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INTRO-
DUÇÃO

INTRODUÇÃO

O Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (Unileão) tem declarada 
uma Política Ambiental onde a sustentabilidade é premissa para o de-
senvolvimento da sua missão, visão e valores. 
A partir desse pensamento, surgiu a necessidade da criação de um Nú-
cleo de Sustentabilidade, implantado na Instituição com o objetivo de 
gerenciar as ações das Políticas Ambientais destinadas ao desenvolvi-
mento sustentável da IES.
Nessa apresentação, estão destacadas as ações sustentáveis já reali-
zadas pela Unileão mediante o Núcleo de Sustentabilidade, que possui 
atualmente dois grandes escopos:

Ecoeficiência: Gerenciamento da utilização dos recur-
sos naturais na Instituição;
Programa de Educação Ambiental e Social (PEAS): 
Envolve todos os cursos da Instituição de forma 
transdisciplinar, em acordo com a Lei N° 9597/99 de 
Educação Ambiental.

 
A Gestão Sustentável da Unileão atua na edificação de uma Política 
Ambiental que consiste em algumas práticas desenvolvidas no cotidia-
no da Instituição, entre elas, destacam-se as seguintes:

Coleta e destinação correta de resíduos sólidos: A 
ação atende a uma parceria firmada com a Associa-
ção Engenho do Lixo, de Juazeiro do Norte (CE);
Produção e utilização de Energia Renovável:  Quase 
3.000 módulos estão instalados no campus Lagoa 
Seca, garantindo que a unidade seja autossuficiente 
em energia solar e um exemplo nesse sentido para a 
região do Cariri; 
Reutilização de 100% da água: Com uma Unidade de 
Tratamento também no campus Lagoa Seca, toda a 
água servida na instituição é reaproveitada na jardina-
gem e limpeza da unidade;
Educação Ambiental: Tanto colaboradores quanto 
alunos são incentivados à prática de ações que reafir-
mam diariamente o compromisso da Instituição com 
a Educação Ambiental, resultado dos projetos desen-
volvidos em todos os cursos da Unileão e que permite, 
ainda, uma atuação significante na comunidade
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POLÍTICA
AMBIENTAL

A Unileão apresenta à comunidade acadêmica sua Política 
Ambiental, incluindo um plano de ecoeficiência e educação 
ambiental, propondo: 

> Atender à legislação, resoluções e regulamentos 
ambientais aplicáveis às características da Unileão;
> Racionalizar o consumo de água, energia elétrica e 
descartáveis, valorizando os recursos naturais;
> Atender às expectativas ambientais da comunidade 
acadêmica e da sociedade em geral, preservando a 
natureza; 
> Acompanhar a coleta seletiva, desde a segregação 
até a sua destinação final.
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Estão sendo promovidas ações para a redução do uso de descar-
táveis na Instituição por meio de rodas de conversa com os colaborado-
res e por campanhas educativas. Há, também, o melhor aproveitamento 
do uso dos recursos como água, energia e papel, dentre outros, sempre 
na perspectiva de deixar um planeta melhor para as futuras gerações. A 
seguir, confira mais informações sobre nossos projetos.

Com a premissa de ser uma instituição que atua com a consci-
ência e o compromisso ambiental, assumindo uma política de práticas 
sustentáveis, a Unileão tem investido no aproveitamento da luz solar. O 
investimento vem gerando energia limpa e renovável.

A montagem do sistema fixo de energia solar Satrix iniciou em 
novembro de 2015. As placas solares começaram a funcionar no mês 
de fevereiro de 2016 e produziram, naquele ano, 229.975 kWh de ener-
gia limpa. 

Em 2017, a Unileão aderiu ao sistema heliotrópico de painéis mó-
veis Autoterm, que capta melhor a luz solar por seguir a posição do Sol, 
imitando o “comportamento” de um girassol. A montagem do protótipo 

ocorreu em maio do mesmo ano, quando foram realizados os testes de 
produção. Em seguida, as demais placas foram adquiridas e as obras 
de instalação iniciadas em setembro de 2017, no campus Lagoa Seca.

O sistema móvel teve sua montagem e funcionamento do teste 
de carga iniciados no ano seguinte, em julho de 2018. A primeira fileira 
foi completamente instalada e começou a funcionar em setembro do 
mesmo ano.

As obras continuaram a todo vapor em 2019, quando a Unileão 
produziu 577.283 kWh e finalizou o ano gerando cerca de 75% da ne-
cessidade energética da Instituição.

ECOEFICIÊNCIa

ENERGIA SOLAR 

AÇÕES SUSTENTÁVEIS 
DESENVOLVIDAS PELA 
UNILEÃO

06



ÁGUA REUTILIZADA 

RECICLAGEM DE PAPEL

A política de separação do resíduo “papel” do lixo comum já 
é realidade na Unileão. A prática ocorre por meio da distribuição de 
recipientes apropriados em todos os setores da Instituição, permi-
tindo que o resíduo seja destinado à reciclagem. Para viabilizar isso, 
foi firmada uma parceria entre a IES e a Associação Engenho do Lixo, 
localizada em Juazeiro do Norte (CE).

Em 2018, a Unileão conseguiu separar do lixo comum o equiva-
lente a 1.042 Kg de papel, doados à Associação para a reciclagem. 

Já em 2019, a Instituição conseguiu mais que o dobro do recolhi-
do no ano anterior, separando do lixo comum o equivalente a 2.322 Kg 
de papel. Isso representa a preservação de até 200 árvores.

A Unileão possui uma Estação de Tratamento de água com 
capacidade para reutilizar 12.000 litros de água diariamente. Em 2018, 
foram contabilizados 3.600.000 litros de água tratada. Já em 2019, 
foram 4.008.000 litros de água reutilizados na irrigação de jardins, lim-
peza e obras de construção civil realizadas na Instituição.
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PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL E 
SOCIAL 

O Programa de Educação Ambiental e 
Social (PEAS) é desenvolvido em acordo com 
a Lei Nº 9.597/99 de Educação Ambiental. A 
iniciativa tem o objetivo de executar ações de 
educação ambiental em todos os cursos da 
Instituição, sendo a participação aberta para 
todos os alunos.

Atualmente, existem 10 projetos 
associados ao Programa Ambiental, todos 
com duração de dois anos. A seguir, confira a 
descrição e o objetivo de cada um deles:

Com o objetivo de incentivar mudanças 
de comportamento dentro da comunidade 
universitária, bem como promover a consciência e 
o consumo sustentável, disseminando a cultura e a 
educação ambiental, os cursos de Administração e 
Gestão de RH promovem o Brechó Sustentável.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS > 

Coordenador(a): Alyne Leite

Coordenador(a): Alyne Leite

BRECHÓ 
SUSTENTÁVEL

ecoponto

Por pensar nos prejuízos que o óleo de 
cozinha causa ao solo, ao ar e à vida de muitos 
animais, inclusive do homem, os cursos de 
Administração e Gestão de RH também realizaram 
a instalação de ecopontos para a coleta de óleo 
de cozinha usado nos campi Lagoa Seca, Saúde e 
Crajubar.
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O projeto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem 
por principal objetivo fazer a coleta seletiva do lixo eletrônico e sua correta 
destinação, evitando, assim, a poluição do meio ambiente. 

 Lixo eletrônico é o resíduo material produzido pelo descarte de 
equipamentos eletrônicos. Com o elevado uso desses equipamentos no 
mundo moderno, este tipo de lixo tem se tornado um grande problema 
ambiental quando não descartado de forma adequada. 

As substâncias químicas contidas no material eletrônico contaminam 
o ambiente e podem provocar doenças graves em pessoas que coletam 
produtos em lixões, terrenos baldios ou na rua.

Além disso, os equipamentos eletrônicos em geral levam uma grande 
quantidade de plástico, metais e vidro em sua composição, materiais que 
demoram muito tempo para se decompor no solo.

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS > 

COLETA E 
DOAÇÃO DE LIXO 
ELETRÔNICO
Coordenador(a): Yáskara Socorro
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O projeto dos alunos de 
Biomedicina visa contribuir com a 
saúde da população da Chapada 
do Araripe, realizando a análise da 
qualidade microbiológica e físico-
química de águas subterrâneas.

BIOMEDICINA > 

PROJETO 
AMBIENTAL

Coordenador(a):Fabíola Fernandes 
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direito > 

COLETA E 
RECICLAGEM 
DE PAPEL

O papel é um dos produtos mais presentes nas 
tarefas do dia a dia. Quando não está sendo mais 
utilizado, pode passar por um processo de reciclagem 
que garante seu reaproveitamento na produção 
do papel reciclado. A cada 50kg de papel usado 
transformado em papel novo, evita-se que uma árvore 
seja cortada, além de se economizar energia elétrica e 
poluir menos o ar do que se fosse produzido a partir do 
corte de árvores.

Pensando nisso, o projeto do curso de Direito 
faz coleta de todo o papel descartado no curso para 
a reciclagem. Essa ação é desenvolvida em parceria 
com a Prefeitura do Município de Crato (CE), sendo 
recolhida uma quantidade considerável de papel a 
cada semana.

 

Coordenador(a): Tamires Madeira 
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O projeto “Laboratório de jogos e 
brinquedos reciclados” dos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em Educação 
Física trabalha com a cultura do uso eficiente 
dos recursos naturais, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável.

Tendo consciência do prejuízo causado 
ao meio ambiente pelo consumo desenfreado, o 
projeto atua com a criação de brinquedos e jogos 
usando materiais alternativos e reciclados que 
estimulam as habilidades motoras finais, atenção 
e concentração de crianças.

EDUCAÇÃO 
FÍSICA > 

LABORATÓRIO DE 
JOGOS E BRINQUEDOS 
RECICLADOS
Coordenador(a): José Caldas
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FISIOTERAPIA > 

O projeto Terapia Elástica Sustentável 
visa contribuir com a sustentabilidade 
ambiental por meio da reutilização da 
borracha de pneus para a construção de 
equipamentos terapêuticos necessários na 
Fisioterapia.

O projeto incentiva a cultura do uso 
eficiente dos recursos naturais, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentável. 

Com a iniciativa, é possível alinhar 
sustentabilidade, qualidade de vida e baixo 
custo na produção desses equipamentos.

TERAPIA 
ELÁSTICA 

SUSTENTÁVEL
Coordenador(a): Fabíola Galvão
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PROJETO NA COMUNIDADE - 
ALIANÇA DE MISERICÓRDIA

Coordenador(a): Niraldo Muniz

O objetivo do projeto do 
curso de Medicina Veterinária é 
desenvolver atividades voltadas 
para a agropecuária de pequena 
escala na Comunidade Aliança 
de Misericórdia, no município de 
Barbalha (CE). 

Está entre as metas, a 
implementação de um biodigestor 
alimentado com resíduo de 
suinoculturas e a instalação de 
um sistema agrossilvipastoril 
com manejo de recursos naturais, 
proporcionando uma produção 
sustentável com rentabilidade, 
preocupação com o meio ambiente 
e responsabilidade socioambiental.

MEDICINA VETERINÁRIA > 
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Uma das maiores causas de impacto 
ambiental em nosso planeta é o uso desenfreado 
do plástico e o descarte incorreto dos resíduos. 

Diante disso, se constituiu um time de alunos 
de Odontologia intitulado de Brigada do Sorriso, 
com o intuito de estimular a coleta seletiva na 
Unileão. O material é levado para a empresa Arplast 
Reciclagem, localizada em Juazeiro do Norte, para 
ser reciclado. 

O projeto objetiva fomentar a cultura do 
descarte correto de resíduos para a redução do 
lixo dos aterros e da poluição nas ruas. A iniciativa 
busca, ainda, auxiliar no aumento da biodiversidade 
e da qualidade de vida nos oceanos.

odontologia > 

BRIGADA DO 
SORRISO
Coordenador(a): Francisco Wellery  
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psicologia > PSICOECOLOGIA: 
ECOLOGIA DE 
SABERES E RELAÇÕES 
INTER-HUMANAS 
SUSTENTÁVEIS

Coordenador(a): Yarley Brito 

O curso de Psicologia visa implementar ações 
psicoeducativas com a finalidade de promover 
relações humanas sustentáveis na comunidade 
acadêmica, com a realização de encontros e 
chamados de Círculo de Cultura em todos os cursos 
da Instituição, a partir das disciplinas Psicologia e 
Processos Educacionais e Ética Profissional. 

O projeto realiza, ainda, oficinas de montagem 
de brinquedos a partir de materiais recicláveis, 
visando o fortalecimento dos pais com seus filhos, 
bem como a produção de material para uso nas 
disciplinas de Estágio Básico e Ênfase, além de 
fortalecer os programas implantados pelo Centro 
Acadêmico.
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O trabalho desenvolvido 
pelo curso de Serviço Social da 
Unileão tem o objetivo de levar 
para a comunidade caririense 
discussões sobre o meio ambiente, 
divulgar informações acerca das 
problemáticas climáticas existentes, 
bem como apresentar as formas 
de uso consciente da água no 
cotidiano, visando à preservação 
dos recursos hídricos para as 
gerações atuais e futuras.

serviço social > 

CONSCIENTIZAÇÃO 
DAS POLÍTICAS 
SUSTENTÁVEIS NA 
COMUNIDADE
Coordenador(a): Sheila Alves Dias
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Crajubar – Av. Padre Cícero, nº 2830, Cajuína São Geraldo, Juazeiro do Norte (CE)

Saúde – Av. Leão Sampaio, Km 3, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte ( CE)

Lagoa Seca – Av. Maria Letícia Leite Pereira, s/n, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte (CE)

unileao.edu.br


