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Resumo 

Mediante a criação da agenda ambiental na administração pública em 1999, as 

instituições de ensino superior implantaram sistemas de gestão ambiental na busca de 

estabelecer ações sustentáveis em seus campi. A vista disso, a Universidade Estadual do 

Maranhão por estar inserida nesta categoria, vem gerindo, por meio de sua Assessoria 

de gestão ambiental, práticas que reflitam no comportamento ecológico correto dentro 

do seu espaço. Através deste estudo objetivou-se sensibilizar os servidores da Reitoria e 

Pró-Reitoria de Graduação dessa Universidade da importância do paisagismo no 

ambiente de trabalho como também do consumo consciente dos recursos hídricos e 

energéticos. Através da confecção e distribuição de mudas, assim como da manutenção 

do jardim já existente no prédio da Pró-Reitoria de Graduação, com o auxílio do 

funcionário da Prefeitura de Campus que é responsável por fazer a manutenção desse 

espaço, foi possível sensibilizá-los quanto à contribuição para que estas áreas estejam 

livres de resíduos, proporcionando melhor conforto ambiental. Foi realizada uma 

campanha “consumo consciente” com a adesivagem nos setores administrativos, estes 

tinham frases efetivas acerca dos recursos hídricos e energéticos e foram colados em 

ponto estratégicos como perto de lâmpadas, ar condicionado, eletrônicos e torneiras 

para sempre despertá-los quanto à otimização no consumo, além de palestra com o 

tema: água, energia e sustentabilidade, onde obteve-se um maior envolvimento, com 

esclarecimentos sobre essa temática, que refletiu no consumo consciente para além do 

ambiente de trabalho. Através dessas atitudes é perceptível que a UEMA, por meio das 

suas ações baseadas no seu Sistema de Gestão Ambiental vem a desenvolver atividades 

que promovam a correção e adoção de práticas sustentáveis, tornando-se mais 

consciente quanto o consumo dos recursos naturais, além da relevância do paisagismo 
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no seu espaço educacional e para a promoção da qualidade de vida e conforto 

ambiental. 
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