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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento foi elaborado pelo Núcleo de Gestão Ambiental Local do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) – Câmpus 

Camboriú (NGA-CAM). Seu objetivo principal é apresentar os trabalhos de cunho 

ambiental realizados durante o ano de 2014, englobando ações que subsidiem 

programas e projetos futuros. 

Desde sua criação, a sistematização de informações pelo NGA-CAM mostra-se 

fundamental para responder a demandas socioambientais e legais, como solicitação de 

informações pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelas Unidades de Auditoria, 

buscando maior planejamento das ações e a melhoria constante da qualidade de vida e 

do ambiente no câmpus. 

Assim, o registro das atividades desenvolvidas é primordial para que novas 

diretrizes e metas possam ser definidas. A partir desse trabalho, novos diagnósticos, 

levantamentos e planos poderão ser estruturados, possibilitando o planejamento dos 

aspectos ambientais que visam à diminuição de impactos socioambientais e econômicos 

negativos provenientes de atividades desenvolvidas dentro do IFC – Câmpus Camboriú. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Gestão Ambiental (NGA) do IFC foi criado através da publicação da 

Portaria No 0160/2013, de 21 de janeiro de 2013, após o trabalho do Comitê de Implantação 

do Núcleo de Gestão Ambiental (CINGA). A princípio, o CINGA teve a finalidade de 

instruir, orientar e supervisionar os câmpus e câmpus avançados quanto à constituição das 

coordenadorias locais de gestão ambiental, finalizando seu trabalho com a elaboração do 

documento intitulado “Núcleo de Gestão Ambiental: orientações para ações sustentáveis”. 

Desta forma, o NGA foi criado possuindo inúmeras atribuições, buscando discutir, 

formular e implantar a Política Ambiental do IFC, vinculando o princípio da 

sustentabilidade socioambiental em nosso Instituto, tornando-o valor fundamental para a 

comunidade escolar e buscando o cumprimento da legislação ambiental. Além disso, o NGA 

está voltado para a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos referentes aos problemas 

ambientais presentes no IFC, seja por meio de projetos de pesquisa e extensão, seja por meio 

de processos administrativos típicos, tais como: planejamento, controle, coordenação, 

motivação e outros, para alcançar objetivos e metas específicos em diferentes níveis de 

atuação, do operacional ao estratégico.  

Considerando que a proteção ao meio ambiente é diretriz com sede constitucional 

(artigo 225, da CF/88), prevista inclusive como dever da União (artigo 23, inciso VI, da 

CF/88) e de todos aqueles que exercem atividade econômica (artigo 170, inciso VI, da 

CF/88), deve ser cada vez mais constante e consistente o esforço, por parte da 

Administração Pública, de assegurar a prevalência de tal princípio em todos os ramos e 

momentos de sua atuação. 

A ideia de sustentabilidade vem sendo representada pela elevação de expectativas em 

relação ao desempenho social e ambiental. A sustentabilidade global tem sido definida como 

a habilidade para satisfazer as necessidades do presente sem comprometer os recursos 

naturais das futuras gerações para satisfazerem suas necessidades. Similarmente, o 

desenvolvimento sustentável é um processo para se alcançar o desenvolvimento humano de 

uma maneira inclusiva, interligada, igualitária, prudente e segura. Uma instituição 

sustentável, por conseguinte, é aquela que contribui para o desenvolvimento sustentável ao 
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gerar, simultaneamente, benefícios econômicos, sociais e ambientais – conhecidos como os 

três pilares do desenvolvimento sustentável. 

As ações do NGA utilizarão como referência as normas ambientais em todas as 

atividades realizadas no IFC, que são cobradas anualmente pela Controladoria Geral da 

União (CGU) como também da sociedade. Assim sendo, busca-se referencial teórico e 

exemplos de trabalhos realizados em outras instituições. Visando atender diversas áreas de 

atuação da instituição, dividimos as ações em quatro grandes setores: 

● Administração - uso racional dos recursos naturais e bens públicos; combate ao 

desperdício, entre outros; 

● Ensino, Pesquisa e Extensão; 

● Desenvolvimento Humano e Social: sensibilização e capacitação dos servidores;  

● Desenvolvimento Institucional: política ambiental, auditoria, gestão adequado de 

resíduos gerados, responsabilidade ambiental, qualidade de vida no ambiente do trabalho. 

O Núcleo de Gestão Ambiental Local - Câmpus Camboriú (NGA-CAM) foi criado 

através da publicação da Portaria No 068/GDG/IFC-CAM/2013, de 13 de março de 2013, e 

atualizado pela Portaria No189/GDG/IFC-CAM/2014, de 16/06/2014, visando pôr em 

prática os objetivos e diretrizes para a implantação da Política Ambiental do IFC. Desde sua 

criação foram desenvolvidas várias atividades de cunho permanente, transversal, inter e 

multidisciplinar. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 2014 

 

Relacionamos abaixo as atividades acompanhadas pelo NGA-CAM durante o ano de 

2014. 

 

Atividades desenvolvidas no mês de janeiro: 

– Curso de Capacitação Continuada em Primeira Resposta em Sinistros com Produtos 

Perigosos. Organizado pelo Curso Técnico de Segurança do Trabalho e realizado no Corpo 

de Bombeiros de Indaial, Pomerode, Ascurra, Ibirama e Blumenau. Presença de 30 

participantes dos Corpos de Bombeiros citados. 

Atividades desenvolvidas no mês de fevereiro: 

– Palestra sobre Segurança do Trabalho e Segurança Ambiental. Organizado pelo Curso 

Técnico em Segurança do Trabalho para Formação Discente 2014 – Recepção de Alunos 

Novos, com 120 participantes. 

- Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA-RH07), em 13 de 

fevereiro, em Itajaí. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de março: 

- Reunião com ONG The Nature Conservancy, EMASA e ONG Ecoequilibrium, para 

estabelecimento de parcerias, realizada em 12 de março, no IFC-CAM. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de abril: 

- Iniciou-se a entrega das agendas, canecas de fibra de coco e sacolas ecológicas: foram 

1800 agendas, 2000 canecas de fibra de coco e 2000 sacolas ecológicas aos alunos e 

servidores do IFC-CAM. 
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- Realização do I Simpósio Técnico da Bacia do Rio Camboriú, Promoção: Comitê do 

Camboriú e ONG The Nature Conservancy. Realização: Instituto Federal Catarinense, 

Camboriú, nos dias 01 e 02 de abril, com 64 participantes. 

- Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA-RH07), em 10 de 

abril, em Brusque. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de maio: 

- Plantio de árvores - Organizado pelo prof. Marcos Alexandre Heinig com apoio de 

servidores e alunos. Plantio de 25 mudas de Falso-barbatimão - Cassia leptophylla Vogel – 

ao lado do ginásio de esportes do IFC-CAM. Fotos anexo I 

- Reunião do NGA-CAM – Discussão para elaborar parecer sobre recebimento e disposição 

da massa de solo no IFC-CAM conforme anexo II. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de junho: 

- Memorando CRK n° 10/2014 enviado pela FUCAM – Fundação Camboriuense de 

Gestão e Desenvolvimento Sustentável – informando a legislação e procedimentos quanto 

ao lixo potencialmente perigoso e solicitar a instalação de pontos de coleta, conforme leis 

municipais 2.251/2010 e 2687/2014. Memorando e legislações - anexo III. 

- Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA-RH07), em 10 de 

junho, em Atalanta e 17 de junho no IFSC – Câmpus Itajaí (planejamento de projeto 

específico). 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

 Atividades desenvolvidas no mês de julho: 

- Oficina sobre Prevenção e Controle de Incêndios. Organizada pela coordenação do 

curso técnico em Segurança do Trabalho, com o seguinte conteúdo programático: - 

Fenomenologia da combustão; tetraedro do fogo; formas de propagação do fogo; classes de 
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incêndio; agentes de extinção do fogo; aparelhos extintores; operação e manejo de 

extintores; prevenção de incêndios e primeira resposta em princípios de incêndios. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de agosto: 

- Ciclo de Palestra sobre o Programa Produtor de Águas apresentado pelos membros da 

ONG The Nature Consevancy e da empresa Ecoequilibrium, visando ampliar as parcerias 

com o IFC e efetivando ações de pesquisa e extensão - Evento realizado pelo curso Técnico 

de Controle Ambiental com o propósito de demonstrar a importância da bacia por ser 

pequena, o projeto tem sido visto com bons olhos como projeto piloto, e visando a 

necessidade de profissionais na área ambiental promovendo oportunidade de trabalho para 

os alunos. Citamos ainda que o Comitê da Bacia do Rio Camboriú, que possui sede no 

câmpus, está diretamente envolvido com o grupo gestor do projeto e nossa intenção é apoiar 

as ações desse grupo. O Programa Produtor de Águas é uma realidade que deve ser 

conhecida e entendida por todos os alunos do curso. O ciclo de palestra contou com a 

presença de 70 alunos do Curso Técnico Integrado em Controle Ambiental, 05 docentes e 01 

técnica de laboratórios.  

A partir desse evento realizaram-se atividades de práticas de plantio e de monitoramento 

dentro das áreas do projeto pelos alunos das disciplinas de Projetos Ambientais e 

Laboratório de Práticas Profissionais Orientadas. 

- NGA-CAM recebeu memorandos n° 009 e 010 /2014 – DPI/CAM/IFC referentes aos 

pareceres, ofícios e autorizações emitidos pela FUCAM – Fundação Camboriuense de 

Gestão e Desenvolvimento Sustentável e solicitados pelo IFC-CAM para cortes de árvores e 

recebimento de aterro conforme (anexo IV): 

 - Memorando 009/2014 :  

- Parecer n° 052/2013 – Setembro/2014: autorização para corte de árvores; 

- Parecer n° 055/2013 – Setembro/2014: autorização para corte de árvores; 

- Memorando 010/2014:  
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- Ofício n° 057/2014-GDG/CAM/IFC – Maio/2014 – Autorização 

recebimento de barro;  

- Autorização Ambiental de Terraplanagem n° 005/2014 – Fevereiro/2014, 

referente ao Ofício n° 057/2014-GDG/CAM/IFC; 

- Ofício n° 058/2014-GDG/CAM/IFC – Junho/2014 – Autorização 

recebimento de barro; 

- Autorização Ambiental de Terraplanagem n° 007/2014 – Maio/2014, 

referente ao Ofício n° 058/2014-GDG/CAM/IFC 

- Manifestação do NGA-CAM entregue à Direção IFC-CAM em relação ao Saneamento 

Básico-Ambiental. Ocorrem descargas externas de esgoto doméstico no IFC-CAM. 

Conforme anexo V. 

- Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (GTEA-RH07), em 14 de 

agosto, no IFC-CAM. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de setembro: 

- Limpando o mundo – Participação da 9ª Edição do UNIVALI Limpando o Mundo 2014 

com alunos e servidores em Balneário Camboriú.  

O Objetivo do projeto Limpando o mundo é conscientizar as pessoas para o problema do 

lixo (resíduo) nas praias e rios. Os alunos da disciplina Gestão de Recursos Hídricos do 

curso técnico de Controle Ambiental participaram do evento com o intuito compreender a 

importância da ação, conhecer in loco o principal objeto de pesquisa e debate da disciplina: 

rio Camboriú e desenvolver a práxis proposta na disciplina. 

 

- Reunião NGA-CAM - Discussão sobre acompanhamento das ações sustentáveis do Uso 

Racional de Bens Públicos e Recursos Naturais que compõem o PLS – Plano de Logística 

Sustentável do IFC-CAM; Corte de árvores; Disposição de aterro. Conforme anexo VI. 
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- Reunião com coordenadores do NGA em Blumenau – Discussão da Implantação do 

Plano de Ações Sustentáveis conforme a Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P). A A3P possui um papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo e 

na adoção de novos referenciais em busca da sustentabilidade socioambiental, no âmbito da 

administração pública, tendo por objetivo estimular os gestores públicos a incorporar 

princípios e critérios de gestão ambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia 

de recursos naturais e à redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens 

públicos e da gestão adequada dos resíduos. 

- Publicação do trabalho “O processo de ambientalização curricular em cursos 

superiores do Instituto Federal Catarinense Câmpus Camboriú (SC, Brasil): 

diagnóstico prévio e perspectivas”, no XI Colóquio sobre Questões Curriculares/VII 

Colóquio Luso-Brasileiro & I Colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, na 

Universidade do Minho, em Braga, Portugal, realizado entre os dias 18 e 20 de setembro. 

Essa análise foi realizada pela prof. Maria Amélia Pellizzetti, considerando o processo de 

ambientalização curricular exigido pelo MEC nos processos de reconhecimento de cursos. 

- Reunião com a Diretoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina (DRHI/SDS), em 23 de setembro, 

em Florianópolis, sobre o Plano de Bacia do Rio Camboriú. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de outubro: 

- 3º Encontro Catarinense de Educação Ambiental – Piratuba/SC – Participação com o 

trabalho apresentado em forma de painel intitulado “A Formação do Núcleo de Gestão 

Ambiental no Instituto Federal Catarinense – Câmpus Camboriú”. Além desse trabalho, 

foram apresentados ainda os painéis “Programa Retrolfled Etapa Medição da Iluminação” e 

“Projeto de Conscientização Ambiental para alunos do Instituto Federal Catarinense - 

Campus Camboriú”, originados na disciplina de Projetos Ambientais do 2º ano do Curso 

Técnico Integrado em Controle Ambiental.  

- Visita ao Sítio Flor de Ouro – Florianópolis – Organizada pelas professoras Letícia Lenzi 

e Luciana Butzke: visita realizada com alunos do 3º ano do Curso Técnico Integrado em 

Agropecuária. Para que os alunos pudessem vivenciar um sistema de produção diferente do 
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tradicional, pois, todo o sistema de produção nesse local é baseado a partir dos princípios da 

agroecologia, um modo de produção alternativo à agricultura convencional, capaz de aliar a 

produtividade com o respeito aos ciclos da natureza e o fomento a biodiversidade do local e 

regional. 

- Oficina de operação e manutenção de equipamentos motores dois tempos. Organizada 

pelo curso técnico em Segurança do Trabalho, com o seguinte conteúdo: operação e 

manutenção de equipamentos com motores dois tempos: roçadeiras e motosserras; 

segurança ocupacional; equipamentos de proteção individual/coletiva. 

- Participação no Seminário Gestão Pública Sustentável, em 03 de outubro, no IFSC 

Câmpus Florianópolis, com duração de 8h. 

- Participação no Encontro do Fórum Catarinense de Comitês de Bacia Hidrográfica , 
realizado na Estação Experimental da EPAGRI, em Itajaí, nos dias 14 e 15 de outubro, com 
duração de 16 horas. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de novembro: 

- Participação da Semana Lixo Zero – "A Semana Lixo Zero 2014 é uma semana 

dedicada à discussão e reflexão sobre a gestão de resíduos sólidos e o conceito Lixo Zero em 

diversos segmentos da sociedade. Este evento é promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil 

que convida parceiros da sociedade civil para abordar a temática Lixo Zero em seu âmbito 

com seus pares e público em geral." SLZ 

"O Instituto Lixo Zero Brasil é uma Instituição da Sociedade Civil Autônoma sem fins 

lucrativos, sediada em Florianópolis, à Av. Prefeito Osmar Cunha, 183, Centro, fundada em 

2010 e inscrita no CNPJ sob nº 12.542.194/0001-36." SLZ 

Os eventos ocorrem simultaneamente em diversas cidades, com as seguintes temáticas: 

"-Gestão de resíduos em Universidades (III Campus Lixo Zero); 

-Legislação Estadual (III Seminário Internacional Legislação para o Lixo Zero); 

-A Reciclagem e a Geração de Oportunidades;  

-Varejo (IV Fórum Varejo Lixo Zero); 
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-Indústria e Negócios Lixo Zero; 

-Compostagem; 

-Tecnologias (III Fórum Tecnologias para uma gestão de Resíduos Lixo Zero); 

-Cidades Lixo Zero; 

-Gestão de Resíduos da Construção Civil; 

-Temática Sustentável na Arte Cultural; 

-Escolas Lixo Zero; 

-Turismo e Eventos Sustentáveis; 

-Gestão de Resíduos Hospitalares; 

-Economia Circular; 

-Resíduos Eletrônicos; 

-Juventude (III Encontro Internacional da Juventude Lixo Zero)." SLZ 

O IFC-Camboriú desenvolveu as seguintes atividade: 

Data Horário Local Atividade Publico /ou/ 

disciplina 

relacionada 

03-

07/11 

08:00h às 

11:45h 

Ponto de arrecadação: 

Biblioteca do IFC-

Câmpus Camboriú 

Arrecadação de 

brinquedos para 

reuso e doação  

Público: Alunos do 

IFC-Câmpus 

Camboriú 

06/11 14:30h às 

17:45h 

Auditório do IFC-

Câmpus Camboriú 

Apresentação dos 

trabalhos realizados 

na disciplina de 

Projetos Ambientais 

do Curso Técnico 

em Controle 

Disciplina de 

projetos ambientais 

do Curso Técnico em 

Controle Ambiental 

do IFC-Câmpus 

Camboriú. 
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Ambiental do IFC-

Câmpus Camboriú. 

07/11 07:30h às 

18:00h 

Instituto Çarakura em 

Florianópolis 

Visita ao Instituto 

Çarakura em 

Florianópolis 

Disciplina de 

Sistemas Urbanos de 

Água e Efluentes do 

Curso Técnico em 

Controle Ambiental 

do IFC-Câmpus 

Camboriú. 

- Palestra “Animais peçonhentos e venenosos”. Organizada pelo Curso Técnico 

Subsequente em Segurança do Trabalho, com o palestrante CMTE Evandro Vinotti, do 

Corpo de Bombeiros de Indaial. 64 participantes. 

- SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Evento organizado 

pelos professores e alunos da turma 2013 do Curso Técnico de Segurança do Trabalho. 

Ocorreu entre os dias 24 e 28 de novembro com a presença de cerca de 120 

participantes/dia. Anexo VII - Cronograma do evento. 

- Reunião do Conselho de Meio Ambiente do município de Camboriú (COMMADES) , 

no dia 25 de novembro.   

- Participação no II Fórum: Compras Públicas Sustentáveis, realizado no Auditório da 

Unidade Urbana do IFC Câmpus Rio do Sul, no dia 05 de novembro, com duração de 8h. 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

Atividades desenvolvidas no mês de dezembro: 

- Assembleia Geral do Comitê Camboriú, realizada na sala de conselhos do IFC-CAM. 

- Reunião do Conselho de Meio Ambiente do município de Camboriú (COMMADES) , 

no dia 16 de dezembro.   

 

- Acompanhamento da solenidade de Formatura dos Agentes do Programa Tatu de 

Educação Socioambiental, realizada no dia 03/12, no Auditório da Prefeitura Municipal de 

Camboriú, visando o estabelecimento de parcerias para ampliação do programa. 
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2.2. Comissão responsável pela execução do processo de doação de bens patrimoniais. 

Em setembro de 2013, através da Portaria N° 292/GDG/IFC-CAM/2013, designou-se 

servidores para constituírem a Comissão responsável pela execução do processo de doação 

de bens patrimoniais do IFC- Câmpus Camboriú, amparado pelo Decreto 99.658, que 

regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a 

movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. 

2.2.1. Doações realizadas conforme os processos a seguir: 

• Processo 23350.000602/2013 – Comissão responsável pela execução do processo de 

doação de bens patrimoniais do IFC – Câmpus Camboriú à Prefeitura Municipal de 

Camboriú – Secretaria de Educação. Nesse processo foram doadas máquinas e 

equipamentos energéticos, equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamentos de 

processamento de dados; mobiliário em geral. Totalizando 71 (setenta e um) registros 

no valor de R$ 16.472,50 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

cinqüenta centavos). Processo concluído em julho de 2014. 

 

• Processo 23350.000717/2013-18 – Doação de bens permanentes do IFC Câmpus 

Camboriú para grupo socioeducacional e cultural Latarte. Foram doados aparelhos e 

equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos, utensílios médico 

odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e utensílios domésticos; coleções e 

materiais bibliográficos; máquinas e equipamentos energéticos; equipamentos para 

áudio, vídeo e foto; equipamentos de processamentos de dados; máquinas, ferramentas 

e utensílios de oficina e mobiliário em geral. Totalizando 302 (trezentos e dois) 

registros no valor de R$ 64.174,76 (sessenta e quatro mil, cento e setenta e quatro 

reais e setenta e seis centavos). Processo concluído em julho de 2014. 

 

2.4. Comissão responsável pelo processo de inventário para regularização dos bens 

móveis contratados sem registro. 

Através da Portaria n° 337/GDG/IFC-CAM/2014 de outubro de 2014 designou-se 

servidores para constituírem comissão responsável pelo processo de inventário para 

regularização dos bens móveis contratados sem registro no IFC-Câmpus Camboriú.  

2.4.1. Processo para inventariar e regularizar os bens móveis sem registro. 
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 Abertura do Processo 23350.000718/2014-35 para inventariar e regularizar os bens 

móveis sem registro do IFC-CC. Processo em andamento. 

 
2.3 Resíduos Sólidos 

 

- Termo de compromisso que entre si celebram o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Catarinense – RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí. 

- Termo Aditivo ao Compromisso de Cooperação Técnica, Nº xxx/2014 do livro xxxx, entre 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e a RECICLAVALE – 

Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí. 

 
A quantidade de resíduos com destinação final ambientalmente correta foi de: 
 

Reciclagem de papel 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 2,58m³ 

Reciclagem de plástico 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 3,53m³ 

Reciclagem de papelão 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 9,45m³ 

Reciclagem de metais 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 25m³ (Necessita ser segregado) 

Reciclagem de vidros 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 1,32m³ 

Reciclagem de EPS (Isopor®) 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 14,01m³ 

Reciclagem De Embalagem Longa  
Vida (TetraPak®) 

Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 
de Reciclagem : 0,21m³ 

Reciclagem de tonner 
Volume de resíduo segregado pronto para ser destinado à Cooperativa 

de Reciclagem : 0,12m³ 

Total de material reciclável destinado 
às Cooperativas e/ou Associações 

(m³) 
56,22 

 

3. Pesquisa e Extensão 
 

Dentro das atividades de pesquisa acompanhadas pela Coordenação de Pesquisa e 

Inovação do IFC – Câmpus Camboriú podemos citar projetos iniciados em 2013 que foram 

finalizados em 2014 e projetos aprovados e desenvolvidos durante o ano de 2014, que 

poderão ser finalizados em 2015.  
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3.1 Projetos de Pesquisa 
 

No decorrer do ano de 2013, através da abertura de editais específicos da Coordenação 

de Pesquisa e Inovação do IFC – Câmpus Camboriú foram cadastrados 16 projetos de 

pesquisa. Os projetos com início em 2014 e término previsto para 2015 totalizaram 22 

propostas. Também foram aprovados 25 projetos que terão início apenas em 2015. Abaixo 

estão relacionados os projetos que abrangem a área ambiental: 

 

3.1.1 Projetos iniciados em 2013 e finalizados em 2014: 
 

TÍTULO COORDENADOR EDITAL 
Implantação de wetlands 

construídos para tratamento 
de efluentes produzidos pela 

atividade agropecuária 

Renata Ogusucu 
Nº 143/2012 PIBIC-

EM/CNPq/IFC 

Comparação da Eficácia de 
dois Aquecedores Solares de 

Baixo Custo 
Luís Martinhão Souto 

N° 023/GDG/IFC- 
CAM/2013* 

Desenvolvimento de modelo 
experimental de aerador com 

utilização de fonte de 
energia renovável 

Luis Ivan Martinhão Souto 
Nº023/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Efeito da seiva de bananeira 
no processo cicatricial da 

pele animal 
Luis Ivan Martinhão Souto 

Nº023/GDG/IFC-
CAM/2013* 

Diagnóstico da conexão 
ciclística entre Balneário 
Camboriú – Camboriú 

Roberta Raquel 
N°023/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Plantas ornamentais tóxicas 
ocorrentes no Instituto 
Federal Catarinense – 

Câmpus Camboriú 

Wilson José Morandi Filho 
N°023/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Rede social colaborativa de 
mapeamento de problemas 

ambientais, de infraestrutura 
urbana e desastres, para 

geração de informação ao 
poder público 

Angelo Algusto Frozza 
N° 066/GDG/IFC-

CAM/2013** 

Uso fitoterápico da 
Portulaca oleracea na 

suinocultura 
Cristalina Yoshie Yoshimura 

N° 066/GDG/IFC-
CAM/2013** 

Verniz Orgânico à base de 
Própolis 

Léo Serpa 
N° 066/GDG/IFC-

CAM/2013** 
*Edital N° 023/GDG/IFC- CAM/2013 – Total de 07 projetos submetidos. 

**Edital N° 066/GDG/IFC-CAM/2013 – Total de 09 projetos submetidos 
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3.1.2 Projetos iniciados em 2014 com término previsto para 2015: 
TÍTULO COORDENADOR EDITAL 

Comparação da Eficácia de 
dois Aquecedores Solares de 

Baixo Custo 
Luís Ivan Martinhão Souto 

N° 084/GDG/IFC-
CAM/2013* 

Desenvolvimento de Modelo 
Experimental de Aerador 

com Utilização de Fonte de 
Energia Renovável 

Luís Ivan Martinhão Souto 
N° 084/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Efeito da seiva de bananeira 
no processo cicatricial da 

pele animal 
Luís Ivan Martinhão Souto 

N°084/GDG/IFC-
CAM/2013* 

Levantamento da avifauna 
do IFC – Camboriú 

Edson João Mariot 
Nº084/GDG/IFC-

CAM/2013* 
Práticas de agricultura 

doméstica-familiar em área 
urbana e rural 

Michele Catherin Arend 
Nº084/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Rede social colaborativa de 
mapeamento de problemas 

ambientais, de infra-
estrutura urbana e desastres, 
para geração de informação 
ao poder público – parte 2 

Angelo Algusto Frozza 
Nº084/GDG/IFC-

CAM/2013* 

SAD-PREAVI V.2 – 
Sistemas de predição para 
apoio à tomada de decisão 
em situações de risco de 
enchente, alagamentos e 

inundações 

André Fabiano De Moraes 
Nº084/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Produtividade de beterraba 
em cultivo orgânico 

utilizando composto à base 
de esterco suíno 

Wilson José Morandi Filho 
Nº084/GDG/IFC-

CAM/2013* 

Coleta e reuso de água do 
dreno do aparelho de ar 
condicionado para um 

sistema automatizado de 
irrigação 

Michele Catherin Arend 
PET (Programa de Educação 

Tutorial). 

*Edital Nº084/GDG/IFC-CAM/2013 – Total de 22 projetos submetidos. 

 3.1.3 Projetos aprovados em 2014 com início de execução em 2015: 
TÍTULO COORDENADOR EDITAL 

Desenvolvimento e 
avaliação da eficácia de um 
modelo de aquecedor solar 
paraboloide de baixo custo 

Kleber Ersching Nº 099/GDG/IFC-
CAM/2014* 

Eficiência do uso dos tecidos Edson João Mariot Nº 099/GDG/IFC-
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do pseudocaule da bananeira 
no controle de verminoses 

em frangos caipiras 

CAM/2014* 

Estudo para implantação de 
um local adequado para o 

armazenamento temporário 
dos resíduos sólidos de 

serviços de saúde gerados no 
IFC -Câmpus Camboriú 

Flávia De Souza Fernandes 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

Análise da qualidade da 
água da bacia hidrográfica 
do rio Camboriú – SC e sua 
relação com a ocupação do 

solo 

Letícia Rabelo 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

Manejo da irrigação da 
cultura do tomateiro 

(Solanum lycopersycum var. 
cerasiforme) em sistema de 
plantio convencional com e 
sem utilização de cobertura 

vegetal (mulching) 

Giane Lavarda Melo 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

Diagnóstico qualitativo da 
intensidade de iluminação 
das salas e laboratórios do 

Instituto Federal de 
Educação Ciência e 

Tecnologia Catarinense 
campus Camboriú 

Maria Amélia Pellizzetti 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

Comparação da eficácia de 
dois aquecedores solares de 

baixo custo 
Luis Ivan Martinhão Souto 

Nº 099/GDG/IFC-
CAM/2014* 

Eficiência de inseticidas 
biológicos no controle da 
Curuquerê-da-couve no 

cultivo de couve 

Luiz Carlos Bordin 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

Monitoramento do 
diagnóstico da conexão 

ciclística entre Camboriú e 
Balneário Camboriú 

Roberta Raquel 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

PROCAMB-IFC Câmpus 
Camboriú (Projeto de 

conscientização ambiental 
para alunos do IFC - 
Câmpus Camboriú 

Letícia Lenzi 
Nº 099/GDG/IFC-

CAM/2014* 

*Edital Nº 099/GDG/IFC-CAM/2014 - Total de 25 projetos submetidos. 
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3.2 Projetos de Extensão  

3.2.1 Projetos e Eventos desenvolvidos em 2014 com perspectiva ambiental: 

• Gestão de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú; 

• I Simpósio Técnico sobre a gestão da água na bacia do rio Camboriú ; 

• Pró-Ciclo – Programa de apoio ao desenvolvimento ciclístico do vale do rio 

Camboriú 

• Semana do Curso Técnico em Controle Ambiental; 

• Semana da Agropecuária do IFC-Camboriú 

• II Seminário Intermunicipal Camboriú e Balneário Camboriú de Mobilidade 

Ciclística; 

3.2.2 Projetos e Eventos que serão desenvolvidos em 2015 com perspectiva ambiental: 

• Pró-Ciclo – Programa de apoio ao desenvolvimento ciclístico do vale do rio 

Camboriú 

• Semana do Curso Técnico em Controle Ambiental; 

• Semana da Agropecuária do IFC-Camboriú 

• Escola rumo a um futuro sustentável  

• Memória dos Idosos como Instrumento de Avaliação dos Impactos da Urbanização 

Sobre a Mata Ciliar do Rio Camboriú – SC e seu Reflorestamento 

• Capacitação da comunidade da cidade de Camboriú e comunidade interna do IFC 

Câmpus Camboriú sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde. 

 

Projeto de Extensão “Gestão de Recursos Hídricos na Região Hidrográfica 7 do Estado de 

Santa Catarina”, cadastrado na Coordenação de Extensão do IFC Câmpus Camboriú e 
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aprovado através do edital 029/GDG/IFC-CAM/2014, março de 2014, foi desenvolvido em 

sua fase de renovação. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2014 demonstram 

que o NGA-CAM ampliou as atividades desenvolvidas, mas os desafios 

ainda são muito grandes para que ações efetivas e que envolvam toda a 

comunidade interna sejam conquistadas.  

A renovação do NGA-CAM através da Portaria No189/GDG/IFC-

CAM/2014, de 16/06/2014,    trouxe novos membros e ampliou a visão de 

sustentabilidade pretendida para o câmpus. A representação de 

membros do NGA-CAM em órgãos colegiados externos também 

possibilitou maior troca de informações e estabelecimento de parcerias 

importantes. 

O recebimento de documentos de autorização de cortes e licenças 

ambientais e o estabelecimento do diálogo relacionado ao planejamento 

do câmpus com a Direção Geral também foi um dos pontos altos das 

atividades desenvolvidas pelo NGA-CAM durante o ano de 2014. O 

planejamento de editais específicos de licitação, bem como a solicitação 

de serviços de descontaminação de lâmpadas fluorescentes, também 

demonstram a importância do trabalho do grupo.  

Para o próximo ano espera-se dar continuidade às ações já iniciadas, 

bem como ampliar o campo de atuação do NGA, envolvendo o ensino, a 

pesquisa e a extensão desenvolvidas no câmpus. Sabe-se que os 

desafios são grandes e que, apenas com trabalho colaborativo 

poderemos atingir o ambiente institucional que pretendemos, em todas 

as suas dimensões. 
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ANEXO I – Plantio de árvores – Falso-Barbatimão 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II – ATA Reunião NGA-CAM 

 

 
 
 



 

 

ANEXO III – Memorando CRK n°10/2014 – FUCAM 

 

 
 
 



 

 

ANEXO IV – Memorando n° 09/2014 – DPI/CAM/IFC 

 

 
 
 



 

 

ANEXO V – Memorando n° 10/2014 – DPI/CAM/IFC 

 

 
 
 



 

 

ANEXO VI – Manifestação do NGA-CAM – Saneamento Básico Ambiental 

 

 
 
 



 

 

ANEXO VII – ATA Reunião do NGA-CAM 

 

 
 
 



 

 

ANEXO VIII – Cronograma SIPAT 2014 

 

 


