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1 APRESENTAÇÃO 

 

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

Instituto Federal Catarinense (IFC) – campus Camboriú (NGA-CAM). Seu objetivo          

principal é apresentar os trabalhos de cunho ambiental realizados durante o ano de 2017,              

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 campus. 

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 – campus Camboriú. 

  

 



 

2 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 campi e campi 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 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 - campus 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.  

 



 

3  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017 

Com o intuito de divulgar as atividades de cunho ambiental realizadas no e pelo              

Instituto Federal Catarinense – campus Camboriú (IFC - Camboriú), relacionamos          

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

2017. 

3.1 Representações em Instituições Ambientais. 

GTEA – RH 07. O Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região              

Hidrográfica 07 do Estado de Santa Catarina é órgão colegiado, vinculado à Comissão             

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Santa Catarina – CIEA/SC,           

criado pela resolução n°001/2009 e regulamentado pelo Decreto n ° 3.499 de 15 de              

setembro do mesmo ano. O IFC é representado pelos servidores Joeci Ricardo Godoi e              

Michela Cancillier, em substituição às servidoras Letícia Rabelo e Maria Amélia           

Pellizzetti conforme Ofício nº 111/2015-GDG/CAM/IFC de 15 de junho de 2015. As            

reuniões ocorrem bimestralmente e de forma itinerante, contemplando todas as cidades           

participantes. 

Comitê Camboriú. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio            

Camboriú é um órgão colegiado que tem como objetivo a gestão dos recursos hídricos              

em Camboriú e Balneário Camboriú. É composto por entidades desses municípios e o             

IFC – Camboriú sedia as reuniões que acontecem na última quarta-feira de cada mês. O               

IFC - Camboriú é representado pelos servidores Joeci Ricardo Godoi e Viviane Furtado             

Velho, em substituição as servidoras Letícia Rabelo e Maria Amélia Pellizzetti           

conforme Ofício nº221/2016-GDG/CAM/IFC. 

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Camboriú e Desenvolvimento          

Sustentável – COMMADES – criado pela Lei Complementar 67/2013, com finalidade           

consultiva, deliberativa e de assessoramento ao Poder Executivo no que se refere às             

questões ambientais. Seus representantes são do Poder Público e Sociedade Civil. O IFC             

– Camboriú é representado pelo Professor Marcos Alexandre Heinig e Professora           

Letícia Rabelo. As reuniões ocorrem mensalmente nas dependências da Fundação          

Camboriuense de Gestão e Desenvolvimento Sustentável – FUCAM. 

 



 

3.2 Convênios 

● RECICLAVALE – Cooperativa de Reciclagem do Vale do Itajaí.   

Pelo termo de compromisso que entre si celebram o Instituto Federal de            

Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – RECICLAVALE – Cooperativa de          

Reciclagem do Vale do Itajaí, fica esta responsável por coletar os resíduos recicláveis             

gerados no IFC – Camboriú, realizar a triagem e a destinação final ambientalmente             

adequada desses resíduos, comprovando a realização desta destinação através de          

Declarações onde constam o tipo e a quantidade dos resíduos.  

3.3 Atividades desenvolvidas durante o ano de 2017: 
 

Em 2017 foram realizadas 4 reuniões ordinárias com registro em ata. Nestas            

reuniões algumas atividades foram delegas a pequenos grupos que reuniram-se          

extraordinariamente para o planejamento e execução destas atividades.  

Não foi possível cumprir o calendário proposto de seis reuniões devido à            

necessidade de realização de outras atividades por parte dos membros do NGA,            

contudo, este fato não prejudicou as ações do Núcleo. 

No decorrer do ano inúmeras demandas surgem com necessidade de          

posicionamento e ação do NGA, estas eventualidades costumam ser discutidas fora das            

reuniões devido a necessidade de haver uma resolutiva rápida. Tais situações são            

compartilhadas aos membros do Núcleo via e-mail, para que todos tenham a            

oportunidade de opinar a respeito. 

Neste ano podemos destacar algumas ocorrências registradas principalmente nas         

divisas da Instituição com a comunidade, tais como despejos irregulares de efluentes e             

resíduos sólidos - um fato recorrente sobre o qual a Instituto vem trabalhando junto com               

a Prefeitura Municipal para resolução - , queimadas, invasões entre outros. 

Além destes pormenores destacamos abaixo as principais ações realizadas por          
este Núcleo: 

 

● Bloquinhos para anotação.  

Disponibilizados bloquinhos para anotação em substituição aos cadernos de         

laboratórios aos alunos de primeiro ano. Conforme solicitação do Coordenador do           

Curso Técnico em Controle Ambiental Adriano Martendal. Totalizando 560 bloquinhos          

 



 

para 8 turmas de 35 alunos. Esses bloquinhos foram confeccionados com papéis            

reutilizados pelos alunos do Curso Técnico de Controle Ambiental como atividade da            

disciplina de LPPO (Laboratório de Práticas Profissionais Orientadas) de Gestão          

Ambiental.  

● Passeios Noturnos 

Com intuito de melhorar a visibilidade do Núcleo de Gestão Ambiental, além de             

promover a interação dos alunos do período noturno com campus, o NGA lançou a              

proposta de realização de visitas ao primeira visita noturna a diversos setores deste             

campus, para que os estudantes deste período possam conhecer um pouco mais sobre a              

Instituição, considerando que a noite os estudantes ficam restringem suas atividades à            

sala de aula e biblioteca, tendo pouco ou nenhum acesso às demais áreas do campus.  

Esta é a realidade da maioria das turmas do período noturno que, devido às              

particularidades deste período, não conseguem circular por todo o campus e assim            

conhecer melhor seu ambiente de ensino e as atividades desenvolvidas. 

Durante o passeio foi apresentado aos estudantes as atividades relacionadas à           

Gestão Ambiental como o tratamento de efluentes do abatedouro e suinocultura,           

compostagem dos resíduos orgânicos e setor de Resíduos Sólidos onde é realizada a             

separação dos resíduos recicláveis da instituição. 

O registro dos Passeios Noturnos pode ser visualizado no site do NGA:            

http://www.camboriu.ifc.edu.br/nucleo-de-gestao-ambiental/passeio-noturno-do-nga/. 

● Árvore da Turma  

Núcleo de Gestão Ambiental estabeleceu como proposta de atividade para o ano            

de 2017 o plantio de mudas de árvores nativas com as turmas de último ano do ensino                 

integrado, subsequente e superior. 

A árvore da turma é algo bastante simbólico e além de auxiliar no plantio de               

árvores, essa auxilia a estreitar os laços da instituição com os alunos que estão para se                

formar, criando um vínculo vitalício. 

As árvores serão fornecidas pelo setor de Silvicultura, coordenado pelo Prof.           

Jaime Sandro Dallago e a área do plantio foi designada pelo setor de Jardinagem,              

coordenado pelo Prof. Jerffson Lucas Santos, de modo que o plantio destas não interfira              

 



 

nos planos de expansão da estrutura física do instituto, evitando assim, a necessidade de              

corte no futuro. 

Esperamos despertar o interesse das coordenações e envolver também os          

patronos e/ou paraninfos das turmas, possivelmente envolvendo o ato do plantio nos            

eventos da formatura. 

O registro de todos os plantios podem ser acompanhados no site do NGA:             

http://www.camboriu.ifc.edu.br/arvore-da-turma/. 

 

● Adequação da Compostagem 

Iniciado com o Projeto de Pesquisa: Compostagem De Resíduos Orgânicos Do           

Ifc Campus Camboriú: Implantação De Leiras E Avaliação Do Adubo E Chorume            

Produzidos, realizado em 2016, uma nova estrutura de para compostagem dos resíduos            

orgânicos do campus passou a ser utilizada de forma definitiva.  

A compostagem anteriormente era realizada a céu aberto e em contato direto            

com o solo, e parte dela era realizada nas esterqueiras da suinocultura, esse             

procedimento gerava transtornos para os servidores que o executavam, além de não ser             

a forma mais eficiente e adequada de se realizar a compostagem. 

A nova estrutura de compostagem conta com cobertura e piso de concreto, com             

inclinação e dutos para escoamento do chorume, o qual é tratado juntamente com o              

efluente da suinocultura. O local permite a formação de três leiras de compostagem, o              

que permite que uma rotatividade adequada ao volume de resíduos gerados e o tempo              

ideal para efetiva maturação do composto. 

● Projeto de Ensino 

O Projeto de Ensino LaMeLu - Laboratório de Mecânica Lúdica iniciado neste            

ano, teve como proposta a construção de estruturas como balanço, gangorra etc.            

utilizando materiais de reaproveitamento bem como elementos naturais como o bambu.           

Além dos objetivos didáticos/pedagógicos relacionados às disciplinas de física e          

matemática, o projeto tem o propósito de chamar a atenção dos alunos para a              

possibilidade de reaproveitar determinados resíduos, prolongando a vida útil dos          

materiais, e evitando o descarte incorreto de resíduos recicláveis. 

 



 

● Paisagismo 

O NGA solicitou ao setor de Jardinagem e à Coordenação de Produção, que seja              

realizado o mapeamento, avaliação e identificação das árvores que apresentam risco de            

queda por estarem secas e/ou doentes.  

A sugestão do Núcleo é que a avaliação seja feita de forma técnica e criteriosa,               

para não ocorrer supressão desnecessária da vegetação, além de solicitar que novas            

árvores sejam plantadas para substituição. 

Essa atividade ficará relacionada ao plantio da Árvore da Turma. 

 

3.4  Resíduos Sólidos 

Pelo Termo de Compromisso de Cooperação Técnica celebrado entre o Instituto           

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense e a Cooperativa de Reciclagem            

do Vale do Itajaí – Reciclavale, no ano de 2017 foi possível destinar de forma               

ambientalmente correta 8.918kg de resíduos recicláveis. A quantidade de resíduos com           

destinação final ambientalmente correta foi de: 

Tabela 1: Detalhamento dos resíduos recicláveis destinados à cooperativa 
RECICLAVALE 

Tipo de resíduo Quantidade destinada à reciclagem 
(kg) 

Papel 5680 

Plástico 520 

Metais 2550 

Vidros 0 

Reciclagem de eletrônicos 168 

Total 8918 
Fonte: Dados de controle do NGA. 

 
Neste ano não houve o recolhimento de vidros, contudo estes foram coletados e             

separados, e permanecem estocados no galpão de triagem até que atinjam uma            
quantidade adequada para ser recolhidos. 
 

4  PESQUISA E EXTENSÃO 

4.1  Projetos de Pesquisa 
 

 



 

No ano de 2017 foram finalizados 17 projetos de pesquisa realizados através de              

editais específicos da Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFC – Campus Camboriú.             

Outros 24 projetos tiveram início em 2017 com previsão para término em 2018. Nos              

quadros abaixo destacamos os projetos que envolvem a temática ambiental. 

4.1.1  Projetos de pesquisa iniciados em 2016 e finalizados em 2017: 
 

PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR ALUNOS 

Levantamento Da Avifauna Do Campus 
Do Ifc-Camboriú Edson João Mariot 

Sandro Roberto 
Campos Junior 

(Ab15), 
Pedro Antonio 

Schwarzer(Ab15) 
Instalação De Protótipo De Biodigestor 

No Instituto Federal Catarinense - 
Campus Camboriú: Proposta De 

Tratamento Dos Resíduos Gerados No 
Campus 

Maria Amélia 
Pellizzetti Renata Gomes(Ca13) 

Utilização De Papel Jornal No Controle 
De Plantas Daninhas E 

Desenvolvimento De Diferentes 
Cultivares De Cenoura 

Wilson José Morandi 
Filho 

Agnes Vitória Del 
Sentcadore (Ab14), 

Lara Ribeiro 
Andrade(Ab14) 

Desenvolvimento E Avaliação Da 
Eficácia De Um Modelo De Aquecedor 

Solar Paraboloide De Baixo Custo. 
Kleber Ersching Felipe Dezan 

Monitoramento Da Água De Chuva E 
Material Particulado (MP) Atmosférico 

No Ifc-Camboriú 
Leonardo Hoinaski 

Daniel Caldas de 
Oliveira, 

Beatriz Faga, Victor 
Pinheiro  

 
Avaliação De Adequações De 

Segurança Dos Laboratórios Do Ifc - 
Campus Camboriú 

Bruno Carlesso Aita Lidiane Martins da 
Silva (TST15) 

Utilização Da Biomassa Da Casca Da 
Banana Para A Remoção De Metais 

Pesados Em Meio Aquoso 

Ana Cristina Franzoi 
Teixeira 

Miguel de Abreu de 
Oliveira(CA14), 
Gautama Moglié 

Funes(CA14) 
Compostagem De Resíduos Orgânicos 
Do Ifc Campus Camboriú: Implantação 

De Leiras E Avaliação Do Adubo E 
Chorume Produzidos. 

Leonardo Hoinaski Camila Regis 

Portal Web Para Interoperabilidade, 
Monitoramento E Alerta Da Bacia Do 

Rio Itajaí – Módulo Sadpreai V.3 

André Fabiano De 
Moraes 

Francielli Mariane 
Fiori Vieira (TSI14), 

Higor Bichelli de 
Oliveira (TSI14), 

 



 

Luis Augusto Silva 
(TSI14), 

Juliano Theiss 
(TSI13) 

Sistema Colaborativo De Catalogação E 
Infraestrutura De Dados Espaciais Da 

Mesorregião Do Vale Do Itajaí - 
Fiswsgeo-V.2 

André Fabiano De 
Moraes 

Luis Augusto Silva 
(TSI14), 

Francielli Fiori Vieira 
(TSI14),  

Higor Bichelli de 
Oliveira (TSI14),  

Juliano Theiss(TSI13) 

Desperdício De Alimentos Nos Meios 
De Hospedagem Isadora Balsini Lucio 

Gabriela 
Zimmermann(TH15); 

Maria Eduarda 
Vieira(TH15);  

Mariana Soares da 
Silva(TH15) 

Modelagem De Plataforma De Ti Para 
Aquicultura Sustentável (PTI-AS) 

Joaquim Manoel 
Monteiro Valverde 

Gabriel Alves 
Carneiro 

(BSI13); Rafael de 
Azeredo Brozatti 

(BSI15) 

Investigação E Análise Dos 7 P´S Do 
Marketing De Serviços Nas Empresas 

Que Atuam No Segmento Fúnebre 

Elisangela Da Silva 
Rocha 

Andressa Mara Russi 
(TNI 14); Marcelo de 

Morais 
(TNI 14) 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/pesquisa/projetos-de-pesquisa/ 
 

4.1.2  Projetos de pesquisa iniciados em 2017 que serão concluídos em 2018: 

PROJETO DE PESQUISA COORDENADOR ALUNOS 

Avaliação Toxicológica 
De Resíduos 

Eletrônicos: Estudo De 
Caso Com Pilhas 

Alcalinas 

Letícia Flohr Pedro Luiz Dias 
Barroso 

Potencialidade 
Turística Dos 

Pescadores Do Bairro 
Da Barra Em Balneário 
Camboriú/Sc Na Época 

De Defeso 

Daniele Soares 
De Lima 

Iasmyn Aline 
Moreira Leite 

Schuck; 
Lucas Fortes 

Felisbino 

Germinação 
Convencional E In Vitro 

De Myrsine Coriacea 
(sw.) R. Br. Ex Roem. & 

Schult. (primulaceae) 

Thaysi Ventura 
De Souza Bruna Da Silva 

 



 

Modelagem De Plataforma 
De Ti Para Aquicultura 

Sustentável (pti-as) 

Joaquim Manoel 
Monteiro Valverde 

Gabriel Alves 
Carneiro; 

Rafael De Azeredo 
Brozat 

Avaliação Da Qualidade Do 
Ar Da Cidade De Camboriú 
Quanto À Concentração De 

Material Particulado 
Inalável 

Letícia Flohr Beatriz Faga 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/pesquisa/projetos-de-pesquisa/ 
 

4.2 PROJETOS DE EXTENSÃO 
No ano de 2017 foram finalizados 12 projetos de pesquisa realizados através de             

editais específicos da Coordenação de Extensão do IFC – Campus Camboriú. Outros 19             

projetos tiveram início em 2016 com previsão para término em 2017. Nos quadros             

abaixo destacamos os projetos que envolvem a temática ambiental. 

4.2.1 Projetos de Extensão iniciados em 2016 e finalizados em 2017: 

PROJETO DE EXTENSÃO COORDENADOR ALUNOS 

Clube de Astronomia - Tycho Brahe Kleber Ersching  Odorico Miguel 
Bueno 

Conheça o IFC Campus Camboriú – 
visitas guiadas Claudia Bertolli  

Natasha Daffini de 
Abreu; 

Andressa Andrade de 
Lima 

Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/extensao/projetos-de-extensao/ 

4.2.2 Projetos de Extensão iniciados em 2017 que serão concluídos em 2018: 

PROJETO DE EXTENSÃO COORDENADOR ALUNOS 

Visitas Guiadas Ao Ifc Campus 
Camboriú Claudia Damo Bertoli 

Maria Eduarda 
Voight - Aa16 Luana 
Marques Cordeiro - 

Aa16 

Feira De Orgânicos No Ifc - Campus 
Camboriú: Incentivo À Agricultura 
Familiar 

Joeci Ricardo Godoi 

Ava Shamis Santos 
Amaro ; Joeci 

Ricardo Godoi; Júlia 
Oro Popp; Rodolfo 
Augusto Bravo De 

Conto; Samara 
Martins Zanella; 

Tiago Fambomel De 
Sucena Botelho 

Clube de Astronomia - Tycho Brahe Kleber Ersching  Odorico Miguel 
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Fonte: http://www.camboriu.ifc.edu.br/extensao/projetos-de-extensao/ 
 
  

 



 

5 CONCLUSÕES 
 

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2017 demonstram que o           

NGA-CAM mantém-se atuante no campus, e que ações efetivas e que envolvam toda a              

comunidade interna sejam desenvolvidas e estimuladas para que possamos consolidar a           

atividade do Núcleo.  

A representação de membros do NGA-CAM em grupos e atividades externas           

também possibilitou maior troca de informações e estabelecimento de parcerias          

importantes.  

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 campus. 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.  

Contando com uma nova composição do NGA, pretende-se formular novas ações           

para o ano de 2018, buscando maior visibilidade ao Núcleo, para que possa, assim,              

atingir com maior efetividade os objetivos, buscando a interação com os diversos            

setores do campus, bem como apoio e participação nas ações por parte dos servidores e               

alunos. 
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