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1. RESUMO: Até algum tempo atrás, a preocupação das autarquias públicas 

estavam centradas em três aspectos básicos da Administração: administração 

técnica, financeira e administrativa, onde o gestor cuidava de cada aspecto de 
acordo com a necessidade de cada área.  Atualmente, verifica-se a necessidade de 
incluir no ambiente empresarial aspectos que contemplem a questão do meio 

ambiente, uma vez que torna-se cada vez presente a dificuldade pela qual o planeta 
passa em termos ambientais. Na administração pública, essa preocupação também 

precisa estar presente, uma vez que responde diretamente a população devolvendo 
serviços e produtos. Busca-se então estudar como o DAE/Bauru trata em seu 
ambiente a questão e a evolução ambiental dentro da autarquia.  
 

Palavras-chave – Meio ambiente; Administração pública; Departamento de Água e 

Esgoto de Bauru (DAE). 

 

2. INTRODUÇÃO 

Desmatamentos, uso abusivo de recursos naturais, agressões a atmosfera, 

poluições de diversas formas (ar, água, solo, sonora, etc.) comprovam que o homem 

vem ao longo dos anos maltratando o meio ambiente e hoje é o grande responsável 

pelo caos que está se instalando no Planeta. Além disso, Al Gore já nos alertava 

sobre os perigos pelos quais o planeta estava passando e passaria se 

continuássemos a maltratá-lo: “A crise climática é uma verdade inconveniente, pois 

significa que precisaremos mudar nossa maneira de viver” (AL GORE, 2006, p.286).  

Diante desse cenário cada vez mais alarmante, a humanidade tem buscado 

repensar em seus atos, voltando sua atenção para as questões ambientais e para a 

necessidade na mudança dos meios de produção, consumo e comportamento 

buscando minimizar os impactos ambientais. Surge então o Direito Ambiental, que 

visa disciplinar o uso dos recursos naturais, bem como o descarte e estabelecer 

critérios punitivos para quem não se adequar aos requisitos estabelecidos por Lei.  

No entanto, as leis variam de país para país de acordo com seus interesses e 
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favorecimentos, por isso busca-se tanto estabelecer padrões e critérios para as 

relações mundiais.  

Sendo assim, faz-se necessário para as autarquias atentem-se e incluam em 

seus ambientes a implantação uma boa política de gestão ambiental, haja vista não 

somente a imagem da autarquia diante dos seus clientes, consumidores, mas 

também sua rentabilidade, pois vários mercados internacionais exigem para importar 

produtos os certificados ISO 14000.  Isso comprova que a gestão ambiental não é 

apenas uma forma de responder a questões legais, e sim fator de competitividade, 

conquista de mercado e manutenção da produção. 

 

3. OBJETIVOS 

Como objetivos busca-se uma análise e discussão sobre a inserção da 

Gestão Ambiental e a evolução dos aspectos ambientais numa autarquia municipal, 

na cidade de Bauru, SP. Como objetivo específico pretende-se identificar a 

importância da gestão ambiental no contexto empresarial, identificando como uma 

autarquia (mesmo que municipal) pode contribuir para o meio ambiente aplicando 

em seu ambiente questões ambientais e identificar desde quando a autarquia tem a 

preocupação com o meio ambiente. Além disso, propõe-se uma reflexão e discussão 

sobre a gestão ambiental no ambiente empresarial, seja e le público ou privado. 

 

4. METODOLOGIA 

Para compor o referencial teórico, utilizou-se a pesquisa bibliográfica em 

livros, revistas, internet e artigos científicos. Os artigos sendo selecionados, lidos e 

fichados de forma que toda leitura feita seja aproveitada na construção do 

referencial.  Na próxima etapa, será realizada uma pesquisa de campo através de 

um questionário aplicado no DAE para os responsáveis do setor que diretamente 

responde as questões sobre o meio ambiente dentro da autarquia DAE/Bauru.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente fez-se uma coleta de informações sobre o assunto em questão 

na literatura existente, seja em meio impresso ou eletrônico. Consultando a internet, 

o acervo da biblioteca Anhanguera, a base EBSCO e demais bases de dados 
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disponíveis na internet (como a Scielo) por exemplo.  Posteriormente, será 

elaborado um questionário para verificar a postura da administração pública, no 

caso, na autarquia municipal do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE), 

para verificar como as questões ambientais evoluíram e evoluem neste ambiente. O 

projeto será finalizado com a tabulação dos dados e considerações finais após a 

analise final do material.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, foi encontrado muito material sobre as terminologias, gestão 

ambiental, direito ambiental, meio ambiente, crises ambientais, etc, o que nos atraiu 

mais ainda para o tema escolhido para pesquisa, porque se trata de algo do nosso 

cotidiano e que estamos sendo também diretamente afetados. Sendo a organização 

pública ou privada, o compromisso com o meio ambiente deve ser o mesmo, utilizar 

sem abusar e respeitar desenvolvendo meios para que ela possa ser utilizada da 

melhor maneira dando a ela tempo de se recompor.  Acredita-se que na próxima 

etapa com a coleta de dados na aplicação dos questionários conseguiremos com 

mais autoridade, conhecer e se aprofundar nas questões que o DAE/Bauru oferece 

e disponibiliza em beneficio do meio ambiente e da população bauruense.  
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