiente. 
 
Desvenda-se o gerenciamento das rotinas e procedimentos, com base na
legislação, ações e diretrizes da Companhia, procurou-se conhecer as relações
entre as atividades da Cogerh com o meio ambiente. Assim, busca conhecer o
padrão que predomina na gestão ambiental, incluindo em alguns casos as
Gerências Regionais nos gastos que são centralizados. 
 

 

7. EIXOS TEMÁTICOS - ESTRUTURA DA A3P 

COGERH | DIAGNÓSTICO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 22



 
A diretriz deste eixo é conhecer o uso dos recursos naturais e bens públicos. A
A3P destaca os usos da água, energia, papel (madeira), copos plásticos,
material de expediente, material de limpeza e outros. Os dados incluem os
consumos de água e produção de esgotos; energia elétrica; papel de escritório;
copos descartáveis e produtos de limpeza e conservação. 
 
Com relação ao consumo de papel e copos descartáveis, a Gerência de
Suprimento e Patrimônio – GESUP forneceu o histórico anual de 2018 2019 e
2020, e dados mensais junto também com outros materiais, abaixo
descriminados:

 

7.1. EIXO - USO RACIONAL DOS RECURSOS
NATURAIS E BENS DE CONSUMO
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7.1.1

CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT 250 G
AGUA SANITARIA LITRO

DESCRIÇÃO

DESINFETANTE CONCEN DE 5 LITRO
ESPONJA DUPLA FACE 110X70X20
PAPEL TOALHA PICOTA 400 FOLHA
COPO PLASTICO 150 ML COM 100 UN
COPO PLASTICO AGUA 50 ML COM 100 UN
PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM

UNIDADE
PT
UN
UN
UN
PT
PT
PT
RS

TOTAL 2018 TOTAL 2019 TOTAL 2020
2514 3092 1453
744 699 452
128 141 68
392

2586
1653
413

1275

519
2920
1962
389

1396

319
1923
936
167
522
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CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT 250 G 

AGUA SANITÁRIA LITRO 

DESINFETANTE CONCEN DE 5 LITRO 

ESPONJA DUPLA FACE 110X70X20 

PAPEL TOALHA PICOTA 400 FOLHAS 

COPO PLASTICO 150 ML COM 100 UN 

COPO PLASTICO AGUA 50 ML COM 100 UN 

PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM 

Fonte: Dados da GESUP

Tabela 1 - Histórico anual de material de consumo da Cogerh

Gráfico 1 - Histórico anual de material de consumo da Cogerh

Fonte: Dados da GESUP



A tabela mostra que o consumo total de papel na empresa, com média anual
para 2018 e 2019, corresponde a 1.335 resmas, antes da pandemia, sendo que
em 2020 baixou para menos da metade, apenas 522 resmas.
 
Destaca-se que a Gerência de Outorga e Fiscalização tem por meta zerar o uso
de papel, tornando todos os processos digitalizados, isso poderá ser adotado
também, nos grandes eventos promovidos pela Cogerh, por exemplo um KIT
mínimo de papéis entre pastas e crachás dentro de um padrão que permita 
 reuso.   

O trabalho voluntário dos colaboradores já implantou o reuso do papel em
blocos de anotações, incentivados pela Assessoria de Comunicação, a
comunicação interna usa muito o expediente de e-mails e a Gerência de
Informática – GETIN criou vários Sistemas Internos que vem abolindo o uso de
papel. 
 
Necessário fazer o levantamento para verificação do consumo médio da tinta
em tôner e os procedimentos de impressão (frente e verso das impressoras). É
importante, neste contexto, incentivar medidas para a redução do consumo em
impressão (utilizar frente e verso e corrigir na tela do computador), já que a
Cogerh tem 32 impressoras em funcionamento. 

Seria adequado a instalação e utilização da Ecofont14 (Spranq Eco Sans) em
todos os documentos impressos na Cogerh. O Setor de Tecnologia da
Informação da Advocacia-Geral da União estima que a utilização da Ecofont
garante economia de 26% de tinta para impressão.

 
A tabela mostra também que os consumos dos copos plásticos de 150 ml tem
consumo médio anual de 1.802 pacotes e o copinho de café média em torno de
800 pacotes, sendo que em 2020 este gasto foi reduzido para menos da
metade devido ao trabalho remoto. Nota-se o uso destes copos especialmente
pelo público externo que demanda serviços do órgão e pouco pelos(as)
servidores(as), que trabalham na Sede.
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CAFÉ TORRADO E MOIDO PCT 250 G
AGUA SANITARIA LITRO

DESCRIÇÃO

DESINFETANTE CONCEN DE 5 LITRO
ESPONJA DUPLA FACE 110X70X20
PAPEL TOALHA PICOTA 400 FOLHA
COPO PLASTICO 150 ML COM 100 UN
COPO PLASTICO AGUA 50 ML COM 100 UN
PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM

UNIDADE
PT
UN
UN
UN
PT
PT
PT
RS

JAN

Fonte: Dados da GESUP

Tabela 2 - Histórico mensal de janeiro a julho (2021) de material de consumo da Cogerh
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PAPEL TOALHA PICOTA 400 FOLHA 

COPO PLASTICO 150 ML COM 100 UN 

COPO PLASTICO AGUA 50 ML COM 100 UN 

PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM 

Na tabela a seguir, dados disponibilizados pela GESUP, referente aos primeiros
sete meses do ano de 2021, do consumo de materais de limpeza e expediente:

Gráfico 2 - Histórico mensal de janeiro a julho (2021) de material de consumo da Cogerh

As informações obtidas pela Gerência de Suprimento e Patrimônio - GESUP,
confirmam situação semelhante ao quadro dos anos anteriores com relação
aos gastos de material de consumo da Cogerh. O papel toalha permanece
sendo o item mais consumido entre os outros materiais. 

Há uma diminuição considerável na quantidade de material obtido com relação
ao mês de março, visto que nesse período houve o retorno do trabalho remoto
por causa do pico da segunda onda da pandemia do covid-19.

Verifica-se, também no período entre os meses de  janeiro a julho de 2021, um
consumo progressivo de copos plásticos comparado ao mesmo período do
ano passado, o que implica uma necessidade de melhor conscientização e
sensibilização sobre o uso racional destes materias de expediente.

Fonte: Dados da GESUP
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Destaca-se neste eixo o incentivo da Assessoria Socioambiental e Assessoria
de Comunicação ao uso de copos reutilizáveis (canecas ou material durável)
muitos colaboradores usam garrafas para beber água, e nas reuniões dos
Comitês de Bacia geralmente se faz uma sensibilização para adoção de um
copo. 
 
A assessoria socioambiental em parceria com a assessoria de comunicação
realizou em 2019 campanhas educativas “adote um copo” através da
confecção de cartazes e por meio de notícias na intranet, parte dos
funcionários e colaboradores aderiram a ideia, só que verifica-se a
necessidade de dar continuidade as campanhas educativas para evitar o
desperdício de copos plásticos na Companhia, em 2020 foram confeccionados
cerca de 500 (quinhentos) copos plásticos, 500 (quinhentas) canetas, 500
(quinhentas) sacolas veiculares, 500 (quinhentas) sacolas reutilizáveis com a
logomarca da agenda ambiental da administração pública (A3P), que foram
distribuídas em parte com funcionários e colaboradores.
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Figura 7 - Uso de copos plásticos para beber

Figura 6 - Coleta seletiva de papel

Fonte: Banco de imagens da Cogerh

Fonte: Banco de imagens da Cogerh

Figura 5 - Copos plásticos para beber

Fonte: Banco de imagens da Cogerh

Figura 8 - Uso de sacolas reutilizáveis

Fonte: Banco de imagens da Cogerh



 
Destaca-se na tabela o consumo de material de limpeza (água sanitária,
desinfetante, esponjas e papel toalha), que também apresentam redução no
ano de 2020, devido ao trabalho remoto que foi adotado para boa parte dos
servidores da Cogerh. De modo especial entre os meses de abril a julho-2020. 
 
Consumo de energia – neste item são analisados o uso da luz natural, se as
lâmpadas ficam sempre acesas, se tem economia no horário do almoço, se
desligam os monitores no intervalo, se existem tomadas com extensões, a cor
das paredes são claras, caso o ar-condicionado esteja ligado, todas as janelas
são fechadas. 
 
A Sede da Cogerh funciona em grandes salas com diversas pessoas que
possuem diferentes hábitos de temperatura, e a contribuição acontece de
forma individual, por isso os colaboradores apagam a luz, se for o último a sair;
costumam desligar o monitor do computador, pois ele é responsável por cerca
de 70% do consumo de energia do equipamento. 
 
Nos gráficos abaixo, é possível visualizar o consumo da energia elétrica na Sede
da Companhia, mostrando o consumo anual de 2018, 2019, 2020 e 2021, do
período entre meses de janeiro a julho.
 

 

7.1.2
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Em 2020 podemos destacar que os gastos com energia elétrica na Sede
Cogerh, em comparação com os consumos anuais de 2018 e 2019, em especial
entre os meses de abril e agosto/2020 ficaram abaixo da média em quilowatts,
essa mudança no nível de consumo foi devido a pandemia e a introdução do
trabalho remoto. 
 
Na sede as lâmpadas usadas são fluorescentes, pode-se sugerir uma mudança
para as do tipo LED, pois estas consomem de 60% a 80% menos energia, ainda
mais que nas salas da empresa as luzes ficam sempre acesas, pois a
luminosidade natural não foi projetada para uso rotineiro. 
 
Nas compras é indicado adquirir os produtos que apresentam os melhores
níveis de eficiência energética dentro de cada categoria necessário.
 
 
 
Na Sede da empresa faz-se o uso eficiente da água através da adoção de
tecnologias inovadoras dos equipamentos e torneiras utilizadas no prédio; o
aproveitamento de água dos ares-condicionados para irrigação de jardins e
lavagem de pisos. A diretoria aprovou a mudança de paisagismo de piscinas,
para vegetação de caatinga e criou regulamento para lavagens de automóveis.
Nos açudes monitorados destaca-se a participação das Comissões Gestoras e
dos Comitês de Bacias para alocação e uso eficiente da água, conta também
como a vigilância dos membros nos vales perenizados, inclusive criaram
normas com parecer desfavorável para uso de irrigação por inundação no
território cearense, tendo em vista que as chuvas nos últimos anos foram abaixo
da média. A diretoria da Cogerh tem apoiado as ações dos colaboradores para
atuarem em acordo com o uso racional da água, e auxiliarem nos treinamentos
solicitados pela sociedade. 
 
Nos gráficos a seguir, é possível visualizar os gastos com as contas de água
(R$) na Sede da Companhia, mostrando o consumo anual de 2018, 2019, 2020 e
2021 do período entre os meses de janeiro a julho.
 
 
 

 

COGERH | DIAGNÓSTICO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 30

7.1.3O USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS.
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PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
 
Constam somente as toalhas de papel na tabela de consumo no item
7.1.1, mas no desenvolvimento e implantação da A3P, serão
relacionados em forma de tabela os produtos e os tipos de
embalagens, além da quantidade e os vários tipos de produtos
adquiridos por mês. Para desta forma acompanhar o consumo deste
tipo de material e acompanhar estatisticamente a aquisição
relacionado ao crescimento de novas atividades ou expansão da
companhia. 
 
São exibidos abaixo os gráficos relacionados a 2018, 2019 e 2020 e
podemos perceber a redução que aconteceu no consumo de papel
toalha nos meses de trabalho remoto devido a pandemia.

    

7.1.4
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CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E EMISSÕES DE POLUENTES
 
A COGERH faz o levantamento da quilometragem dos veículos, que está sob a
responsabilidade da empresa. Portanto, a maioria do transporte é realizada em
veículos terceirizados. Assim sendo, é possível reunir os dados da
quilometragem somente dos veículos da Companhia e para chegar a valores
estimados de poluição e de consumo de combustível. 
 
 
 
 
 
A Cogerh está instalada na Rua Adualdo Batista, 1550 - Parque Iracema,
Fortaleza/CE, numa área de aproximadamente 10,000 m2, onde funcionam
também uma das Gerências Regionais e a Sohidra(Superintendência de Obras
Hidráulicas), tem um pátio de separação entre os blocos, onde de destaca um
auditório para 120 pessoas. A Gerência Metropolitana foi acomodada no andar
superior do prédio da Cogerh. 
 
No bloco da Sohidra tem também um auditório no primeiro andar onde podem
ser acolhidos cerca de 50 pessoas, destaca-se que foi assinado o termo de
compromisso com a associação de Catadores Raio de Sol visando a gestão
dos resíduos sólidos nas duas instituições. 
 
Neste bloco tem também a Sala de Videoconferência da Cogerh, onde são
realizadas as reuniões que possibilitam a participação das gerências do
interior.

 

7.1.5

7.2. EIXO - GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS 
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Figura 9 - Localização dos prédios da COGERH – SOHIDRA,
mostrando o pátio interno, onde se encontra o auditório e ao
redor os estacionamentos. 

Avenida Min José Américo

Rua Adalto Batista 

Fonte: Google Earth



Os empregados encontram-se em grandes salas que compreendem mais ou
menos uma diretoria, onde trabalham em média quatro gerentes e suas
equipes. Existem as salas da presidência, das diretorias e dos assessores que
são ligados a gestão superior. 
 
No térreo existem ainda: quatro banheiros femininos e quatro masculinos; dois
bebedouros e uma cozinha. Em vários locais do prédio foram distribuídos
coletores de resíduos sólidos nas cores padrão para selecionar o lixo. Mas a
separação não acontece nestes recipientes, pois encontram-se usualmente
misturados.
 
Foi colocada uma caixa coletora de papel ao lado das impressoras e deste
deposito junta-se o material para fazer os blocos de anotação com o reúso. Na
cozinha foi colocado um coletor de lixo orgânico, e está sendo negociado com
um servidor levar para fazer a compostagem em um sítio localizado em área
rural. A limpeza do prédio é feita por uma equipe terceirizada no período da
manhã, antes da entrada dos empregados, com o uso de EPI’s, o lixo é
acondicionado em sacos plásticos de 100 litros, cada empregado tem uma
pequena lixeira embaixo da sua mesa, este lixo, então, é transferido para o saco
maior. A Cogerh tem edificado uma lixeira de alvenaria coberta, localizada no
muro da Rua Inácio Vasconcelos, onde fica albergado um portão para coleta
do lixo, com cerca de 3,00 (m²), onde os RSS são armazenados até que os
caminhões da prefeitura municipal façam a coleta urbana, que é 3 vezes na
semana. 
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Fonte: Banco de imagens da Cogerh

Figura 10 -  Lixeira de alvenaria e o espaço interior Figura 11-  Espaço interior da lixeira

Fonte: Banco de imagens da Cogerh



Os resíduos da Cogerh são do tipo comercial, isto é, composto essencialmente
de embalagens de plásticos, papelões, papéis e restos de alimentos. Inclui ainda
os inservíveis como pneus e o lixo eletrônico, que são passíveis de aplicar
logística reversa. 
 
A COGERH não é ambiente livre do fumo. A fumaça e as bitucas de cigarro
incomodam e espaço do pátio é usado pelos fumantes, que muitas vezes
deixam no chão as pontas de cigarro. 
 
A gestão adequada dos resíduos passa pela prevenção e redução na geração
de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável
e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da
reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser
reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos
rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). 
 
A administração pública é uma grande consumidora de recursos naturais, de
bens e de serviços, nas suas atividades-meio e finalísticas. Dessa forma,
revisando seus padrões de produção e consumo e adotando novos referenciais
de sustentabilidade socioambiental, será indutora de novos critérios e práticas. 
 
A aplicação da Política dos 5 R’s:  Reduzir o consumo e combater o desperdícios.
Repensar (consumo e descarte). Verificar destinação dos resíduos recicláveis,
perigosos e não recicláveis; móveis e eletroeletrônicos inservíveis, Recusar o que
é desnecessário e os produtos que geram impactos, destinar os orgânicos para
aterro sanitário, lixão ou compostagem. Reutilizar (evitar jogar no lixo, usar o
produto de outra maneira. Reciclar (transformar). Contribuir pra logística reversa.
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A destinação final do lixo que produzimos é uma das grandes causas de
degradações ao meio ambiente e consequentemente da poluição dos recursos
hídricos. Em busca de minimizar esse dano e sensibilizar a sociedade quanto a
preservação da natureza, a coleta seletiva solidária vem sendo vista como
alternativa para redução do volume de lixo a serem dispostos em aterros ou
lixões. 
 
A reciclagem é o processo em que há transformação do resíduo sólido que não
seria aproveitado, com mudanças em seus estados físico, físico-químico ou
biológico, de modo a atribuir características ao resíduo para que este se torne
novamente matéria-prima ou produto, segundo a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei Federal nº 12.305/2010. 
 
Quando falamos em reciclar um resíduo, a ideia central é transformá-lo em algo
novo. Pensando nisso, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH
assinou o termo de compromisso com a Associação de Catadores (as) Raio de
Sol, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente – SEMA para realizar a
coleta seletiva solidária na Companhia. 
 
A coleta seletiva solidária vem sendo considerado uma solução para a
disposição adequada dos resíduos sólidos recicláveis, pois através desse
processo de separação e destinação para a Associação de Catadores(as) Raio
de Sol, além da geração de renda para as famílias, buscando contribuir inclusive
de forma econômica (sustentável) e social, passando a gerar mais empregos e
renda. 
 
A coleta seletiva solidária na Cogerh incentiva os servidores/colaboradores
separarem seus resíduos sejam na Companhia ou em casa e colaborarem com
a gestão dos resíduos sólidos. A ação socioambiental é considerada importante,
já que ajuda mais de 26 famílias de baixa renda, ao tempo que contribui com a
preservação do meio ambiente. 
 
  
 

 

Figura 12 - Conjunto de
Coletores de Materiais Recicláveis
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Figura 13 -
Acondicionador de
Resíduos Orgânicos 

Fonte: Banco de imagens da Cogerh Fonte: Banco de imagens da Cogerh



Foram feitas três coletas na Cogerh, cerca de 1,9 tonelada de materiais
recicláveis foram destinados para associação, o mais interessante é o relato de
alguns servidores/colaboradores desde que iniciou a coleta seletiva na
companhia, eles falaram que agora estão auxiliando o meio ambiente e também
gerando oportunidade para os catadores (as) e que isso se tornou um hábito,
uma rotina que é saudável e ao mesmo tempo agradável, saber que está
contribuindo para um meio ambiente mais equilibrado e justo. 
 
 
 
Numa economia em retração, com redução da oferta de empregos,
concentração de atividades econômicas no setor terciário e desativação de
frentes de trabalho na construção civil e demais setores, ocorre o desemprego
de grande quantidade de pessoas de baixa qualificação profissional, que
passam a apelar para qualquer tipo de trabalho que garanta, pelo menos, sua
sobrevivência e a da sua família. 
 
  
 

 

7.2.1 A SITUAÇÃO DOS CATADORES (AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Figura 14 -  Coleta dos Materiais Recicláveis na Cogerh 

COGERH | DIAGNÓSTICO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 40

Fonte: Banco de imagens da Cogerh



           
 
 
 
A coleta seletiva solidária é importante para a companhia e para a população,
pois além de gerar renda para catadores (as) que sobrevivem dessa
atividade, também gera economia para os catadores e diminui a poluição do
meio ambiente. 
 
A coleta seletiva eficiente é um exercício de cidadania. As pessoas assumem
papel ativo separando corretamente os resíduos em casa ou na companhia e
destinando adequadamente. 
 
  
 

 

7.2.2. A IMPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA NA COGERH 
 

 Figura 15 - Assinatura do Termo de Adesão da Coleta Seletiva Solidária
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Fonte: Banco de imagens da Cogerh



           
A logística reversa é definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final
ambientalmente adequada. 
 
Os produtos previstos pela PNRS para a implementação de sistemas de logística
reversa provocam danos nocivos ao meio ambiente, senão irreversíveis em alguns
casos, quando descartados de maneira incorreta. Estes são: 
 
I – agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; 
II – pilhas e baterias; 
III – pneus; 
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V – lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
VI – produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
 
Trata-se de responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, consumidores e o Poder Público estão envolvidos na
responsabilidade de destinar adequadamente seus resíduos gerados, ou seja,
todos os que gerarem resíduos sólidos são responsáveis. 
 
Os colaboradores mais envolvidos e atentos as questões ambientais iniciaram a
coleta de pilhas e baterias, contribuindo para que seja dada a finalidade correta
do descarte.
  
 

 

7.2.3. A LOGÍSTICA REVERSA 
 

Figura 16 - Coleta de pilhas e baterias para
descarte correto – ponto de recepção na GEPRO. 
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Fonte: Banco de imagens da Cogerh



           
A Cogerh visa assinar acordo setorial com interveniência da Secretaria do Meio
Ambiente – SEMA para implementar a logística reversa de pneus, visando
estabelecer consensos entre o meio empresarial e o setor público. Para firmar este
acordo será publicado um edital de chamamento da SEMA das empresas
responsáveis por realizar a logística reversa. Atualmente, segundo o site da SEMA,
há cinco sistemas de logística reversa em fase de execução no estado do Ceará.
Verifique os sistemas implantados no site: 
https://www.sema.ce.gov.br/residuos-solidos/logistica-reversa/
 
 
 
 
 
 
A Comissão Gestora tem a responsabilidade de promover a gestão
compartilhada e se encarregará de:
 
a) sensibilizar os gestores sobre a importância da implantação do programa; 
b) realizar o diagnóstico socioambiental;
c) realizar o planejamento das ações; 
d) apoiar a implantação das ações; 
e) promover o monitoramento das ações. 
 
 
A Comissão Gestora foi institucionalizada pela portaria Nº 322/2019/GAPRE com
representantes titular e suplente abrangendo as áreas da instituição para facilitar
a comunicação institucional e um entendimento amplo. 
 
 
  
 

 

7.2.4. A CRIAÇÃO DA COMISSÃO GESTORA PARA IMPLEMENTAR A      
 AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A3P NA COGERH. 
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Adquirir novos conhecimentos e novas maneiras de trabalhar a educação
ambiental, visando a construção de uma consciência ecológica em recursos
hídricos;

Reutilização de Papel e a disposição adequada nas caixas coletoras (Renata
Catonny);

A questão da impressão de documentos frente e verso e a necessidade de
repensar a impressão de documentos (Pedro Gonçalves);

A Sensibilização e mobilização de colaboradores e funcionários visando a
preservação do meio ambiente possibilitando a redução de custos e a redução
de desperdício com a água, energia e matérias primas.(Ana Araújo);

A questão da implantação da Coleta Seletiva Solidária na Sede da COGERH (Ana
Araújo);

A redução do uso de copos descartáveis (Pedro Gonçalves e Nertan Gurgel);

A questão objetiva do projeto da A3P na COGERH (Débora Rios);

A limitação do uso com relação as impressoras e a redução de copos plásticos
na COGERH (Henrique Silvestre); 

 Implementar e monitorar as ações da Agenda Ambiental da Administração   
 Pública A3P (Ana Araújo);

a) Redução de copos descartáveis e impressões frente e verso

b) Caixas coletores de papel (disposição adequada) visando implementar a Coleta Seletiva
Solidária

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

LOCAL:
SALA
DE REUNIÃO
DA
DIRETORIA

DATA: 03 DE
SETEMBRO DE
2019

COMISSÃO GESTORA
DA AGENDA
AMBIENTAL PÚBLICA

HORÁRIO:
14h00

a) Discussão coletiva das etapas para implantação             
da A3P

b) Discussão das ações da A3P na COGERH

1 – REGISTRO DA REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA A3P

2 - OBJETIVO GERAL

3 – PAUTA

4 - ASSUNTOS DISCUTIDOS

5 – ENCAMINHAMENTOS

Com o objetivo de implementar e monitorar as medidas de desenvolvimento da Agenda
Ambiental da Administração Pública A3P, visando a preservação do meio ambiente e a
redução de gastos públicos, bem como construir uma cultura institucional para um novo
modelo de gestão sustentável garantindo resultados práticos e efetivos nas atividades da
COGERH.
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ANA ARAÚJO KOELFAT - ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL
HENRIQUE SILVESTRE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DÉBORA RIOS - ASSESSORIA DE INOVAÇÃO
RENATA CATONNY - DIAFI
EMANUEL BARRETO OLIVEIRA - DIPLAN
DALE GOMES FERREIRA - GESUP
PEDRO GONÇALVES - GESUP
NERTAN GURGEL - GESUP
KRISNHA MARTINS LEÃO - DIOPE

6 - PRESENTES
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- Utilização de copos de plásticos, garrafas térmicas e canecas de porcelana; 
- Implantação da Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P; 
- Lixeiras para materiais recicláveis; 
- Coleta Seletiva Solidária na Cogerh; 
- Rascunhos feitos a partir de papel usado e blocos de anotações; 
- Anualmente apresentação das ações socioambientais da Cogerh aos servidores; 
- Distribuição de squeezes na Semana de Prevenção de Acidentes; 
- Campanha com cartazes não utilize copos descartáveis “Descarte essa ideia
e recicle suas atitudes” adote um copo; 
- Impressão frente e verso em impressoras; 
- Disponibilização de resmas de papel A4 por setor; 
- Novas parcerias e prestígio do Diretor Presidente da Cogerh perante a comunidade; 
- Reaproveitamento de jornais (ASCOM); 
- Adoção de um copo descartável por dia; 
- Envio de notícias pela intranet sobre a importância das Ações Socioambientais da
Cogerh; 
- Artes e anúncios educativos produzidos e divulgados nas redes sociais pela
ASCOM; 
- Impressão econômica de documentos; 
- Processos online (Gerência de Tecnologia e Assessoria de Inovação).
  
 

 

7.2.5. PRÁTICAS AMBIENTALMENTE CORRETAS E GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS NA COGERH 

 

PONTOS FORTES (FATORES INTERNOS) 
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- Uso de copo descartável em excesso; 
- Falta de ecoponto de celulares, óleo e esponjas; 
- Logística reversa de pilhas e de pneus;
- Não uso das canecas fornecidas pela Cogerh; 
- Pouca adesão dos servidores e dos colaboradores com A3P; 
- Não prática da redução do papel e do copo descartável; 
- Poucas ações de sensibilização ambiental dos servidores e colaboradores na
Cogerh; 
- Falta comunicação entre os setores e gerências quanto às práticas ambientais
da Cogerh; 
- Falta de comprometimento com o trabalho e disparidade entre teoria e prática
ambiental; 
- Ausência de coletores de coleta seletivas adequadas nas gerências regionais; 
- Deficiências no planejamento e na execução da gestão de resíduos na Cogerh; 
- Elevado consumo de água e energia; 
- Elevado consumo de papel A3 e de copos plásticos; 
- Faltam cursos sobre a Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P; 
- Bitucas de cigarro jogadas no pátio da Cogerh.
 
  
 

 

PONTOS FRACOS (FATORES INTERNOS) 
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Na COGERH as ações para o desenvolvimento pessoal e profissional, trabalho
em equipe, relações interpessoais, equilíbrio emocional ocorrem sob a
responsabilidade da GERHU, as capacitações são programadas de forma
coletiva geralmente através de contrato de prestação de serviços, em cursos
de curta duração ou através de palestras de meio expediente. 
 
Ocorrem também oficinas com profissionais de outras instituições parceiras ou
contratadas. Existe também a ofertas de oficinas de desenvolvimento
profissional com a Escola de Gestão Pública do Ceará, que oferece um leque de
capacitações sobre gestão pública e também tem cursos ligados ao
socioambiental.
 
Destaca-se no ambiente do trabalho a integração e movimento de ginástica
laboral, que acontece duas vezes por semana. A companhia também oferece o
acompanhamento de ginástica no espaço público do Cambeba, três vezes por
semana após o expediente normal.
 
Colaboradores da gerência regional de Limoeiro do Norte e das EB’s Castanhão
e Banabuiú seguem realizando diariamente ações de segurança sanitária e de
higienização no ambiente de trabalho. Baseado nas medidas adotadas na
sede da Cogerh, em Fortaleza, a gerência criou um roteiro prático com
orientações acerca das medidas preventivas. “O cumprimento dessas ações
são importantes e devem serem seguidas por todos os servidores e
colaboradores para que se tenha o controle da situação e para que se impeça
a disseminação da doença no ambiente de trabalho” frisou o gerente Hermilson
Barros.
 
  
 

 

7.3. EIXO - QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO. 
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Uso obrigatório de máscaras. Ao chegar à gerência você já deve estar       
 usando máscara; 
Em seguida, higienize as mãos com álcool em gel 70% (totem); 
Aguarde até que um colaborador designado faça a borrifação com álcool
líquido 70%; 
Aguarde enquanto um colaborador fará a aferição de temperatura; 
Passe pelo tapete sanitizante permanecendo de 15 a 20 segundos para
desinfecção do calçado; 
Passe pelo 2° tapete (secante) para retirar excesso da solução/umidade; 
Preencha cuidadosamente a ficha de monitoramento; 
Mantenha distanciamento obrigatório de outros colaboradores; 
Seja responsável por você e por seus companheiros de trabalho, evitando        
aglomerações; 
Ao retomar de atividades de campo, evitar ao máximo entrar salas da
gerência; 
Ao retornar do campo, se necessário, os homens devem utilizar de
preferência o banheiro do pavimento superior; 
Ao retornar do campo, se necessário, as mulheres devem utilizar o banheiro
que já usavam como de costume. 
Ao retornar do campo, higienize seu material de trabalho, guarde-o sem
fazer aglomeração e em seguida estará dispensado podendo ir para a sua
casa.

           
Veja o manual de higiene: 
 

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

 
Destaca-se na Sede em Fortaleza a existência de um grupo de empregados
que se reúne aos finais de semana para diversão em grupo e lazer (jogos de
vôlei ou passeios de bicicletas), acontecimento com organização voluntária
e em algumas ocasiões com apoio da direção.
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Figura 17 -  Programa Qualidade de Vida: Ginastica laboral Figura 18 - Jogos ao final do expediente. 

Fonte: Banco de imagens da Cogerh Fonte: Banco de imagens da Cogerh



    
Registra-se que faltam oportunidades para expressão de arte (vídeos, música,
pintura, canto, dança, artesanato). E também melhorar a acessibilidade,
criando um local para estacionamento de bicicletas, na verdade na área do
prédio não existem equipamentos e ambiente (espaço adequado) para
atividades físicas e descanso temporal dos servidores. 
 
 
 
Os empregados concursados da companhia criaram uma associação e nela
se discute assuntos de cidadania e especial os de interesse coletivo da
categoria. Mas com relação as iniciativas da COGERH existe uma carência das
ações para o desenvolvimento de consciência cidadã. As capacitações para
desenvolver competências institucionais e pessoais para melhor desempenho
das atividades partem as vezes de iniciativas pessoais.
 
As ações voltadas para o bem comum, acontecem através de campanhas no
dia das crianças, natal, etc. Palestras sobre segurança do trabalho e datas
como setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul. Existe pouco incentivo
para as reflexões críticas sobre questões socioambientais para mudança de
atitudes. Tem carência de cursos e eventos realizados sobre sustentabilidade
ou responsabilidade socioambiental.
 
Destacam-se as palestras dos gestores em eventos onde a Cogerh é
convidada a se posicionar em especial sobre a gestão de água no Ceará.
Importante relatar que antes da pandemia ocorria uma vez por mês um
encontro com todos os funcionários, que era denominado Cogerh-comunica,
um momento em que todos os diretores informavam as principais atividades e
novidades acontecidas em cada setor. Ao final, elencava-se os aniversariantes
do mês e cantava-se os parabéns.
 
  
 

 

Figura 19 - Palestras de Educação Ambiental sobre
preservação do Meio Ambiente e ações práticas do
uso responsável da água para alunos de
Universidades e Escolas Públicas no auditório. 

7.4. EIXO - SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 
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Fonte: Banco de imagens da Cogerh



Ressalta-se a título de exemplo e oportunidade que o MMA tem realizado
parcerias com instituições públicas para oferecer cursos de interesses nas áreas
da A3P, tais como, sustentabilidade na administração pública, gestão de resíduos,
eficiência energética, licitações e compras sustentáveis, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A implantação da A3P poderá estimular a participação, reflexão e a mudança
de atitude dos servidores para que os mesmos incorporem os critérios para
gestão socioambiental em suas atividades rotineiras, a fim de que a gestão dos
recursos hídricos do Ceará englobe a gestão ambiental, social e econômica em
suas atividades e processos.
 
 
 
 
 
O diagnostico completo da situação socioambiental da Cogerh será
complementado com o questionário que deverá ser respondido pelos
empregados e comissionados da Companhia, visando conhecer as reais
necessidades de aprendizagens práticas dos funcionários para a
sustentabilidade socioambiental. 
 
 
 
 
 
  
 

 

7.4.1. LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO 
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Diagnóstico Socioambiental da Agenda Ambiental da Administração Pública -
A3P. Formulário de Práticas adotadas pelos Servidores e Colaboradores da
Cogerh. Este formulário, via a ferramenta "Google Forms", foi elaborado com o
intuito de coletar informações sobre práticas e posturas que irão compor a
segunda fase do diagnóstico socioambiental da A3P na Cogerh. 
 
Abaixo as perguntas respondidas pelos servidores e colaboradores da Cogerh,
que deverão direcionar as capacitações:

7.4.2
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Sim
88.2%

Não
11.8%

Especialização
35.3%

Mestrado
32.4%

Graduação
29.4%

Doutorado
2.9%

Extremamente importante
61.8%

Muito importante
38.2%

Você sabe o que é a Agenda Ambiental da Administração Pública?

Grau de escolaridade:

Qualifique seu interesse pelos assuntos relacionados com o meio ambiente.

Especialização
Mestrado

Graduação

Doutorado

Ensino Fundamental
Ensino Médio

Sim
Não

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

34 respostas

34 respostas

34 respostas



 
61.8%

 
23.5%

 
14.7%

Qual ação para proteger o meio ambiente você pratica no dia a dia?

Faço uso de copo ou caneca, evitando os copos descartáveis.
Economizo no consumo de água e de energia elétrica.
Imprimo documentos, só quando necessário.
Participo de eventos ligados à causa ambiental.
Desloco-me a pé ou de bicicleta para o trabalho.

34 respostas

 
50%

 
41.2%

 
8.8%

Extremamente importante
58.8%

Muito Importante
41.2%

Extremamente importante
64.7%

Muito importante
35.3%

A solução dos problemas ambientais na Companhia, a seu ver, depende mais de:

Desligar computadores e impressoras quando não for usar por períodos longos.

Substituir as lâmpadas atuais por LED que consomem menos energia. Nível de importância:

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Do engajamento dos colaboradores naquestão ambiental.

Pequenas ações por parte doscolaboradores, no seu dia a dia.

Da tomada de decisão da Alta Gestão.

Das decisões dos governos e dasgrandes empresas.

Não sei.

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

34 respostas

34 respostas

34 respostas
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50%

 
41.2%

 
8.8%

Extremamente importante
58.8%

Muito Importante
41.2%

Extremamente importante
64.7%

Muito importante
35.3%

A solução dos problemas ambientais na Companhia, a seu ver, depende mais de:

Desligar computadores e impressoras quando não for usar por períodos longos.

Substituir as lâmpadas atuais por LED que consomem menos energia. Nível de importância:

Realizar limpeza regular dos aparelhos de ar-condicionado. Nível de importância:

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Do engajamento dos colaboradores naquestão ambiental.

Pequenas ações por parte doscolaboradores, no seu dia a dia.

Da tomada de decisão da Alta Gestão.

Das decisões dos governos e dasgrandes empresas.

Não sei.

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Extremamente importante
61.8%

Muito importante
35.3%

Um pouco importante
2.9%

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

34 respostas

34 respostas

34 respostas

34 respostas
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Extremamente importante
47.1%

Muito importante
44.1%

Um pouco importante
8.8%

Extremamente importante
52.9%

Muito Importante
44.1%

Um pouco importante
2.9%

Muito importante
55.9%

Extremamente importante
32.4%

Um pouco importante
11.8%

No momento da contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação,
incluir cláusula de capacitação na área sustentável. Nível de importância:

Armazenamento e utilização de água das chuvas para limpeza externa. Nível de importância:

Fazer a coleta da água dos ares-condicionados pra usar no jardim. Nível de importância:

Promover o uso da digitalização e correio eletrônico, evitando a impressão. Nível de importância:

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Extremamente importante
73.5%

Muito importante
23.5%

Um pouco importante
2.9%

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

34 respostas

34 respostas

34 respostas

34 respostas
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Extremamente importante
55.9%

Muito importante
41.2%

Um pouco importante
2.9%

Extremamente importante
61.8%

Muito Importante
38.2%

Todos são importantes
67.6%

Consumo de papel
14.7%

Consumo de água
8.8%

Consumo de energia elétrica
5.9%

Realização de cursos de capacitação para servidores voltados à sustentabilidade.
Nível de importância:

Instalação de pontos de coleta para descarte de pilhas e baterias inutilizadas visando a logística reversa. Nível de importância:

Na sua opinião qual o indicador que melhor demonstra os resultados de responsabilidade socioambiental da Cogerh?

Na sua rotina, você separa os resíduos gerados durante o dia de trabalho? materiais recicláveis (papel, papelão, vidro, latas,
entre outros) gerados, materiais orgânicos (cascas de frutas, restos de alimentos, entre outros) e rejeito (todo material que não é
orgânico ou reciclável)?

Consumo de energia elétrica

Consumo de papel
Todos são importantes

Consumo de água

Consumo de copos descartáveis

Sempre
32.4%

Quase sempre
32.4%

Ocasionalmente
17.6%

Raramente
14.7%

Nunca
2.9%

Raramente

Quase sempre

Sempre

Ocasionalmente

Nunca

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Não muito importante

Muito Importante

Extremamente Importante

Um pouco importante

Sem importância

Consumo de material de limpeza
Consumo de combustíveis fósseis

34 respostas

34 respostas

34 respostas

34 respostas
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38.2%

 
23.5%

 
20.6%

 
8.8%

 
5.9%

 
2.9%

Com relação à Educação Ambiental quais ações sustentáveis você considera
mais importantes para a Cogerh implementar?

Promover cursos de educação ambiental para os comitês de bacias hidrográficas
(CBH), já que a Cogerh é Secretaria Executiva dos CBHs.

Utilização das mídias sociais da Cogerh para campanhas em prol do meio ambiente.

Promover capacitação dos colaboradores em relação às questões socioambientais.

Organização de eventos periódicos sobre temas ambientais.

Promover visitas técnicas de estudantes à Cogerh e atividades relacionadas a
preservação ambiental.

Promover capacitação dos coloboradores em relação as questões socioambientais.

34 respostas

Qual o maior desafio para mobilizar e sensibilizar os funcionários da Cogerh de modo que eles
contribuam em suas atividades para responsabilidade socioambiental?

- Dispor de mecanismos simples e eficazes no cotidiano do colaborador para que se crie uma cultura
ambiental;
- Conscientização dos funcionários;
- Campanhas educativas, mudança na postura da Companhia, ex.: fornecer copo/garrafa para os
funcionários e não comprar descartáveis, colocar avisos nas salas para desligar equipamentos, fazer
coleta seletiva em parceria com associações locais de catadores, fazer parcerias para coleta de papéis
antigos/não usados, coleta de óleo usado etc;
- Mudança da cultura organizacional;
- Continuidade das capacitações. Conseguir conciliar o tempos das atividades funcionais com a
responsabilidade socioambiental;
- O assunto ser tratado como prioridade pela alta gestão, servindo de exemplo para os colaboradores;
- Clareza nas metas a serem estabelecidas;
- Separação dos resíduos;
- A enorme demanda de atividades;
- Não sei;
- Mudar a cultura;
- Educação;
- Educação Ambiental;
- FAZER CADA UM ENTENDER A IMPORTANCIA DA SUA AÇÃO AMBIENTAL ASSIM COMO O EFEITO DELA
NO MEIO AMBIENTE (DADOS CONCRETOS);
- O maior desafio é o tempo, às vezes;
- Conscientizar o grande gasto de papel e lixos recicláveis em geral;
- Despertar e sensibilizar para um consumo mais consciente e da importância da presevarção do meio
ambiente;
- Despertar para o engajamento da causa socioambiental na Companhia;
- Estimular a discussão e engajamento dos colaboradores através de cursos, palestras e conversas
internas;
- Tempo;
- Fazer os colaboradores perceberem que essas pequenas mudanças de atitudes, como exemplo nos
produtos descartáveis, impressão de papéis, entre outros, fazem uma diferença enorme no final do mês
e do ano. Estatisticamente trabalhados esses dados, fica visível a redução do uso desses itens;
- OTIMIZAR O TRABALHO E BUSCAR ALTERNATIVAS PARA RACIONALIZAÇÃO DE PAPEL;
- Participação voluntária;
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 - Primeiramente o exemplo deve chegar da alta gestão. Se as iniciativas começarem com a colaboração
da alta gestão será mais fácil seguir para que os colaboradores adotem;
- Informações/mídias sociais/campanhas intensas com indicadores de melhorias no respectivos setores
em que atuam;
- Disparo de emails sobre sustentabilidade, a exemplo da Comissão de Ética;
- Fazer saber que pequenas ações individuais quando somadas são importantes;
- Conscientização sem ato punitivo ou beneficiário. Alguns já possuem ações automáticas de uso
irracional dos objetos, como a utilização de vários copos descartáveis no mesmo dia;
- Despertar o interesse pela agenda ambiental na administração pública, e envolvê-los nas práticas
habituais conscientes para preservação do meio ambiente na instituição;
- Monitorar indicadores socioambientais;
- Despertar a consciência de que somos feitos da mesma matéria e vivemos no mesmo e único planeta,
portanto desenvolver a colaboração;
- Incentivo e informações sobre a importância da participação de atividades socioambientais;
- Realização de eventos, oficinas, utilização das mídias;

Sim
91.2%

Não
8.8%

Não
Sim

Você tem interesse em participar de Capacitações relacionadas à temática socioambiental?

34 respostas

Caso tenha respondido SIM na alternativa anterior, indique eventuais capacitações de seu interesse
ou campanhas de conscientização que você julgue importante, em qualquer temática a serem
implementadas na Cogerh.

22 respostas

- Coleta de resíduos sólidos;
- A importância da ESG para a organização;
- A3P;
- Questões de gênero;
- Capacitações voltadas à Educação Ambiental;
- Reuso da água;
- Gestão de Resíduos;
- Uso racional de recursos Hídricos;
- Sustentabilidade;
- ÁGUA DE MEIO AMBIENTE, IMPACTO DOS ESGOTOS AO MEIO AMBIENTE; REUSO DA ÁGUA;
- Reaproveitando de materiais;
- Como amenizar o gasto de energia dentro do meu horário de trabalho;
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Caso adote outra prática sustentável em suas atividades rotineiras compartilhe aqui, para que
possamos disseminar práticas sustentáveis na Companhia.

- Campanha para utilização de produtos e materiais sustentáveis na administração pública; a Campanha    
de limpeza de leitos de rios. Capacitação em gestão de meio ambiente;
- Capacitações em: Compensação de Reserva Legal; Sustentabilidade Financeira de áreas naturais;
Elaboração de Plano e Manejo e Diagnóstico Socioambiental;
- Discussão sobre coleta seletiva, Reuso de resíduos domésticos etc;
- Alterações climáticas; desertificação; consumo consciente; reciclagem e reúso; artesanato consciente;
combate consumo excessivo; logitica reversa de marteriais perigosos;
- Descarte correto de materiais, praticas de economia de água e energia;
- Julgo mais efetivas as campanhas de conscientização, principalmente no ambiente de trabalho;
- Maneiras alternativas de reciclagem ou reutilização no estilo faça você mesmo;
- Conscientização dos membros do CBH quanto ao uso de pesticidas na agricultura;
- Oficinas de reuso e/ou reciclagem; Cursos/Palestras sobre economias de energia e água; Campanhas
com metas por setores/gerências. Sou a favor da competitividade interna em relação a metas sem ato
punitivo mas com ato beneficiário;
- Curso básico de recursos hídricos;
- Curso básico de educação ambiental;
- Curso básico de resíduos sólidos;
- Definição de Indicadores Socioambientais, embora já constem nos Planos de Bacias da RMF, Salgado e
Acaraú, ainda não foram implementados plenamente;
- Oficinas de como proceder para separação correta do lixo com justificativas. Oficina de economia dos
recursos naturais. Capacitação em Gestão Socioambiental;

- Coleta de pilhas e materiais recicláveis;
- Compostagem, iluminação natural, ventilação natural, coleta seletiva, economia e reuso de água;
- PAPEL QUASE ZERO, SEPARAÇÃO DE RESIDUOS E ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA;
- Diminuição do consumo de água e separação de reciclagem de materiais;
- Promover maior reciclagem de materiais, avaliar a possibilidade de utilização de energia solar em
algumas áreas da COGERH;
- Ao sair de qualquer ambiente e não tiver mais ninguém, sempre desligo as lâmpadas, ar condicionado;
Não jogo papeis de bombons no chão, mas no lixo e utilizo o verso de papeis como borrões;
- A Cogerh deveria ter incluído no projeto do estacionamento um tanque subterrâneo para acumulação
de água coletada do telhado da sede;
- USO DE GARRAFA PARA CONSUMO DE ÁGUA E EVITO DESPERDÍCIO DE PAPEL;
- Artesanato com material reciclável ♻
- Separo o que pode ser reciclável durante a semana e no sábado coletores levam;
- Impressão frente e verso e em escala de cinza sempre que possível, utilização de squeeze para beber
água, reutilização de papel para rascunho;
- Uso o verso de papéis impressos que já não têm utilidade;
- Utilização da água do banho para lavagem de banheiro e descarga;
- Adoto copo, ando de bicicleta, evito uso de papel, apenas dois papeis toalhas, não ligar luz durante o
dia em casa, e aproveitar a luz solar;
- Indicadores Socioambientais;
- Todas as lâmpadas da minha casa são LED; Faço separação de lixo seco e lixo úmido e entrego o que
não estou usado mais para o EMAÚS ou deixo no ECOponto;
- Uso de canecas e garrafas com o fim de reduzir o consumo de copos descartáveis;

17 respostas
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Quais são os principais desafios para a implantação da Agenda Ambiental da Administração Pública
A3P?

33 respostas

- Baixa capilaridade das campanhas de educação ambiental;
- Compreensão de todos;
- A conscientização;
- Incorporar na execução dos projetos da Companhia; Elaborar e Implementar a Política de
Responsabilidade Sócio-Ambiental;
- Interesse, conhecimento e nível de importância por parte dos servidores;
- Conciliar o tempo funcional com a dedicação as atividades da A3P;
- Engajamento;
- Relacionar Programas e Projetos bem definidos nas diversas áreas da Companhia;
- Conscientização dos servidores;
- Promover mudança de hábitos;
- Não sei;
- Contar com a consciência das pessoas envolvidas;
- Educação;
- Sensibilização e cooperação;
- A FALTA DE INFORMAÇÃO;
- É de todos fazerem sua parte;
- Conscientização dos colaboradores;
- Otimizar e tornar mais participativa a gestão dos resíduos sólidos e despertar nos (as) gestores (as) e
administradores (as) a disposição na utilização e compras de materiais sustentáveis.
- Engajamento dos colaboradores;
- Engajamento dos colaboradores;
- Comprometimento das pessoas;
- Ter uma pessoa responsável em cada local que esteja acompanhando rotineiramente esse processo de
implantação após todas as capacitações e sensibilizações sobre o tema;
- CONSCIENTIZAR AS PESSOAS A MUDAR HÁBITOS ANTIGOS, ABOLIR O USO DO PAPEL PELO MENOS EM
80%;
- Combate ao consumo excessivo;
- A falta de educação das pessoas e desinteresse de outras;
- Divulgar/Intensificar as campanhas de conscientização para um correto conhecimento do que se trata;
- Na minha opinião, a diminuição de combustíveis fósseis;
- Fazer benchmarking com empresas de referência;
- Conscientização dos colaboradores;
- Ação efetiva;
- Conscientizar sobre um projeto comum de Responsabilidade Socioambiental na empresa, deste a alta
administração até o pessoal dos serviços gerais;
- Não sei;
- Fazer com que as pessoas se sensibilizem;

-
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Como deve ser realizada a sensibilização e capacitação da A3P?

33 respostas

- De maneira eficaz e didática, no sentido de difundir práticas do cotidiano simples e menos laboriosas
para sua implementação;
- Com uma abordagem leve, sem nada muito radical;
- Campanhas de sensibilização nas mídias e utilizar o email institucional;
- Capacitação continuada através de Palestras e Cursos;
- Continuada e com incentivos;
- Atividades Presenciais;
- Incorporando de forma bem definida à cultura da empresa;
- Diálogos e elaboração de Projetos;
- Deve ser realizada como um encontro alegre, envolvente e construtivo;
- De forma dinâmica e pratica;
- Envolvendo os participantes;
- Por reuniões, folhetos, palestras, vídeos e etc;
- Capacitação;
- Com uso de mídias digitais;
- Com capacitações tanto presenciais como online;
- ATRAVÉS DE PALESTRAS, QUESTIONARIOS E ATIVIDADES QUE POSSA ENVOLVER DE VERDADE O
COLABORABOR, ATÉ MESMO COLOCANDO COMO META;
- Com capacitações para que os membros tenham conhecimento;
- Palestras sobre a importância da A3P;
- Buscando despertar o interesse no conjunto dos trabalahdores e trabalhadoras da Companhia,
desenvolvendo atividades tenham afinidade com os departamentos e a organização da COGERH;
- O primeiro passo, levar o conhecimento a todos da companhia sobre a importância da A3P e qual o
papel de todos para alcançarmos grandes resultados;
- Deve ser realizada de forma uniforme, em todos os níveis funcionais da companhia;
- Mídia interativa;
- Acredito que através de palestras sobre o tema, mas que mostre o exemplo de locais que já possuam
essa  A3P implantada, descrevendo todas as etapas e resultados;
- CONHECENDO AS DIVERSAS ATIVIDADES DA COGERH, PODEMOS DEFINIR METODOLOGIAS PARA CADA
TIPO DE ATIVIDADE E VISUALIZAR O QUE PODE SER OTIMIZADO, PASSANDO A ADOTAR NOVAS PRÁTICAS
A FIM DE RACIONALIZAR ÁGUA, LUZ, PAPEL, ETC;
- Atividades lúdicas;
- Encaminhar por e-mail informações de forma sucinta e de forma legível. Eventos rápidos por
videoconferência;
- Intensificação de campanhas relacionadas ao tema e filtrar as capacitações mais relevantes e objetivas;
- Através de cases de sucessos e com foco em resultados e melhor qualidade de vida;
- Mostrando os resultados positivos em empresas que adotaram práticas ambientais responsáveis;
- Campanhas com metas estabelecidas, cursos, oficinas e etc;
- Capacitações e Reuniões sistemáticas;
- Diálogo e atenção, Paciência para entender os reveses e as diversidades de ação;
- Não sei;
- Realização de eventos, oficinas, utilização das mídias;

COGERH | DIAGNÓSTICO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 61



           
Na Cogerh as atividades de compra dos fornecedores, acontecem respeitando
os procedimentos de licitação (Decreto 32.715 de 13 de junho de 2018, onde um
dos critérios listados é a sustentabilidade ambiental da proposta ou do projeto.
 
A Cogerh poderá colocar como critério nas licitações a responsabilidade social
nas compras, que devem ser sustentáveis para o meio ambiente e ser o melhor
custo/benefício a médio e longo prazo, e atentar para este item quando for
comparado o menor preço no pregão. Orientar a utilização de Termos
Referência com especificações para aquisição de produtos sustentáveis.
Elaborar Editais relacionando critérios de sustentabilidade. (Lâmpadas LED
equipamentos com eficiência energética - Selo A etc).
 
Promover e estimular estudos sobre o tema por meio de grupo de trabalho ou
estudo que esteja apto para estudar e promover debates e palestras, convidar
especialistas na área e capacitar pessoal no que se referir ao tema. 
 
A Instrução Normativa da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento (SLTI/MP) nº 10/2012, estabelece regras para
elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável (PLS) pela
administração pública federal. Esta Norma dispõe sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá
outras providências. Baseado nestas premissas a Cogerh poderá editar normas
para fazer a da mesma forma. 
 
  
 

 

7.5. EIXO – LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. 
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Este eixo visa observar a sustentabilidade das edificações e melhor qualidade
de vida para os ocupantes e visitantes das edificações da companhia. Os
trabalhadores usam luz artificial e permanecem em ambiente fechado o dia
inteiro. Uso de energia é da ENEL. O prédio tem um telhado passível de geração
de energia solar por células fotovoltaicas, mas existem propostas neste sentido,
em especial na readequação e requalificação do estacionamento da Sede da
Cogerh. É importante destacar que na construção da Sede da Cogerh, obra
realizada em 2004 e 2005 não foram colocados equipamentos para captação
de água da chuva e as plantas escolhidas para o estacionamento foram da
espécie Nim (espécie exótica invasora) que hoje causa vários danos na
infraestrutura elétrica e hidráulica. 
 
A acústica das salas deixa a desejar, pois existem setores que recebem
visitantes e as salas de reuniões nem sempre estão desocupadas para abrigar
uma conversa com pessoas externas. O conforto térmico provem de ar-
condicionado, cuja regulação de temperatura não é de acordo entre todos da
sala. 
 
Em relação ao serviço de água e saneamento da Cogerh, a concessionária
responsável pelos serviços é a Companhia de Água e Saneamento do Ceará –
CAGECE, concessionário que atende o município de Fortaleza, a Cogerh ainda
possui um poço artesiano que é utilizado somente para atividade de
jardinagem. 
 
A Cogerh consciente de seu papel indutor de sustentabilidade, em especial na
gestão dos recursos hídricos, junto à sociedade busca adotar um modelo de
gestão organizacional e de processos estruturados na implementação de
ações voltadas ao uso racional de recursos naturais e públicos, promovendo a
sustentabilidade ambiental e socioeconômica na companhia. 
 
Este documento tem objetivo estimular a reflexão e a mudança de atitude dos
servidores da Cogerh para que os mesmos incorporem os critérios para gestão
socioambiental, identificando-se pontos críticos relacionados a desperdícios e
oportunidades nas atividades rotineiras. 
 
  
 

 

7.6. EIXO – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS. 
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As Construções Sustentáveis são edificações e ambientes que considerem,
desde a sua concepção, construção, operação e renovação, o uso de conceitos
e procedimentos reconhecidos de sustentabilidade. A construção considera
medidas para: redução, otimização do consumo de materiais, fontes de
energias renováveis, redução de resíduos gerados, preservação do meio
ambiente e a melhoria da qualidade do ambiente construído. O conceito
abarca a sustentabilidade de forma sistêmica (ambiental, social, econômica e
cultural) e enfatiza a adição de valor à qualidade de vida. 
 
Os membros da Comissão de Construções Sustentáveis, a Diretoria
Administrativa Financeira e a Assessoria Socioambiental se reuniram na Sala de
Reunião da Diretoria no dia 25 de outubro de 2019 para definir as ações que
serão realizadas e as etapas para a readequação e requalificação do
estacionamento da Sede da COGERH em Fortaleza. A Comissão de Construções
Sustentáveis têm como objetivo viabilizar a inspeção-geral e reforma geral dos
imóveis da COGERH incorporando princípios e critérios de gestão
socioambiental em suas atividades. 

Figura 20 - Reunião da Diretoria Administrativa Financeira e a Assessoria
Socioambiental com a Comissão de Construções Sustentáveis - dia 25 de
outubro de 2019.
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É mister formular projetos e elencar atividades prioritárias contendo objetivos e
metas mensuráveis, relacionando os recursos necessários (físicos e
financeiros). A fim de acompanhar o desenvolvimento e conhecer os resultados
é preciso implantar acompanhamento – indicadores – para controle e
monitoramento. Pensar em mecanismos de controle e de avaliação. 
 
Organizar o calendário de atividades socioambientais que envolva todos os
empregados da empresa. Intensificar o uso da intranet para realizar
campanhas de sensibilização das práticas sustentáveis e produzir informativos
referentes a temas socioambientais, experiências bem-sucedidas e progressos
alcançados pela instituição. Poderá ser utilizado 5 a 8 minutos das reuniões
mensais da Diretoria com os colaboradores, onde são anunciados os
aniversariantes. 
 
O plano deve conter etapas e prazos para implantação de ações – fazendo
uma agenda específica de capacitação e formação da Comissão Gestora da
A3P. Divulgar junto a GERHU os cursos de capacitação relacionados à A3P,
produzir textos e folders para conquistar a adesão dos servidores. Estabelecer
um cronograma prevendo prazos e a melhor época para o início do processo. 
 
É muito importante elaborar um Plano de Comunicação para divulgar metas,
ações e resultados relacionados aos projetos, por meio de matérias que
forneçam, além de dados, informações para público interno e externo. 
 
Promover ações de sensibilização para estímulo à carona solidária, valorizando
aqueles que já praticam e tem hábito de dividir a companhia no percusso
diário. 
 
Durante o período da pandemia de Covid-19 foi realizado uma Live sobre
Responsabilidade Socioambiental, na qual foi feito um balanço das atividades
na área de meio ambiente e qualidade de vida que ocorreram na empresa. 
 
  
 

 

8. NOVOS DESAFIOS – PASSOS SEGUINTES 

 8.1. ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 
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Criar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos gestores e
servidores públicos é um grande desafio para a implantação da A3P e ao
mesmo tempo fundamental para o seu sucesso. 
 
A capacitação é uma ação que contribui para o desenvolvimento de
competências institucionais e individuais nas questões relativas à gestão
socioambiental e ao mesmo tempo fornece aos servidores oportunidade para
desenvolver habilidades e atitudes para um melhor desempenho das suas
atividades, valorizando aqueles que participam de iniciativas inovadoras e que
buscam a sustentabilidade. Os processos de capacitação promovem, ainda,
um acesso democrático às informações, novas tecnologias e troca de
experiências, contribuindo para a formação de redes no setor público. 
 
Ao apresentar o diagnóstico para os funcionários e gestores, comparar gastos
com outras instituições que aderiram a A3P. Expor os gastos e desperdícios e
prejuízos ao meio ambiente e cofres públicos. Divulgar os bons exemplos e
replicar-lhos.
 
Na sensibilização para responsabilidade socioambiental deverão ser
intensificadas as campanhas, cursos, publicação de material educativo entre
outros, bem como as estratégias de comunicação para os diferentes setores
incluindo os servidores e os funcionários da limpeza, copa, manutenção, etc
incluindo o envolvimento para capacitação dos servidores, comissionados e
terceirizados. 
 
A Cogerh é uma instituição que agrega profissionais de diversas áreas,
formados em diferentes modelos de educação recebidos em casa e nas
instituições de ensino, e relações de consumo, de uma sociedade fortemente
competitiva e pluralidade de opiniões, mas a gestão ambiental pode
estabelecer um meio termo, direcionando para o exercício da Responsabilidade
Socioambiental, que é uma das suas estratégias para sensibilizar estas
pessoas. 
 
Compreende-se que a mobilização não acaba: ela deve ser permanente e
contínua, pois a mudança de hábitos depende do envolvimento de cada
indivíduo, para que a mudança seja em caráter permanente.
 
  
 

 

8.2. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
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O correto monitoramento e uma boa avaliação vão mostrar como está o
Programa A3P de responsabilidade socioambiental implantado. Vai dizer se
determinadas atividades implementadas tiveram êxito e se é preciso fazer
ajustes para melhorar seus resultados. 
 
Relacionar os avanços das metas e avaliar as ações implantadas, através do
uso de indicadores. Identificar falhas e corrigi-las. Reforçar os procedimentos
exitosos e imprimir ações de acompanhamento e controle. Os indicadores
funcionam como ferramentas de análise e acompanhamento do progresso e
dos processos permitindo acompanhamento, avaliação, correção dos pontos
críticos e controle. 
 
O Ministério do Meio Ambiente – MMA disponibiliza um Sistema de
Monitoramento de Responsabilidade Socioambiental denominado de “Ressoa”.
As instituições públicas que aderirem ao Programa A3P, depois que assinam o
Termo de Adesão, podem utilizar o Ressoa. Ele vai auxiliar no processo de
monitoramento e avaliação.
 
O Ressoa é uma plataforma online – via internet a universidade preenche e
encaminha seus dados para o MMA na forma de relatório anual. O MMA, por
sua vez, utiliza os dados disponibilizados pelo órgão, para acompanhar a
implantação da A3P na instituição, seus resultados, seus avanços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o 
que não se define, não se define o que não se endente, não 

há sucesso no que não se gerencia” 
Deming

 
  

 
 

8.3 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
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