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1. INTRODUÇAO 

 

 O Instituto Federal de Alagoas, campus Arapiraca, através da sua Comissão 
Local de Sustentabilidade apresentar o Relatório Anual das açoes e Iniciativas de 
Sustentabilidade. 

 Há diversas abordagens teóricas para o termo sustentabilidade. Em sua 
essência, esse termo prefigura a existência de uma gestão que contemple o meio ambiente, 
o desenvolvimento econômico e a justiça social de forma equilibrada.  

 

 
2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 

2019 

 

2.1. Racionalização do uso de descartáveis através da confecção de 

canecas para os servidores. (imagem 1). 

 

2.2. Acompanhamento do consumo de descartáveis através de 

Relatório (imagem 2) 

 

2.3. Coleta Seletiva de Resíduos, sibmetendo a comunidade a 

vivenciar um desenvolvimento sustentável em seu local de estudo e 

trabalho, a fim de conservar e preservar o meio ambiente. ( imagem  

 

2.4.Projeto de Extensão Lixo Eletrônico, esse projeto proporcionou a 

instalação de ponto de coleta de lixo eletrônico. (imagem 4) 

 

2.5.Desenvolvimento de Materiais de Conscientização nas redes 

sociais. (imagens 5 e 6) 

 

2.6. Vedação do uso de descartáveis pela cantina. (anexo 1) . 

 
3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 

2019 

 

Todas as açoes propostas conseguiram ser realizadas com êxito. 

 
4. CONCLUSAO 

 
O presente Relatório apresentou açoes/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2019 do 
Campus Arapiraca do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, ao final do processo de 
levantamento e com base  nas informações coletadas, foram identificas e registradas 6 
(seis) iniciativas sustentáveis.  
 
Esse relatório foi concluído em 13 de maio de 2020, para apresentação à Comissão 
Sistêmica de Sustentabilidade do IFAL. 

 

 

Anne Raphaelle da Silva Santos 
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CORURIPE – AL – 2020 



 

1. INTRODUÇAO 
 

Apesar de se considerar muito importante a definição clara das 
competências dos responsáveis pela gestão ambiental do Campus, a 
Subcomissão de Sustentabilidade Formada em 2018 e perdurou até o mês de 
maio de 2019 iniciou a implementação de algumas ações, mas muito ainda 
precisa ser feito e efetivado, principalmente quanto às competências dos 
responsáveis membros da subcomissão de sustentabilidade. Uma nova 
comissão foi formada agora em 19 de setembro de 2019 para conduzir auxiliar 
na implementação do Plano de Logística Sustentável (PLS) institucionalizado no 
campus Coruripe. 

 
2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 

2019 
 

Em relação aos servidores e bolsistas que desempenharam atividades 
relacionadas à gestão ambiental, obteve-se:  

a) em 2018, foi elaborado um conjunto de medidas sustentáveis com 
atribuições aos "Fiscais Ambientais", os quais eram alunos. Esses 
levantamentos informavam aos membros da comissão local para a 
tomada de decisão. O modelo precisava de uma melhor retroalimentação 
do fluxo de informações. Podem ser revistas as falhas e novas 
implementações podem ser testadas em 2020; 
 

b) a atuação neste período dos servidores e bolsistas que desempenharam 
atividades sustentáveis, em um quantitativo de 10 pessoas; 
 

c) alguns servidores (técnicos e professores) permanecem constantemente 
atentos à Gestão Ambiental do Campus Coruripe, mesmo que por vezes 
de modo indireto; 
  

d) um professor continua com projeto de pesquisa para transformar óleos de 
fritura em biocombustível;  
 

e) 2 (dois) servidores da parte administrativa trabalham com a economia de 
água e energia; 
 

f) uma professora e um bolsista executaram um projeto de ensino com viés 
ambiental; 
 

g)  outra professora e 4 (quatro) bolsistas executaram o programa 
institucional de extensão Minha Comunidade, com o projeto intitulado: " 



MC: PONTAL+LIMPO - Mobilização Social através da Educação, 
Conscientização e Cidadania"; 
 

h) existem inclusive no campus cestos de coleta de materiais recicláveis, os 
quais são doados aos associados da ASCAMARE – Associação dos 
Catadores de Material Reciclável São José, Coruripe/AL; 
 

i) vale destacar que vários professores desenvolveram trabalhos práticos 
de disciplinas com materiais recicláveis e alternativos. 

 

Em relação ao conhecimento da comunidade escolar das normas ambientais, 
considera-se muito importante. Em 2018, foi elaborado um conjunto de medidas 
sustentáveis com atribuições aos "Fiscais Ambientais", os quais eram alunos. O 
material foi impresso e disponibilizados nos murais do campus. 

Apesar de se considerar muito importante uma área 
(setor/coordenação/departamento) de gestão ambiental na estrutura 
administrativa do Campus, conseguiu-se apenas a partir de setembro de 2019, 
com a designação da nova Subcomissão de Sustentabilidade do campus IFAL 
Coruripe, a obtenção de um e-mail institucional próprio para contato: 
sustentabilidade.coruripe@ifal.edu.br. 

Em relação ao campus sobre a identificação dos processos e das atividades 
mais críticas quanto à gestão ambiental, tem-se que a equipe de terceirizados 
frequentemente relatava a presença muito próxima ao prédio de roedores e 
cobras. Tem-se um enorme terreno lateral sem uso. A presença de gatos 
domésticos no campus contribuiu para a contaminação da quadra de areia. 
Professores e alunos desenvolveram doenças de pele (bicho geográfico). 

Quanto às ações que foram planejadas para evitar ou reduzir os riscos 
ambientais, tais como: a quadra de areia foi descontaminada e houve uma 
tentativa de retirada dos gatos (felinos domésticos) do campus. 

Quanto ao estabelecimento de convênios e parcerias com outros órgãos 
públicos ou privados para a promoção de ações de sustentabilidade conjuntas, 
tem-se que no caso do aparecimento de répteis no campus, principalmente as 
cobras, obteve-se a parceria do Batalhão Ambiental de Coruripe para o resgate 
dos animais. 

 
3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 

2019 

Quanto à existência de interação com as áreas envolvidas com aquisição de 
bens e serviços (área requisitante, Coordenadoria de Licitações e Contratos), a 
subcomissão de sustentabilidade designada para o biênio 2019-2020 
necessitava se aproximar mais da equipe administrativa do campus. Serão 
empregados mais esforços nesse sentido em 2020. 



 

Quanto à realização de avaliações periódicas para assegurar que operações, 
processos e atividades desenvolvidas cumpram com regulamentos, políticas, 
procedimentos ou outros requisitos relacionados às questões de 
sustentabilidade, entende-se que a subcomissão de sustentabilidade local 
precisava se planejar melhor no biênio 2018-2019 para atender a este ponto. 

 
 

4. CONCLUSAO 
 

Os resultados da subcomissão de sustentabilidade do Ifal – Campus Coruripe 
referente ao biênio 2018-2019 precisava se reunir com mais frequência. 
Pretende-se fazer um melhor planejamento em 2020 para atender a esta área 
tão importante, a qual visa atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, 
não apenas os objetivos institucionais do IFAL, mas também os universais. 

 

OBS: DEVERÁ SER ASSINADO PELO DIRETOR GERAL DO CAMPUS E O 
PRESIDENTE DA COMISSAO DE SUSTENTABILIDADE LOCAL. 

 

 
Assinatura do Presidente da Subcomissão de Sustentabilidade 

Eugênio Bastos da Costa 
IFAL – Campus Coruripe  

 

 

 

 

Assinatura do Diretor Geral 
José Roberto Alves Araújo 

IFAL – Campus Coruripe  
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Maceió, 2020 

 



1. INTRODUÇAO 

Apresentamos um breve resumo das ações realizadas pelo campus Maceió, 

no calendário de 2019, para o objetivo estratégico “Assegurar práticas de gestão 

sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais” que consta no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2029/2023). 

Ressaltamos que as ações foram cadastradas, realizadas e acompanhadas 

pelo próprio setor responsável, visto que a comissão de sustentabilidade anterior não 

estava com funcionamento ativo durante a realização das ações. 

Mesmo sendo responsabilidade da comissão de sustentabilidade acompanhar 

o desenvolvimento das ações do campus, a comissão atual não pode se fazer 

presente, pois foi constituída no último trimestre pela Portaria nº 3139  de 19 de 

setembro de 2019 e alterada pela Portaria nº 4141 de 12 de novembro de 2019. Desse 

modo, utilizamos como base as inciativas cadastradas e atualizadas no sistema 

Geplanes. 

Que o presente relatório sirva de consulta das ações realizadas e, 

principalmente, mostre o quanto precisamos avançar na questão de assegurar práticas 

mais sustentáveis em nosso campus. 

Convidamos a todos e todas para melhorarmos os nossos índices para o 

presente ano, colaborando e acompanhando o nosso planejamento que está 

disponível para consulta no Geplanes. 

 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2019 

De acordo com os dados que constam no Geplanes, com última atualização 

em 10/03/2020, as ações do campus Maceió que buscavam assegurar práticas de 

gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais foram 

divididas em duas iniciativas, sob a resonsabilidade da Diretoria de Administração 

(DA) e Direção Geral (DG), respectivamente. 

  

2.1 Implementação de mecanismo de controle de cópias e impressões do campus 

Maceió  

 



 

2.2 Criação da comissão de Meio Ambiente do campus Maceió 

 

 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2019 

Das ações planejadas, apenas a ação DIVULGAR O PLANO DE LOGÍSTICA 

SUSTENTÁVEL (PLS) PARA A COMUNIDADE ESCOLAR não foi finalizada. 

Tal ação não pode ser concluída, pois o PLS do campus Maceió encontra-se 

em construção pela comissão local de sustentabilidade, com previsão de finalização e 

divulgação ainda no primeiro semestre de 2020. 

 

4. CONCLUSAO 

Infelizmente, não foi possível a construção de um relatório mais detalhado 

devido aos problemas citados anteriormente.  

Diante dos dados apresentados, vemos como positiva a participação do 

campus no que se refere ao cumprimento das ações planejadas para o ano de 2019. 

No entanto, levando em consideração a estrutura do nosso campus, ainda é uma 

participação muito pequena. 

Desse modo, assumimos o compromisso de aumentar o número de ações 

realizadas para o calendário de 2020, dentro das sete iniciativas planejadas que 

constam no Geplanes. 

 

 

 

Flávia Braga do Nascimento Serbim 

Presidente da Comissão de Sustentabilidade 
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INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
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COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES/INICIATIVAS DE
SUSTENTABILIDADE 2019

MARAGOGI (AL) 2020



1. INTRODUÇÃO

A comissão local de sustentabilidade do campus Maragogi foi instituída pela Portaria
nº 2612 de 16 de agosto de 2019 e é composta atualmente pelos seguintes membros:

Membro Cargo

Carlos Alberto Ramos dos Santos (Presidente) Professor EBTT

Renato Libardi Bittencourt Professor EBTT

Tiago Jorge de Araújo Barbosa Professor EBTT

Luiz Guilherme Prenazzi de Pádua TAE

Flávio Marcílio Cavalcante Silva Professor EBTT

Desde a sua formação, foram realizadas três reuniões ordinárias que desde então
traçaram três iniciativas estratégicas a serem desenvolvidas no  campus  e inseridas no
GEPLANES:

1) Reforçar a coleta seletiva no  campus  de acordo com o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS) existente segundo seus objetivos;

2)  Buscar  parcerias  com  atores  locais  e  regionais  que  desenvolvem  trabalhos  com
materiais sustentáveis (pneus usados, pallets, PET, etc) objetivando trazer para o campus
a experiência do trabalho do reaproveitamento de resíduos visando a educação para a
sustentabilidade;

3) Apoiar os projetos de ensino, pesquisa e extensão existentes no campus que possuem
a transversalidade da sustentabilidade em seu escopo de trabalho.

Desta forma, as ações referentes a este relatório compreendem o período de agosto
a dezembro de 2019, período de atuação da referida comissão local. Em 2019 durante os
meses de atuação da comissão local (agosto a dezembro), foram iniciados os contatos
com a comunidade local e regional com seus respectivos atores (poder público municipal,
artesãos) para apresentação das intenções com o objetivo de firmar parcerias e troca de
experiências. 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2019

1)  Foi  realizada  a  ambientação  da  copa  do  campus com  madeira  reciclada  (pinus)
provenientes da reutilização de pallets através da doação de um artesão. Essa ação está
inserida na iniciativa 2 do GEPLANES.
2) A iniciativa 3 foi  contemplada com o projeto de ensino do Prof.  Alcides Militão dos
Santos Junior que trata da ‘Unidade de produção agroecológica integrada e sustentável
do campus Maragogi’.



3. JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2019

A comissão  foi  instituída  em  um  período  conturbado  na  região  nordeste  em
especial para o litoral norte de Alagoas pois coincidiu com o evento do derramamento de
petróleo no mar que se estendeu até as praias da região amplamente divulgado pela
imprensa.  Com  isso,  diversas  vezes  essa  comissão  ao  procurar  o  poder  público
(secretaria do meio ambiente de Maragogi) para tratar de assuntos pertinentes a coleta de
resíduos  sólidos,  a  comissão  encontrou  dificuldades  para  conseguir  se  reunir  com o
secretário da cidade, ficando apenas esse contato restrito ao contato telefônico com a
promessa de reunião presencial futura.

Também,  este  período  foi  um  período  de  forte  restrição  orçamentária  para  a
Instituição, o que inviabilizou o lançamento de edital para a aquisição de coletores de
resíduos para o campus. 

4. CONCLUSÃO

A  comissão  de  sustentabilidade  do  campus Maragogi  vem  se  reunindo  e  tem
propostas diversas ideias a serem implantadas no campus, porém para a concretização
dessas  ideias  na  maioria  das  vezes  são  necessários  além  dos  recursos  humanos,
recursos  financeiros  e  estes  muitas  vezes  esbarram  nesta  dificuldade.  A  ideia  da
comissão é dialogar com o empresariado local e regional para que essas ideias possam
sair do papel e desta forma contribuir para o aprimoramento das práticas sustentáveis no
campus além das parcerias com o setor público municipal e cooperativas locais.  

Maragogi (AL), 15 de maio de 2020

CARLOS ALBERTO RAMOS DOS SANTOS
Presidente da Comissão Local de Sustentabilidade

SANDRA MARIA PATRIOTA FERRAZ
Diretora Geral do Campus Maragogi
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Marechal Deodoro-AL - 2020 



1. INTRODUÇAO 

 

O IFAL – Marechal Deodoro tem como missão formar cidadãos que se 

reconheçam sujeitos de ideias e de conhecimentos associados às áreas de meio 

ambiente, turismo e hospitalidade. O campus promove, assim, a qualidade social dos 

alagoanos e, em especial, dos deodorenses e munícipes circunvizinhos, com uma 

educação fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-

extensão, visando a geração de conhecimentos científicos e tecnológicos que 

possibilitem o desenvolvimento sócio-econômico-ambiental da região. 

A questão ambiental se faz presente em todos os cursos oferecidos pelo 

campus, que agrega desde a educação de jovens e adultos, ensino técnico e 

tecnológico, até pós-graduações lato-sensu e stricto sensu, sempre reforçando junto 

aos discentes e servidores a importância de se contribuir para um meio ambiente 

equilibrado. 

Durante o ano de 2019, algumas ações contribuíram de forma específica para 

melhorias dentro do campus. Essas ações tiveram como propósito maior, a redução 

das despesas orçamentárias impostas pela redução do orçamento previsto para o ano 

em curso, mas também serviram como ações favoráveis a questão ambiental. 

Importante ressaltar que essas medidas foram tomadas por iniciativas das própria 

gestão do campus, pois a comissão de sustentabilidade que havia sido formada não 

desenvolveu ações específicas no ano de 2019, pelo menos nada que tenha sido 

deixado registro comprobatório. 

A atual comissão de sustentabilidade, tomou posse em novembro de 2019, 

através da portaria nº 4104 de 08 de novembro de 2019, com o objetivo de desenvolver 

ações ambientais no Campus Marechal Deodoro. 

O objetivo desse relatório é apontar as ações de sustentabilidade 

implementadas pelo Campus Marechal Deodoro no ano de 2019, para verificação 

dessas informações foi consultada a ferramenta GEPLANES e os servidores para 

obtenção das informações.  

Observando o painel de indicadores do ano de 2019 no GEPLANES, relativo 

ao campus Marechal Deodoro, encontrou-se o objetivo estratégico: Assegurar 

práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos e 

ambientais, onde foram encontradas três ações/iniciativas de sustentabilidade 

registradas para desenvolvimento no ano de 2019. 

 

 



As ações registradas estão apresentadas na imagem abaixo, duas foram 

consideradas concluídas e uma ação foi cancelada pois não conseguiu ser concluída 

até o final do ano de 2019. 

 

Fonte: https://www2.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/process/DistribuicaoPesosIndicadores 

 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2019 

 

Realização da campanha “Me Economize” 

Me Economize! Com essa chamada de ação, que remete a uma famosa 

expressão popular, o Instituto Federal de Alagoas- Campus Marechal Deodoro 

chamou a atenção de servidores e estudantes com o intuito de reduzir gastos com 

energia elétrica no Campus Marechal Deodoro. Entre as medidas dessa campanha foi 

determinado o desligamento obrigatório dos aparelhos de ar-condicionado nos setores 

administrativos da escola, sempre antes das 9h e após as 16h. 

Além disso, cartazes e adesivos foram espalhados pelos setores e salas de 

aula, conscientizando sobre a importância de desligar luzes e outros equipamentos 

nos horários em que esses equipamentos não estivessem sendo utilizados. Diretorias 

e departamentos também foram autorizados a readequar a distribuição dos setores 

para reduzir o uso de energia.  

Com a campanha houve uma redução de 20% do consumo de energia elétrica 

do campus nos três primeiros meses, voltando ao consumo anterior após esse 

período. Esse fato ocorreu devido as condições climáticas, pois com o aumento das 

temperaturas a partir do mês de outubro, houve a necessidade de um maior uso 

desses equipamentos e revogação da portaria para proporcionar um ambiente mais 

adequado de trabalho e estudo, resultando no retorno dos padrões de consumo 

anteriores ao período de redução.  

Importante ressaltar, que durante o ano civil de 2019 foram trocadas mais de 

800 lâmpadas no campus Marechal Deodoro e foram alteradas cerca de 250 lâmpadas 

florescentes por modelos em LED, buscando assim uma maior eficiência energética e 

econômica dos recursos.  

https://www2.ifal.edu.br/geplanes_bsc/sgm/process/DistribuicaoPesosIndicadores


PANFLETOS DA CAMPANHA: ME ECONOMIZE! 

                      

 

 

 

Buscando a redução de gastos com manutenção e combustíveis da frota 

de veículos da instituição, o Campus Marechal Deodoro se desfez de dois 

veículos, através de termo de transferência de patrimônio (segue abaixo).  

 



 

 

 

 



 

 

As viagens realizadas pelos veículos da instituição foram ordenadas com 

objetivo reduzir o consumo de combustível, agregando um consumo consciente da fonte 

energética, bem como possibilitando uma melhor utilização do bem público. 

Uma ação implementada no final do ano de 2018 e concluída no início de 2019, 

foi a distribuição de canecas de alumínio, com a logomarca do campus, para boa parte 

dos alunos e servidores. Essa ação gerou uma significativa redução na compra de copos 

descartáveis, tendo em vista que no ano de 2018 o campus adquiriu 465 centos de 

copos e em 2019 essa aquisição foi de 305 centos, gerando uma redução de 

aproximadamente 35% em relação a compra do ano anterior. 



 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2019 

Uma das iniciativas propostas e que não foi possível de ser realizada foi o 

desfazimento de bens, tendo em vista que para que ocorra essa ação se faz 

necessário o levantamento patrimonial e da conformidade contábil, mas essas ações 

não foram concluídas no ano civil de 2019. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As ações implementadas no ano de 2019 foram importantes, mas ainda 

necessita-se avançar muito na conscientização ambiental, para que as mudanças 

comportamentais possam contribuir efetivamente para o meio ambiente de forma 

sustentável, a educação ambiental precisa ser permanente, buscando a incorporação 

de hábitos cotidianos. 

Existe a necessidade de gerenciamento das ações estratégicas ambientais do 

campus, pois dessa forma possibilitará uma otimização de recursos e contribuirá para 

uma maior otimização dessas ações. 
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Sheyla Karine Barbosa de Macêdo Dias 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 O modelo atual de consumo da sociedade capitalista tem levado a 
sobrecarga no uso de alguns recursos naturais e a interferências no ciclo e no 
ritmo de muitos fatores do meio ambiente.  
 O desafio na atualidade é alcançar o desenvolvimento socioeconômico 
aliado a preservação dos recursos naturais, de tal forma que as gerações futuras 
possam usufruir da perpetuação dos mesmos. Desta forma, surge o conceito de 
desenvolvimento sustentável em 1987, a partir da publicação do relatório do 
Conselho Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD-ONU) “Nosso 
Futuro Comum”. Desde então, a ONU tem organizado conferências a nível 
mundial para discutir estratégias para alcançar este objetivo. 
 O marco foi a Rio-92 ou ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, Brasil em 
1992. Os resultados obtidos nesta conferência foram reunidos em dois 
importantes documentos: a Agenda 21 e a Carta da Terra. O primeiro documento 
continha mais de 2500 recomendações para se alcançar o desenvolvimento 
sustentável, enquanto que o segundo, é uma declaração de princípios éticos 
fundamentais para a construção, no século XXI, de uma sociedade global justa, 
sustentável e pacífica (MMA/BRASIL).  
 Diante destes desafios, o Instituto Federal de Alagoas (IFAL) passa a 
adotar um plano de gestão visando assegurar práticas de sustentabilidade 
eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais, a partir da portaria Nº 
3077 de 13 de setembro de 2019, que cria o Plano de Gestão de Logística 
Sustentável (PLS) para o período de 2019-2023. 
 Neste Plano de Gestão de Logística Sustentável são apresentados os 
temas e as ações sugeridas para alcançar o desenvolvimento sustentável no 
IFAL. A missão dos campi e da Reitoria é criar comissões locais para 
implementar e monitorar práticas de sustentabilidade. As práticas de 
sustentabilidade e racionalização do uso de recursos naturais, materiais e 
serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas:  
I - Materiais de consumo:  
II - Energia elétrica;  
III - Água e esgoto;  
IV - Gestão adequada dos resíduos gerados;  
V - Qualidade de vida no ambiente de trabalho;  
VI - Licitações sustentáveis;  
VII - Deslocamento de pessoal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2019 

 No ano de 2019, foram previstas três ações para o Campus Murici: 1) 
sábado letivo de sustentabilidade; 2) Concurso de Ideias Sustentáveis e; 3) Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 
  
1) Sábado letivo de sustentabilidade. Esta ação está inserida no calendário 
acadêmico do Campus (ANEXO 1) e é construído dentro da comissão local. 
Neste dia, as atividades se concentraram no auditório do Campus e foram 
iniciadas às 08h com a apresentação da comissão local e a introdução ao tema 
de sustentabilidade (ANEXO2). Em seguida, foi apresentado o vídeo “Homem” 
por Steve Cutts (2013), uma animação que mostra o relacionamento do homem 
com o mundo natural. Logo após, deu-se início a apresentação das equipes do 
concurso ideias sustentáveis seguida de debate das propostas. Para encerrar, 
foi exibido o documentário “Oceanos de plástico” que investiga os impactos da 
poluição ambiental nos oceanos (Craig Leeson e Mindy Elliott, 2016). O 
encerramento contou com os agradecimentos e considerações finais. 
 
2) Concurso de ideias sustentáveis. Ao final do ano de 2018 e a proximidade 
do encerramento do calendário letivo do mesmo, a comissão local de 
sustentabilidade se reuniu para definir uma proposta de atividade para compor o 
sábado letivo de 2019. A ideia que foi construída deu origem ao Concurso de 
Ideias Sustentáveis, que tinha por finalidade convidar a comunidade escolar, a 
propor ideias que visem solucionar problemas existentes dentro do nosso 
campus de carácter ambiental, seja através do uso mais consciente (água, 
energia, materiais de consumo), bem como da redução dos impactos negativos 
causados ao ecossistema (ANEXO 3).  
 
3) Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma das etapas do concurso de ideias 
sustentáveis seria a premiação da equipe vencedora com uma visita técnica a 
Cooperativa Pindorama, em Coruripe/AL, a ser realizada no Dia Mundial do Meio 
Ambiente (05 de junho). A visita técnica permitiu aos alunos conhecer as 
instalações da cooperativa e participar de apresentações e atividades locais 
(ANEXO 4).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2019 

 
Além das iniciativas listadas e descritas no item anterior, não foram planejadas 

outras ações para o ano de 2019, em razão da ausência de um plano que 
estabelecesse as diretrizes a serem tomadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CONCLUSÃO 

 

Propor iniciativas que levem ao despertar de uma consciência e 
responsabilidade sustentável é uma tarefa árdua e constante.  

A comissão local de sustentabilidade do Campus Murici tenta desenvolver 
ações mais práticas e específicas às necessidades locais, visando 
principalmente, o conhecimento e a prática de temas sustentáveis e a redução 
dos danos ambientais e custos financeiros.  

Apesar da quantidade de ações expressar, de forma direta uma leitura de um 
número pequeno do que se pode fazer, o aprendizado e a mudança de hábitos 
tem sido o maior retorno ao trabalho desta comissão. Esperamos que nossas 
ações futuras possam contemplar um quantitativo maior de iniciativas e que os 
ganhos qualitativos se reflitam em dados de redução do consumo de água, 
energia, papel e recicláveis e na melhoria do ambiente de trabalho e da 
qualidade de vida dos servidores e alunos do Campus Murici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MURICI/AL, 24 de abril de 2020. 
 

 

 

 

 
______________________________________________ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO LOCAL 
 
 

______________________________________________ 
DIRETOR GERAL DO CAMPUS MURICI 

 
 
 

 



 
 

5. ANEXOS 

ANEXO 1  

 

ANEXO 2 

 



 

ANEXO 3  

 

 

 

ANEXO 4 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, mostra em seu artigo 

225 que: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” (BRASIL,1988) 

É certo que cuidar do Meio Ambiente é cuidar da nossa vida e de todos 

que vivem e viverão neste planeta. Dentro desse entendimento, devemos 

considerar a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) que é bastante atual e contém instrumentos importantes para 

permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais 

problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos e prevê a prevenção e a redução na geração 

de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo 

sustentável. 

Na Portaria n. 23, de 12 de fevereiro de 2015, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, é estabelecido a existência de boas 

práticas de gestão e uso de energia elétrica e de água nos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal e determina que esses órgãos e entidades 

informem mensalmente os gastos. Um conjunto de normas que tem como 

finalidade impactar na gestão do serviço público e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável (MINISTÉRIO..., 2015). 

Isso reflete uma intenção recente do poder público em estabelecer 

práticas sustentáveis em diversas organizações. No ano de 1981 foi publicada 

a Lei n. 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, contendo 

princípios como proteção aos ecossistemas, racionalização do uso do solo, 

subsolo, água e do ar, recuperação de áreas degradadas e educação 

ambiental, estabelecendo a obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental 

para as obras ou atividades que causem degradação ao meio ambiente 

(BRASIL, 1981). 

Sendo assim, entendemos que a importância, obrigação e 

responsabilidade de uma Instituição de Educação de trazer à reflexão o 

compromisso individual e coletivo sobre a vida em todos seus aspectos, 

despertando em todos os participantes da comunidade (servidores, alunos, 
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terceirizados) bem como os visitantes a consciência de responsabilidade 

compartilhada sobre toda e qualquer ação que implique na geração de impacto 

negativo e degradação sobre o Ambiente em que vivem. 

Segundo Mikhailova (2004) em seu sentido lógico sustentabilidade é a 

capacidade de se sustentar, de se manter. Uma atividade sustentável é aquela 

que pode ser mantida para sempre. Em outras palavras: uma exploração de 

um recurso natural exercida de forma sustentável durará para sempre, não se 

esgotará nunca. Uma sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco 

os elementos do meio ambiente. Desenvolvimento sustentável é aquele que 

melhora a qualidade da vida do homem na Terra ao mesmo tempo em que 

respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos. 

Certamente as Instituições de Ensino Superior (IES) podem e devem 

desempenhar papéis importantes na promoção da sustentabilidade, tanto no 

debate sobre o tema, conscientização/sensibilização e apontamento de 

soluções para os problemas, quanto na adoção de práticas e ações que 

servem de exemplo para incentivar e promover educação. Segundo Kruger et 

al. (2013), elas têm como diferencial a atuação em ensino, pesquisa e extensão 

visando ao desenvolvimento sustentável do meio em que estão inseridas, 

respeitando as demandas sociais e ambientais, independentemente se são 

públicas ou privadas. 

Logo, esse relatório vem expor algumas ações que o IFAL/Campus 

Palmeira dos Índios vem realizando dentro desses aspectos, bem como 

projetos de pesquisa e extensão realizados no ano de 2018 relacionados com o 

contexto de sustentabilidade. 
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2.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO CAMPUS PALMEIRA DOS 

ÍNDIOS 

 

Resumo das ações realizadas no Campus Palmeira dos Índios, bem 

como dos projetos de pesquisa e dos trabalhos de extensão realizados pelos 

docentes e alunos. 

 

2.1. Ações desenvolvidas pelo Campus 

 

 Ação: Utilização de água dos condicionadores de ar 

 

Trata-se da reutilização da água produzida pelo processo de resfriamento 

do ar feito pelos condicionadores de ar de alguns ambientes do Campus. Essa 

água, considerada destilada, é reutilizada durante as aulas nos laboratórios de 

química, biologia e laboratórios do curso de Engenharia Civil, bem como na 

finalização da higienização das vidrarias desses laboratórios. 

Também, é utilizado o mesmo reaproveitamento no processo de 

esterilização dos instrumentos do gabinete odontológico do Setor de Saúde do 

Campus. 

Essa ação reflete em uma economia de água e energia. Uma vez que no 

processo de destilação da água através do equipamento “Destilador”, temos 

um desperdício de aproximadamente 130 

 Litros de água para a produção de 10 Litros de água destilada (Anexo A).  

Outra atividade que utiliza a água proveniente dos condicionadores de ar 

é durante a lavagem dos carros oficiais (Anexo B). Parte da água utilizada na 

lavagem dos veículos vem de um pequeno reservatório que acumula a água 

dos condicionadores de ar de algumas salas do bloco administrativo, tendo 

para isso uma canalização própria conectada ao reservatório. Implicando da 

mesma forma em uma economia de água considerável. 

 

 Ação: Substituição de torneiras convencionais por automáticas nos 

banheiros 

 

Houve a substituição das torneiras de todos os banheiros do campus por 

automáticas que reduzem o fluxo de água durante sua utilização devido ao 

controle de vazão por um tempo específico determinado pelo acionamento da 

torneira. Com isso, tem-se uma economia de água no uso dos lavatórios 

(Anexo C). 

 

 Ação: Redução do volume de água durante o uso da caixa de 

descarga de banheiros 
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Percebeu-se que ao ser acionada a descarga há uma liberação de água 

dentro do vaso que permanece durante todo o tempo em que a caixa de 

descarga está sendo totalmente reabastecida. Com isso, a um desperdício de 

aproximadamente 750 mL de água. Logo, para economizar esta água em cada 

descarga foi desconectada a mangueira que libera essa água para o vazo, 

colocando-a para auxiliar no reabastecimento da própria caixa acoplada (Anexo 

D). 

Foi também colocada em cada descarga uma garrafa pet de 1 Litro com 

água para ocupar o espaço de 1 Litro de água na caixa acoplada, diminuindo 

assim a vazão durante a descarga. 

Portanto, essas duas ações em conjunto proporciona uma economia de 

aproximadamente 1,75 Litros de água por descarga. 

A ação foi iniciada no final do ano de 2018 e permanece em fase de teste 

para ser gradativamente implantada em todas as caixas de descarga do 

campus.  

 

2.2. Projeto de extensão 

 

 Projeto: Educação Ambiental nas escolas públicas de Palmeira dos 

Índios/AL 

 

O objetivo geral consiste em utilizar a Educação para fomentação da 

construção cidadã ambiental de alunos das escolas públicas no município de 

Palmeira dos Índios. 

Como objetivos específicos têm-se: 

 Apresentar a adequação na separação correta dos resíduos através da 

coleta seletiva; 

 Ensinar através de uma oficina a reutilizar resíduos secos; 

 Alertar e sensibilizar os alunos sobre o quanto podem contribuir para o 

planeta reutilizando garrafas, vidros, plásticos e resíduos de obras; 

 Contribuir no ensino de uma vida mais sustentável.  

Espera-se com o projeto que cada educando desenvolva as suas 

potencialidades e adote posturas pessoais e comportamentos sociais críticos e 

construtivos. O trabalho desenvolvido será, sem dúvida, uma contribuição para 

a formação de uma consciência ecológica, pois esses alunos conseguirão 

solucionar dificuldades que encontrarão em sua própria comunidade. 

 

2.3. Projetos de Pesquisa 

 

 Projeto: ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DO USO DO 

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) COMO REFORÇO DE UM SOLO 

DA REGIÃO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL 
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Resumo: Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a 

adequada destinação dos resíduos sólidos (CALHEIROS, 2013). Entre eles 

está o poliestireno expandido (ESP) – conhecido popularmente como Isopor® - 

que é responsável por ocupar um grande espaço em aterros sanitários. Além 

disso, esse resíduo possui boas características físico-químicas que podem 

possibilitar seu emprego em obras de engenharia. E é partindo desse fato, que 

esse projeto propõe a análise do comportamento da mistura entre um solo 

argiloso típico do estado de Alagoas e pérolas de EPS (obtidas através do 

trituramento de placas de EPS recicladas de embalagens de eletroeletrônicos), 

visto que essa adição diminuirá o consumo de matéria natural, e agregará valor 

ao resíduo em questão, existindo a possibilidade de melhorar as características 

mecânicas do solo. Para tanto, serão realizados ensaios de compactação, 

adensamento edométrico e, se possível, ensaio de cisalhamento direto, com o 

solo com e sem a adição das pérolas. Dessa maneira tornar-se-á possível 

saber se a adição deste polímero ocasiona uma melhora nas características 

mecânicas, e/ou aumento ou diminuição da compressibilidade do solo. Além 

disso, serão feitos os ensaios de granulometria, e dos limites de Atterberg para 

o solo puro, com o intuito de classificá-lo. 

 

 Projeto: CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADO GRAÚDO RECICLADO 

DE CONCRETO (ARGC) PARA POSTERIOR TRATAMENTO E 

UTILIZAÇÃO EM NOVAS MISTURAS. 

 

Resumo: A construção civil historicamente se iniciou no exórdio da 

humanidade, e desde então seus processos de produção geram considerável 

quantidade de entulho. Com o avanço da urbanização no mundo, a construção 

civil passou a ser um dos setores que mais cresceu, simultaneamente vem o 

aumento da geração de resíduos. A reciclagem surge como uma alternativa de 

construção sustentável, com o propósito de diminuir tanto a quantidade de 

resíduos jogados no meio ambiente, quanto a exploração de recursos naturais 

não renováveis e ainda possivelmente baratear o custo da obra. O concreto é 

um dos materiais mais usados no mercado brasileiro da construção e com 

grande potencial para ser reciclado como agregado graúdo, porém como para 

todo material novo, em qualquer área, é de extrema importância a 

caracterização, que ajudará a traçar uma analise do desempenho e 

propriedades do AGRC para posterior tratamento e aplicação. Esse estudo se 

dará a partir de uma série de ensaios, com produção inicial controlada em 

laboratório, com o intuito de explicitar e descrever os atributos, vantagens e 

desvantagens do agregado para que se possa determinar aplicação viável em 

novas misturas. 
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 Projeto: ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA 

AUTOMATIZADO POR UM MICROCONTROLADOR ARDUINO PARA 

HIGIENIZAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES UTILIZANDO UM SISTEMA 

DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA 

 

Resumo: O acúmulo de impurezas na superfície de painéis fotovoltaicos 

prejudica a eficiência da geração de energia, pois causa sombreamento nas 

células. As células afetadas deixam de gerar eletricidade e passam a se 

comportar como dissipador de energia elétrica, provocando no painel 

aquecimento e prejudicando todo o sistema. Com painéis solares térmicos o 

raciocínio é semelhante, uma vez que também estarão expostos ao acúmulo 

de fuligem, poeira e várias outras formas de poluição, impedindo a absorção da 

totalidade da radiação incidida sobre os mesmos. De forma geral, além da 

redução do rendimento, o acúmulo de impurezas por tempo prolongado pode 

causar manchas e corrosão nos módulos, reduzindo a produtividade do painel 

solar e a sua vida útil. Desta forma, o presente projeto pretende estudar e 

desenvolver um protótipo de um sistema automatizado utilizando o 

microcontrolador Arduino, de baixo custo e voltado a locais de difícil acesso, 

para higienização da superfície superior de painéis solares térmicos e 

fotovoltaicos planos agrupados a um modelo de sistema de reaproveitamento 

de água. 

 

 

 Projeto: ESTUDO DA VIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA 

MANIPUEIRA NA PRODUÇÃO DE TIJOLOS DE ADOBE. 

 

Resumo: A construção civil cresce exponencialmente, o que causa certa 

preocupação com relação ao meio-ambiente, pois apresenta-se como uma das 

maiores consumidoras de matérias-primas naturais. Pensando neste contexto, 

surge a necessidade de procurar com vigor, materiais e técnicas construtivas 

que minimizem os impactos ambientais ocasionados pela construção, 

buscando construções que gerem menor impacto. Nesse sentido, surge como 

opção o tijolo ecológico, são assim chamados porque evitam a utilização do 

processo de queima de madeira e combustível, eliminando pois, o corte de 

árvores e a emissão de monóxido de carbono na atmosfera. Por sua vez, o 

adobe surge como importante opção em edificações de baixo custo. Na busca 

de um produto cada vez mais ecológico há a possibilidade de substituir a agua 

utilizada na fabricação de tijolos de adobe por manipueira, Manipueira é um 

líquido de cor amarelada que sai da mandioca, depois dela ralada e prensada, 

durante a fabricação da farinha. Se ela for despejada na natureza, provoca a 

poluição do solo e das águas, causando grandes prejuízos ao meio ambiente e 

ao homem, que dele necessita para viver. A presente pesquisa tem por objetivo 
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promover o estudo da viabilidade do uso da manipueira na fabricação de tijolos 

de adobe, analisando o desempenho de ambos quando submetidos a situação 

de serviços. Para tanto, a metodologia será baseada na substituição total da 

agua obedecendo aos critérios estabelecidos por Normas técnicas pertinentes. 

Espera-se que ao final da pesquisa seja apresentados resultados conclusivos 

quanto a viabilidade da utilização do novo material (manipueira) na composição 

do tijolo de adobe, bem como suas vantagens e restrições para a aplicabilidade 

com desempenho adequado em situações de serviço. 

 

 Projeto: ANÁLISE DE PROPRIEDADES DO CONCRETO 

PERMEÁVEL PRODUZIDO COM AGREGADOS RECICLADOS DE 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Resumo: A construção civil, notadamente, é o ramo da indústria que mais 

impacta o meio ambiente. Associado diretamente ao crescimento dos grandes 

centros urbanos, o desenvolvimento deste setor pressupõe a geração de 

resíduos que, quando não descartados de forma adequada, acabam por trazer 

danos, algumas vezes irreversíveis, à natureza. Além disso, as grandes 

cidades costumam apresentar problemas de escoamento superficial das águas 

nos períodos de maior incidência pluviométrica, uma vez que a grande área 

impermeabilizada (ruas, calçadas, estradas etc.), acaba dificultando sua 

infiltração natural no solo, sobrecarregando, assim, o sistema de drenagem. A 

presente pesquisa tem por objetivo analisar algumas propriedades do concreto 

permeável produzido com agregados reciclados de construção civil (ARCC), 

em substituição ao agregado natural. Para tanto, serão realizados ensaios 

normatizados a fim de se obter informações acerca de sua resistência à 

compressão axial, resistência à tração por compressão diametral e 

permeabilidade. Espera-se que os resultados dos ensaios, em comparação 

com os obtidos a partir de uma amostra de referência, isto é, utilizando-se 

agregados naturais, apresentem informações substanciais que fundamentem 

as análises de viabilidade de utilização deste material em obras diversas. 

 

 Projeto: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA 

REDUÇÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO IFAL CAMPUS 

PALMEIRA DOS INDIOS UTILIZANDO MICROCONTROLADOR ARDUINO E 

TECNOLOGIA RFID.  

 

Resumo: O projeto proposto visa reduzir substancialmente o consumo de 

energia elétrica em salas de aula nos momentos de ociosidade, como 

intervalos entre turnos, aulas vagas e até mesmo pelo lapso de desligar 

equipamentos em tempo hábil para economizar energia. A necessidade desse 

estudo se dá pela crescente evolução no consumo mediante aumento de 
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turmas oriundas de projetos de pesquisa, extensão, reofertas de disciplinas nos 

cursos de graduação em Eng. Civil e Tecnologia em Sistemas Elétricos, além 

da futura ampliação do Campus, haja visto que outro bloco de ensino está 

prestes a ser inaugurado, o que irá implicar em mais consumo de energia 

elétrica, acarretando em comprometimento ainda mais do orçamento local para 

gerir toda a instituição.Com a metodologia aplicada, pretende-se reduzir o 

consumo em 50% do tempo de ociosidade do recinto no qual o mesmo estará 

instalado. Para isso, será feita análise preliminar mensal do consumo, com 

instalação de equipamento medidor de energia para comparação entre o antes 

e depois do equipamento instalado. 

 

 Projeto: FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO COM FIBRAS 

DE COCO PRÉ- TRATADAS 

 

Resumo: Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2018), a população do planeta atingirá a marca de 9 bilhões de 

habitantes em 2050, esse crescimento demográfico acarretará em diversos 

problemas. Um deles e talvez o principal seja o desenvolvimento sustentável, 

pois o mercado consumidor aumentará, e consequentemente a produção de 

resíduos que são descartados no meio ambiente de forma incorreta, também, 

acarretando em problemas ambientais graves. É nesse cenário que surge a 

ideia de direcionar as fibras de coco para uso na construção civil, devido a sua 

vasta aplicabilidade, o resíduo obtido da casca do coco verde (Cocos nucifera 

L.) é utilizado para diversos fins como decoração, meio hidropônico, substrato 

para agricultura, estofamento de veículos, colchões e mais recentemente ele 

está sendo testado e usado na construção civil. Logo, o presente projeto tem 

como objetivo estudar as características e propriedades das fibras de coco, 

pré-tratadas, de modo a melhorar a interação do coco com o cimento na 

fabricação de blocos de concreto sem função estrutural, visando assim uma 

diminuição da densidade e retração do concreto, além do melhoramento 

térmico e acústico do produto final. Deste modo, para atingir o objetivo do 

presente trabalho, duas etapas serão seguidas a fim de comprovar ou não a 

viabilidade do compósito estudado. A primeira consistirá na moldagem dos 

blocos de concreto de acordo com a NBR 6136 (ABNT, 2016) e a segunda a 

realização dos ensaios físicos e mecânicos de acordo com as NBR 12118 

(ABNT, 2014), NBR NM 67 (ABNT, 1998), NBR 9978 (ABNT, 2009), NBR 8522 

(ABNT, 2017), NBR 7222 (ABNT, 2011), assim como a utilização do MEV 

(Microscópico Eletrônico De Varredura) após os rompimento dos corpos- de- 

prova e nos blocos submetidos aos agentes de intemperismo. 

 

 Projeto: ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

BLOCO DE ENSINO DO IFAL-PIN 
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Resumo: Esse projeto propõe o estudo e acompanhamento das 

instalações elétricas da subestação e do bloco de ensino do Instituto Federal 

de Educação, ciência e tecnologia de Alagoas, campus Palmeira dos Índios, 

com ênfase nos Laboratórios visto que são os ambientes com maior numero de 

cargas, pois é usado nas atividades de pesquisa e no processo ensino-

aprendizagem do campus. Tem como objetivo, ter uma visão real da utilização 

de energia no Campus, ou seja, como essa energia vem sendo aproveitada ao 

longo dos dias e procurar desenvolver técnicas de como aperfeiçoar seu uso e 

sua qualidade, visto que a energia elétrica com qualidade superior e livre de 

distorções é interessante para a concessionária fornecedora e para a 

Instituição consumidora, aumentando a vida útil dos equipamentos e 

proporcionando um melhor funcionamento aos mesmos. O Campus Palmeira 

dos Índios desde que foi inaugurado em 1993 é um centro de referência 

tecnológica na região, fato que leva a uma necessidade da análise de energia 

nos pontos com maior carga na instalação. Devido seu processo de expansão, 

as instalações foram ampliadas e foram constatados desbalanceamentos na 

rede onde em alguns ramais foram observadas corrente de neutro excessivas 

assim como distorcida. A metodologia a ser empregada, consiste na utilização 

de equipamentos existentes na própria Instituição, para análise em pontos 

estratégicos, como os pontos terminais de entrega da energia, terminais de 

equipamentos de potência e quadros de cargas existentes. Os resultados 

esperados são alcançar todas as medições necessárias e a partir daí então 

realizar a caracterização do perfil de carga, elaborar diagramas no software 

PSIM estudado na disciplina de Eletrônica de Potência, obter figuras de mérito 

como distorção harmônica total (conhecida como THD), consumo (VA, var, W), 

fator de potência, variações de tensão, entre outras serão consideradas para 

quantificar pontos críticos nas instalações e assim apresentar meios para 

melhorar a utilização e qualidade de energia no referido Campus. 

 

 Projeto: ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DA SUBSTITUIÇÃO 

PARCIAL DO CIMENTO PORTLAND POR CINZA DE CASCA DO ARROZ 

(CCA) EM CONCRETO ESTRUTURAL 

 

Resumo: A cinza de casca de arroz (CCA) é um dos maiores resíduos 

agroindustriais do mundo. Sabe-se também que este material possui um alto 

teor de sílica (SiO2) em sua composição, o que o torna altamente reativo com o 

cimento Portland. Em virtude disso, o presente projeto de pesquisa tem como 

objetivo avaliar a viabilidade técnica da substituição parcial do cimento por CCA 

na produção de concreto estrutural. Para isso, serão dosados traços e 

produzidos corpos de prova com a as porcentagens de 0%, 2,5%, 5%, 10% e 

15% de CCA em substituição do cimento. As amostras serão analisadas no 

estado fresco (consistência) e no estado endurecido (resistência à 
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compressão). No final, espera-se obter uma alternativa viável para a utilização 

desta cinza no concreto, reduzindo, dessa forma, o impacto ambiental e 

promovendo destinação adequada para este tipo de resíduo. 

 

 Projeto: REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 

FUNDAÇÃO DE SOLO CIMENTO PARA RESIDÊNCIAS POPULARES 

 

Resumo: O referido projeto tem como finalidade o desenvolvimento de 

fundação de solo cimento tipo fundação corrida com a adição de pó de 

Resíduos da construção civil – RCC em substituição ao agregado miúdo. 

Pretende-se produzir um material sustentável capaz de suportas cargas para 

residências de padrão popular, reduzindo o impacto ambiental gerado pelo 

RCC e reduzindo o custo deste serviço. Para o desenvolvimento desta 

pesquisa será realizada a coleta, separação, trituração e caracterização dos 

resíduos no município de Palmeira dos Índios – AL e os ensaios serão 

realizados no Laboratório de materiais do campus Palmeira. 

 

 Projeto: ANÁLISE DA VIABILIDADE DA INCORPORAÇÃO DE PAPEL 

KRAFT APÓS HIDRÓLISE ALCALINA EM PAVIMENTO INTERTRAVADO 

 

Resumo: A indústria da construção civil gera elevada quantidade de 

resíduos devido a falta de planejamento e estratégia para a diminuição destes 

entulhos. Este problema se torna ainda mais grave, pois o manuseio dos 

entulhos na maioria dos casos é feito de maneira errada em vários pontos: na 

separação, no armazenamento, no transporte e na destinação dos materiais. 

Devido à má disposição dos resíduos, observam-se os impactos ambientais, 

sociais e econômicos, e impõem a necessidade de soluções rápidas e eficazes 

para a sua gestão adequada. Um dos resíduos presente em quase todas as 

obras de engenharia e em grande volume são as embalagens de cimento, 

provenientes do papel kraft. Sabendo que o papel em contato com o cimento é 

contaminante ao solo e com base na resolução N° 307 de julho de 2002 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, esta pesquisa tem o objeto 

de contribuir com o meio técnico na resolução dos problemas, através da 

substituição de uma porcentagem de agregados miúdos por fibras de papel 

kraft após tratamento em meio alacalino na produção de pisos intertravados de 

concreto, ao mesmo tempo que ajudará na minimização do impacto ambiental 

causado pela extração do agregado natural e disposição irregular das 

embalagens de cimento, que possuem destinação limitada. Os pisos 

intertravados com blocos de concreto, também conhecidos como Pavers, são 

maciços e permitem pavimentar plenamente uma superfície. Caracteriza-se 

pelo revestimento em blocos de simples execução e manutenção, além de 
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possui alta durabilidade, resistência, conforto térmico, economia de energia 

elétrica, dentre outras vantagens. 

 

 Projeto: APLICAÇÃO DA CASCA DE MARISCO PARA FABRICAÇÃO DE 

PLACAS DE PISO 

 

Resumo: Atualmente, o emprego de pisos de concreto vem acendendo 

em todo o mundo, e a possibilidade de se oferecerem materiais alternativos, 

cuja principal preocupação é o equilíbrio entre os aspectos ambientais, 

tecnológicos e econômicos, contribui para o desenvolvimento desse método 

prático e confiável. A utilização de resíduos tem se mostrado como uma boa 

alternativa na redução do impacto causado pelo consumo desenfreado de 

matéria prima e pela redução das áreas de disposição, considerando o 

crescente volume de detritos descartados a cada ano em todo mundo. Dentro 

deste contexto destacamos as cascas de mariscos, associados às placas de 

concreto para pavimentação, sendo estas de dimensões normatizadas e para 

usos de passeios e áreas de tráfego humano. Tais resíduos ainda não tem 

devido descarte ou finalidade econômica industrial, sendo depositados em 

aterros e lixões de forma irregular. Este trabalho tem como objetivo, 

aprofundando-se na casca de marisco que será inserida na composição 

substituindo o agregado fino, areia, necessária na fabricação da placa, são 

desígnios desta pesquisa também apresentar as vantagens ecológicas e 

sociais das placas, além de estudar o comportamento do concreto com casca 

de marisco - composições de 10%, 20%, 30% e 40% de resíduos - por 

comparação com um concreto de referência, através de ensaios tecnológicos. 

Sendo comprovada a eficiência do resíduo, este poderá render maior 

resistência. Os ensaios de caracterização consistem na obtenção da massa 

específica e análise granulométrica, tanto na casca de marisco quanto do solo 

a ser utilizado, bem como ensaios mecânicos com os corpos de prova que 

serão confeccionados. A expectativa é que os ensaios comprovem que as 

matérias primas utilizadas, em junção ao resíduo atendam a fabricação e 

possível melhoria das placas, aliando uma maior resistência com um menor 

custo. 

 

 Projeto: ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE BORRACHA NA 

COMPOSIÇÃO DE CONCRETO IDEAL PARA CONSTRUÇÃO DE 

SARJETAS E VALETAS 

 

Resumo: A pesquisa consiste no estudo da viabilidade do resíduo de 

pneus servíveis e inservíveis na incorporação de concreto com a finalidade de 

obter um material capaz de atender as exigências técnicas do Departamento 

Nacional de Infraestrutura e Trânsito (DNIT) para a construção de sarjetas e 
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valetas, com a finalidade de se obter um produto de elevando desempenho, 

maior durabilidade e menor custo, tornando-se uma alternativa ecologicamente 

correta. O resíduo utilizado é originário da recauchutagem, recapagem e 

remodelagem do pneu. A partir da resolução CONAMA no258/99 cerca de 70% 

dos pneus novos que entram no mercado passarão pelo processo de 

recauchutagem. Considerando a imensa malha viária brasileira e seus 80,4% 

de rodovias sem pavimentação, consequentemente sem drenagem, 

alternativas constritivas que vivem baratear os custos de produção são sempre 

aliadas de um sistema em que a maioria das obras de infraestrutura são 

responsabilidade do Estado. O estudo será a partir de um traço ideal, que 

atenda todas as normas, que terá sua composição alterada com a incorporação 

do resíduo de borracha substituindo parcialmente o agregado miúdo do 

concreto (areia). Corpos de provas serão moldados e os ensaios tecnológicos 

necessários para atestar a viabilidade do material serão realizados. A melhor 

formulação será a base para a confecção do protótipo que terá o objetivo de 

representar significativamente sarjetas e valetas reais. Os resultados 

esperados é que o uso da borracha viabilize a confecção de um concreto 

menos oneroso e viável tecnicamente, tornando-se uma alternativa econômica 

e ecologicamente correta, sendo posteriormente apresentados ao DNIT para 

aplicação em um de seus trechos experimentais, rompendo os muros da 

academia e chegando de fato a sociedade. 

 

 Projeto: DIAGNÓSTICO DA GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS NO 

MUNICÍPIO DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL 

 

Resumo: Um dos desafios deste século é suprir as demandas da 

humanidade de forma mais sustentável, a fim de preservar o meio ambiente 

para as gerações futuras. O desenvolvimento urbano e o consequente aumento 

populacional promovem maiores exigências por infraestrutura urbana, o que 

torna necessário cada vez mais a extração de matérias primas para novas 

construções, surgindo daí a necessidade de se buscar alternativas que utilizem 

menos esses recursos. Nesse sentido, alcançar a sustentabilidade é um dos 

desafios enfrentados pela indústria da construção civil e a gestão adequada de 

resíduos de construção e demolição (RCD) é primordial para atingir este 

objetivo. Baseado nisto, o presente projeto de pesquisa visa fazer um 

diagnóstico da gestão municipal dos resíduos dos RCD e os impactos 

ambientais que estão sendo ocasionados por eles no município de Palmeira 

dos Índios, na região Agreste de Alagoas. 

 

 Projeto: FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO ALTERNATIVO 

PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO 
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Resumo: O presente projeto tem como finalidade a fabricação de meio-fio 

de concreto alternativo reutilizando resíduos da construção civil – RCC – 

Classe A, com o objetivo de apresentar um produto sustentável, tecnicamente 

e economicamente viável. O aumento do número de construções nas cidades 

tem contribuído com o aumento da quantidade de resíduos da construção civil 

e o aumento do consumo de recursos naturais. Esta situação tem gerado a 

necessidade de produzir materiais alternativos com reutilização de resíduos. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa será realizada a coleta, separação, 

trituração e caracterização dos resíduos no município de Palmeira dos Índios – 

AL para a determinação dos traços experimentais e em seguida serão 

fabricados os meios-fios para posteriormente serem ensaiados e analisados 

técnicos e economicamente para uso em pavimentações urbanas e rurais. Por 

fim, pretende-se ao término da pesquisa apresentar ao mercado uma proposta 

de meio-fio de concreto alternativo atendendo aos quesitos sociais, ambientais 

e econômicos tripé da sustentabilidade. 

 

 

 Projeto: ATIVIDADE INSETICIDA DE EXTRATOS ORG NICOS DA 

JATROPHA GOSSYPIIFOLIA (PINHÃO-ROXO) FRENTE AO AEDES 

AEGYPTI E SITOPHILUS ZEAMAIS 

 

 

Resumo: O controle de insetos vetores de doenças ou causadores de 

danos a plantações é de fundamental importância econômica e social. O Aedes 

aegypti é o vetor transmissor de doenças como dengue, Chikungunya e Zika. 

Enquanto que o Sitophilus zeamais é um inseto-praga que ataca grãos de 

milho armazenados, destruindo os grãos e causando redução de peso, de 

qualidade física e fisiológica. A busca por alternativas mais ecológicas, viáveis 

e rentáveis para o controle desses insetos é ascendente, principalmente no 

Brasil que possui uma grande diversidade botânica, uma vez que os produtos 

obtidos por plantas são na maioria das vezes rapidamente degradados, 

resultando em uma baixa ação residual, persistência e custo. Neste trabalho, 

pretende- se obter extratos orgânicos com solventes de diferentes polaridades, 

pela extração com o Soxhlet, tanto das folhas como das sementes da Jatropha 

Gossypiifolia (pinhão- roxo), planta típica do interior alagoano, que será 

coletada em Palmeira dos Índios e região. Esses extratos serão analisados por 

técnicas cromatográficas para a identificação e quantificação dos compostos 

químicos presentes nos extratos. Em seguida, a partir dos extratos obtidos, 

serão realizados bioensaios de toxicidade frente ao S. zeamais, bem como 

testes utilizando larvas no quarto ínstar (L4) do A. aegypti, com o intuito de 

avaliar possíveis atividades inseticidas desses extratos. Portanto, espera-se 

obter inseticidas naturais a partir dos extratos orgânicos do pinhão-roxo para 
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combater tanto o S. zeamais, minimizando perdas no armazenamento de grãos 

de milho, como o A. aegypti, contribuindo para a diminuição de casos de 

dengue, Zika e Chikungunya. 

 

 Projeto: CARACTERIZAÇÃO DE AGREGADO RECICLADO MIÚDO DE 

CONCRETO (ARMC) PARA POSTERIOR TRATAMENTO E UTILIZAÇÃO EM 

NOVAS MISTURAS 

 

Resumo: O concreto é o segundo material mais consumido no mundo, 

perdendo apenas para a água. No entanto, estima-se que cerca de 9% de seu 

volume seja desperdiçado, tal fato remete a crescente necessidade de 

redirecionamento dos resíduos de concreto gerados continuamente pelas áreas 

da construção civil. Seu reuso implicará na diminuição dos impactos ambientais 

tanto pelo reaproveitamento desses materiais que seriam descartados como 

também pela diminuição da exploração das áreas que seriam destinadas a 

extração de agregados miúdos naturais. Para que haja essa reutilização faz- se 

necessário estudo minucioso para determinar as características físicas, 

mineralógica, térmica e microscópica, que serão determinadas no decorrer da 

execução do presente trabalho através dos ensaios de análise granulométrica 

dos resíduos, capacidade de absorção, massa específica, difração de raios x 

(DRX), área superficial específica (BET), análise termogravimétrica (TG) e pelo 

microscópio eletrônico de varredura (MEV). Sendo, portanto, o objetivo desse 

projeto realizar a caracterização dos agregados reciclados miúdos do concreto 

(ARMC), propiciando à identificação da influência destas características no 

desempenho de componentes produzidos a partir da incorporação desses 

ARMC, bem como aprofundar-se em métodos que melhorem a trabalhabilidade 

e aplicabilidade, contribuindo para a determinação de seu potencial de 

aproveitamento. 

 

 Projeto: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE 

ACIONAMENTO PARA MÁQUINAS ELÉTRICAS TRIFÁSICAS 

 

Resumo: Em busca de construir uma economia sustentável, a eficiência 

energética é uma das principais temáticas abordadas na atualidade. Os 

motores elétricos são equipamentos responsáveis por grande parte do 

consumo de energia elétrica no setor industrial. Além disso, constata-se a 

ocorrência de grandes parcelas de desperdício de energia nos sistemas 

motrizes, muitas vezes devido a não utilização do equipamento em seu ponto 

ótimo de operação. Nesse contexto, o acionamento eletrônico surge como uma 

excelente alternativa quanto ao seu potencial de conservação de energia. Além 

de contribuir para o aumento da eficiência energética do sistema, o 

acionamento eletrônico possibilita um ajuste preciso do motor quanto ao seu 
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controle, garantindo um alto grau de flexibilidade e, portanto, a otimização do 

ponto de operação da máquina. Este trabalho objetiva realizar uma avaliação 

da eficiência energética de sistemas de acionamento, baseados em 

conversores estáticos de potência e estratégias de controle, através de estudos 

analíticos e por simulação, para motores elétricos trifásicos usados na 

indústria. A partir das análises descritas acima, pretende-se incorporar técnicas 

alternativas de controle que se mostrem adequadas as aplicações estudadas e 

propor a substituição de máquinas de indução por máquinas de tecnologias 

mais eficientes visando otimizar o aproveitamento de energia elétrica. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Este relatório buscou mostrar as atividades que estão sendo aplicadas no 

campus Palmeira dos Índios referentes à sustentabilidade, ações que partem 

da administração juntamente com a subcomissão de sustentabilidade (Anexo 

E) instituída pela Portaria nº053/DG de 14 de março de 2017. Como também 

ações desenvolvidas na área acadêmica com participação dos alunos, a partir 

dos projetos de pesquisa e de extensão. 

Diante do que foi exposto, nota-se a urgência em ampliar as ações de 

sustentabilidade já existentes. Bem como implementar novas práticas 

sustentáveis viáveis e necessárias, como a segregação dos resíduos 

domésticos do campus (gestão de resíduos) e a coleta seletiva solidária. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Uso do Destilador 

 
         Fonte: Subcomissão de Sustentabilidade (2019) 

 

Anexo B: Reservatório de água proveniente dos condicionadores de ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Subcomissão de Sustentabilidade (2019) 
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Anexo C: Torneiras Automáticas nos banheiros 

 

 

                    Fonte: Subcomissão de Sustentabilidade (2019) 
 

Anexo D: Economia de água em caixas acopladas de descargas 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                          Fonte: Subcomissão de Sustentabilidade (2019) 
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Anexo E: Portaria nº 053/DG de 14 de março de 2017 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Local de Sustentabilidade do Campus IFAL Penedo foi 

instituída em 16/10/2019 através da Portaria nº 3631/2019. Conta 

atualmente com 13 (treze) membros, distribuídos nas diversas áreas e 

setores do campus, entre docentes, técnicos administrativos e discentes. A 

referida comissão tem como uma das principais atribuições a de executar ao 

que determina o Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFAL 

(PLS/IFAL), implantado em 2019, para vigorar no exercício de 2019/2023.  

Conforme citado pelo próprio documento do PLS/IFAL, este plano busca 

atender as regras estabelecidas pelas orientações da Secretaria de Logística 

e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do art. 16 do Decreto no 7.746, de 5 

de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP no 10, de 12 de 

novembro de 2012 e da Agenda Ambiental da Administração Publica (A3P) 

do Ministério do Meio Ambiente (MMA), visando estabelecer uma política de 

desenvolvimento sustentável nos campi que compõem o Instituto Federal de 

Alagoas. 

 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 

2019 

 

Em relação às ações/iniciativas referentes à sustentabilidade que foram 

realizadas/concluídas, e em conformidade com o Plano de Gestão de 

Logística Sustentável do IFAL (PLS/IFAL), no ano de 2019 e seus 

respectivos desdobramentos, temos: 

  

2.1 - Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) do Campus IFAL Penedo, como cumprimento das 

condicionantes da Licença Ambiental de Operação nº 146/2017 emitida 

pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas – IMA: 

documento elaborado e executado pela Comissão de Sustentabilidade 

do Campus em tempo hábil para solicitação da Renovação da Licença 

de Operação do campus à instituição responsável por tal ato 

administrativo; 

 

2.2 - Elaboração do Termo de Cooperação entre o IFAL Penedo e a 

UFAL Penedo para que esta última instituição realize a coleta e o 

destino final dos resíduos líquidos provenientes das aulas práticas dos 

laboratórios do campus: o referido documento foi elaborado e enviado 

para apreciação da direção geral do campus da UFAL em Penedo; 

 

2.3 - Campanha para arrecadar embalagens de vidro/plástico para 

armazenar temporariamente os resíduos dos efluentes gerados nas 

aulas práticas dos laboratórios do campus: o setor de comunicação 



do campus divulgou a referida campanha nas redes sociais do IFAL, 

assim como foi colocado em cada laboratório do campus embalagens 

dessa natureza para armazenar os referidos resíduos; 

 

2.4 - Instalação de placas informativas referentes aos coletores 

seletivos do campus: foi constatado que pelo fato dos coletores não 

possuírem identificação de qual resíduo seria adequado para ser 

descartado em cada coletor, ocorria mistura desses resíduos, que 

dificultava na separação desses resíduos por parte das pessoas que a 

coletavam. Assim, foi feita essa ação; 

 

2.5 - Projeto de pesquisa objetivando utilizar os resíduos do 

refeitório do campus, intitulado: “Análise do composto proveniente dos 

resíduos do refeitório do Campus IFAL Penedo/Al, com perspectivas de 

sua reutilização para fins agrícolas”; 

 

2.6 - Adoção da redução de copos descartáveis no campus: neste 

item tivemos a comprovação da redução do consumo de copos 

descartáveis pela comunidade do campus. Ocorre que os registros 

datam do comparativo dos anos de 2018, onde mostra um consumo de 

286 pacotes de 100 unidades de copos; e em 2019 um consumo 225 

pacotes de 100 unidades de copos. Pôde-se ainda perceber pela 

conduta da comunidade durante o ano de 2019 em adotar 

copos/canecas reutilizáveis, e nesse sentido acredita-se numa redução 

deste material; 

 

2.7 - Redução do consumo de água encanada do campus: no 

comparativo do ano de 2018 onde o consumo foi de 195,75 m³, para o 

de 2019 que foi de 148,17 m³, houve uma redução do consumo de água 

de 47,58 m³ (24%), e isso pode estar relacionado ao monitoramento das 

torneiras verificando se as mesmas não apresentam vazamentos; isto 

sendo uma atribuição dos membros da comissão de sustentabilidade em 

parceria com os servidores terceirizados do campus, os quais executam 

a referida tarefa; 

 

2.8 - Redução do consumo de energia elétrica do campus: no 

comparativo do ano de 2018 onde o consumo foi de 24.758,42 KW, para 

o de 2019 que foi de 21.297,25 KW, houve uma redução do consumo de 

energia de 3.461,17 KW (~14%), isto provavelmente de deve a adoção 

de conduta como a implantação de lâmpadas do tipo led em alguns 

setores do campus, além do controle no consumo de lâmpadas e de 

outros equipamentos/aparelhos que dependem da energia elétrica no 

campus a exemplo do destilador de água que consome além de energia 

elétrica, geram uma perda de água; 

 



2.9 - Redução e controle das impressões do campus: criar uma 

cultura de economia de impressões no campus visando reduzir energia 

elétrica e principalmente o consumo de papel; 

 

2.10 - Exigência de contratos relacionados às compras 

sustentáveis: cláusula que consta no Termos de Referência das 

compras do IFAL; 

 

2.11 - Práticas de Atividades laborais e eventos visando à 

Qualidade de Vida do Trabalho (QVT) do campus: em 2019 foram 

realizadas atividades voltadas ao/as todos/as servidores/as do Campus 

IFAL Penedo, tais como ginástica laboral, aulas de zumba e aeróbica, 

práticas de massoterapia, e a realização da confraternização de final de 

ano no próprio campus; 

 

2.12 - Reduzir o consumo de combustível da frota do campus, 

otimizando o uso dos veículos: tivemos uma redução de 

aproximadamente 27% desse consumo, pois muitas das demandas 

erma realizadas numa mesma viagem, a fim de reduzir o uso do número 

de veículos; 

 

2.13 - Discussão para elaboração, em 2020, da Gincana Sustentável 

do campus. A referida gincana terá a finalidade de despertar nos 

discentes à prática de ações que levem à sustentabilidade, assim como 

a de construir um espaço de convivência para os estudantes, utilizando 

de materiais recicláveis fabricados como etapas da gincana; e  

 

2.14 - Realização da Semana de Meio Ambiente, com temáticas 

voltadas à sustentabilidade: a então semana foi realizada no campus e 

fora dele com atividades voltadas às práticas sustentáveis. 

 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 

2019 

 

3.1 - Elaboração do Termo de Cooperação entre o IFAL Penedo e a 

UFAL Penedo para que esta última instituição realize a coleta e o 

destino final dos resíduos líquidos provenientes das aulas práticas dos 

laboratórios do campus: o IFAL enviou o referido documento para 

apreciação da diretoria da UFAL/Penedo, e o mesmo não retornou até o 

presente momento, portanto, a parceria ainda não foi efetivada; 

 

3.2 - Projeto de pesquisa intitulada: “Análise do composto proveniente 

dos resíduos do refeitório do Campus IFAL Penedo/Al, com perspectivas 

de sua reutilização para fins agrícolas”: por falta de recurso para 

implantar o pátio de compostagem apara execução das atividades, o 

projeto não teve continuidade; 

 



3.3 - Redução e controle das impressões do campus: apesar de ter sido 

adotada uma política de redução das impressões no campus, esta não 

surtiu muito efeito, visto que o número de impressões aumentou no ano 

de 2019 em comparativo ao ano de 2018; 

 

3.4 - Exigência de contratos relacionados às compras sustentáveis: 

conforme já relatado neste relatório, o fato da comissão ser recente, este 

item ficou pendente, além disso, foi confirmado pela direção 

administrativa do setor que em 2019 não foi realizada nenhuma compra 

nesses moldes. No entanto, esta comissão se compromete em monitorar 

os processos de compras do campus IFAL Penedo, no intuito de fazer 

cumprir as exigências estabelecidas pelo item “Critérios de 

Sustentabilidade” enquanto vigorar essa gestão. 

 

4. CONCLUSAO 

Desse modo, é possível destacar que algumas ações desenvolvidas no 

Campus IFAL Penedo não estão oficialmente registradas nas ações da 

Comissão Local de Sustentabilidade e consequentemente no PLS, nem 

tampouco no GEPLANES, pelo fato da comissão não estar atuante na quase 

totalidade do ano de 2019. Porém elas configuram como ações que levaram 

o campus a atuar com uma conduta mais responsável e positiva em relação 

às questões ambientais que culminam em sustentabilidade e que condiz 

com que determina o PLS do IFAL. 

Além disso, com a nova comissão formada, pretendemos retomar os 

trabalhos voltados às ações que promovam sustentabilidade para o Campus 

IFAL Penedo, assim como para os atores sociais que estão vinculados à 

nossa instituição.  

 

Penedo, 06 de maio de 2020. 
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Apresentação 

 
 A preservação ambiental é hoje uma preocupação mundial. A 
humanidade, através dos séculos, vem conquistando espaços quase 
sempre em detrimento de uma contínua e crescente pressão sobre os 
recursos naturais. 
 Preocupados com o meio ambiente e com a adequação dos 
processos derivados de nossas atividades, com as leis e 
regulamentações em vigor, estamos elaborando o Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, em conformidade com o 
que o Instituto de Meio Ambiente – IMA, para renovação de Licença 
Ambiental, buscando desse modo, manter o alto padrão de 
comprometimento com com a sociedade como um todo, primando 
sempre pela responsabilidade socioambiental. 
 A cada dia, percebemos a legislação mais rígida no que se refere 
ao meio ambiente. Tendência mundial que visa minimizar a sua 
degradação e a preservação de uma vida mais saudável. Cabe, então, a 
todos que fazem parte do setor público adaptar-se, unir esforços e tirar 
proveito dessa tendência, pois, com um gerenciamento adequado, 
aumenta-se o grau de eficiência das atividades no que diz respeito ao 
não desperdício e reaproveitamento dos materiais empregados no 
Instituto. 
 O gerenciamento adequado dos resíduos produzidos por nossa 
Instituição, incluindo a sua redução, reutilização e reciclagem, trará 
inúmeros benefícios para a comunidade escolar e comunidade externa. 
Desse modo, poderemos realmente acreditar que o desenvolvimento 
sustentável fará parte de nossas vidas em um futuro muito breve. 
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1. Informações Gerais: 
 

Empreendimento: Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo 

 
Razão Social:  
 
Endereço: Rod. Eng. Joaquim Gonçalves - Dom Constantino, Penedo - 
AL, CEP 57200-000 
 
CNPJ :  
 
Tel/Fax: (82) 2126-6200/6401/6406 
 
 

Responsável Legal: 
 
Nome: Carlson Lamenha Apolinário  
 
End:  
 
CEP:  
 
CPF:  
 

Responsável Técnico pelo PGRS e pelo Acompanhamento e 
Monitoramento: 
 

Nome:  
 
Endereço:  
 
Fone: 
 
Conselho: 
  
e-mail: 
 

Caracterização do Empreendimento: 
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2.  CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS: 
 

2.1 Classificação 

 
 Nessa fase foram identificados os tipos de resíduos sólidos que 
são gerados nas diversas dependências da Instituição. Foi adotada 
como fonte para a classificação dos resíduos, àquela dada pela 
Resolução CONAMA 307/02(Classes A, B, C, e D e E). De acordo com 
a resolução, os resíduos são classificados em cinco classes, são elas: 
 
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como: 
a) oriundos de construção, demolição, reformas e reparos de 
pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos 
provenientes de terraplanagem; 
b) oriundos de construção, demolição, reformas e reparos de 
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 
revestimento etc.), argamassa e concreto; 
c) oriundos de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-
moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos 
canteiros de obras; 
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 
como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; 
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação; 
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo que 
envolvam produtos químicos. 
V - Classe E – são os resíduos comuns ou domésticos.  
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De acordo com a tabela 1, identificamos e classificamos todos os 
resíduos gerados na Instituição. Estima-se que a maior quantidade de 
resíduos pertencerá à Classe “B”.  
 
 

Tabela de Classificação dos resíduos gerados 
 

ITE
M 

 
MATERIAL 

 
CLASSE 

1 Papel B 

2 Papelão B 

3 Plástico B 

4 Vidro B 

5 Metal B 

6 Pilhas e Lâmpadas D 

7 Embalagens de reagentes 
químicos 

D 

8 Papel higiênico, guardanapo, etc. E 

9 Restos de alimentação E 

18   
Tabela 1 
 

2.2 – Locais de geração dos resíduos no campus penedo 
 
 O Campus Penedo está dividido em três blocos onde são gerados 
diversos tipos de resíduos de acordo com a tabela 2 abaixo: 
 

Descrição Bloco 
A1 

Bloco 
B2 

Bloco 
C3 

Papel (papel A4/papelão) sim sim sim 
Plástico (sacolas, embalagens 

de alimentos) 
sim sim sim 

Vidro (garrafas/ frascos) não sim sim 
Metal (fios e latas de 

refrigerante) 
sim sim sim 

Perigosos (pilhas, baterias, 
lâmpadas, embalagem de 

reagentes) 

sim sim sim 

Não – recicláveis (papel 
higiênico, guardanapos, 

copos descartáveis, papel 
toalha, luvas) 

sim sim sim 

Orgânicos (restos 
alimentícios) 

sim sim não 

Onde: 
1 
setor administrativo, 

2 
setor do refeitório e área de convivência, 

3
 setores de sala de aula e laboratórios. 

Tabela 1- Locais de geração dos resíduos no campus Penedo 
PROCEDIMENTOS FUTUROS: 
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  Para que o controle e a quantificação dos resíduos gerados na 
Instituição sejam satisfatórios, é primordial a aquisição de dispositivos 
de acondicionamento e de equipamentos de medição. A partir dos 
dados levantados inicialmente, referentes a cada tipo de resíduo, deve-
se fazer a medição periódica dos resíduos gerados, considerando cada 
classe separadamente. 

 Os resíduos da classe “A” – esse controle será feito através da 
quantidade de dispositivos de coleta(Caçamba) recolhidos pela 
empresa contratada. 

 Os resíduos da classe “B” – depois de acondicionados de acordo 
com o tipo de material em seus respectivos dispositivos, a cada 
mês antes da coleta para destinação final desses materiais, será 
feita a pesagem, quando em pequenas quantidades, ou será feita 
uma estimativa através de conversão de medidas, seja litros ou 
m³. 

 Os resíduos da classe “C” – deverão ser acondicionados em 
dispositivos adequados à quantidade gerada, e serão 
quantificados em m³, sempre que for feita a remoção desses 
resíduos do canteiro de obras. 

 Os resíduos da classe “D” - a quantificação será feita em 
quilogramas (Kg) no caso dos materiais contaminados e em litros 
para as substâncias líquidas que serão acondicionadas e 
armazenadas para futura destinação final, ocorrendo sempre no 
momento que anteceda a coleta realizada pela empresa 
contratada, pela instituição conveniada ou no momento em que 
for dada a destinação final pela própria empresa. 

 Os resíduos da classe “E” – deverão ser acondicionados em 
dispositivos adequados à quantidade gerada, e serão 
quantificados em m³, sempre que for feita a remoção desses 
resíduos do canteiro de obras. 

 
 

3.  Minimização: 
 
 A minimização de geração de resíduos, procurando reduzir custos 
e consequentemente aumentando a eficiência dos serviços prestados, 
deve ser uma constante em qualquer empreendimento, especialmente, 
nas Instituições de Ensino como é o caso do IFAL, Campus Penedo. 
 Isso só é possível quando junto à escolha dos materiais, dos 
insumos e recursos naturais empregados, se tem a preocupação com o 
aproveitamento máximo desses produtos na execução das atividades 
necessárias para se prestar os serviços, sem que para isso comprometa 
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a qualidade dos mesmos. Esse aproveitamento máximo passa, 
principalmente, por uma política de minimização da geração de 
resíduos, pois, desse modo ocorre a diminuição da quantidade de 
recursos naturais e energia a serem gastos e consequentemente a 
diminuição do custo de manutenção da Instituição. 
 O controle se dará com o preenchimento semanal do documento 
de controle de desperdícios nos diversos setores e espaços do Campus. 
 

4. Segregação dos Resíduos: 
  

A segregação dos resíduos, ou seja, a separação dos resíduos no 
momento de geração, de acordo com as Classes a qual cada um 
pertence, é de fundamental importância para a preservação das 
características que permitem a futura reutilização, reaproveitamento ou 
reciclagem desses materiais. Para que os procedimentos de segregação 
nos diversos setores ocorram de modo adequado, se faz necessário o 
acompanhamento de cinco etapas.  

 
1ª ETAPA; Divulgação, junto à comunidade escolar, da nova 

Política Ambiental da Instituição. 
 
2ª ETAPA; Mobilização do pessoal a ser feita por meio de palestra 

e oficinas serão confeccionados cartazes informativos. 
 
3ª ETAPA; Desenvolver e documentar os procedimentos adotados 

para a segregação e acondicionamento. 
 
4ª ETAPA; Providenciar recipientes para o acondicionamento dos 

materiais a serem segregados.  
 
5ª ETAPA; Capacitar todos os envolvidos, por meio de treinamento 

geral, realizado com os alunos e servidores para que destinem os 
resíduos para os recipientes apropriados. 

 
Com a consecução dessas cinco etapas será possível dar 

continuidade ao gerenciamento dos RS, considerando que só através da 
correta segregação, a seqüência de fases do gerenciamento proposto, 
sendo elas; acondicionamento, transporte e destinação final, farão 
sentido e terão validade, pois, a partir do momento em que são 
misturados resíduos de várias classes diferentes, compromete-se a 
viabilidade: 

 

 Comercial; 
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 De Reutilização;  

 De Reaproveitamento;  

 De Reciclagem. 
 

Foi elaborado um documento de conferência para qualificar a 
segregação desses materiais, o modelo se encontra anexado ao 
presente PGRS. 

 
 

5. Acondicionamento/Armazenamento: 
 

O armazenamento temporário dos resíduos sólidos está sendo 
realizado atualmente em um prédio de guarita sem uso ao lado do 
portão lateral do campus, o qual serviria para entrada e saída dos carros 
institucionais.  

Nesta guarita não há estrutura para separação física dos resíduos, 
embora esta separação esteja sendo realizada de alguma forma. Em 
caso de futura construção de uma garagem para os carros institucionais, 
esta guarita será requisita para cumprir sua finalidade. Sendo assim, é 
importante providenciar a construção ou aquisição de um equipamentos 
adequados para comportar os resíduos sólidos de modo que fiquem 
separados esperando a sua coleta. 

Seria interessante que o referido depósito ou equipamento de 
acondicionamento fosse instalado nos fundos do terreno onde está 
situado o Campus, pois é um local ventilado, longe do refeitório, de 
salas de aula e da destilaria. Além do mais, possui acesso à rua, 
permitindo que os resíduos sejam retirados em um caminhão. 

 
 5.1 PROCEDIMENTOS FUTUROS 
 

Antes das sugestões quanto aos tipos de dispositivos ou áreas a 
serem criadas para o acondicionamento temporário ou final, se faz 
necessária a definição e especificação técnica dos dispositivos e 
acessórios de Acondicionamento: 
 

a.Bombona: recipiente com capacidade para 50 litros, com diâmetro  
superior de aproximadamente 35 cm após o corte da parte superior. Exigir do 
fornecedor a lavagem e a limpeza do interior das bombonas, mesmo que 
sejam cortadas apenas na obra. 
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b.Bag: recipiente com dimensões aproximadas de 0,90 x 0,90 x 1,20 metros, 
sem válvula de escape (fechado em sua parte inferior), dotado de saia e fita 
para fechamento, com quatro alças que permitam sua colocação em suporte 
para mantê-lo completamente aberto enquanto não estiver cheio. 

 
 

c. Baia: recipiente confeccionado em chapas ou placas, em madeira, metal 
ou tela, nas dimensões convenientes ao armazenamento de cada tipo de resíduo. 
Em alguns casos a baia é formada apenas por placas laterais delimitadoras e em 
outros casos há a necessidade de se criar um recipiente estilo “caixa”, sem tampa. 

 
 
 
 
 

d. Caçamba estacionária: recipiente confeccionado com chapas metálicas 
reforçadas e com capacidade para armazenagem em torno de 4 m³. A fabricação 
deste dispositivo deve atender às normas da ABNT. 

 
 
5.1.1 - Acondicionamento inicial 
 
Deverá ocorrer: 

 O mais próximo possível dos locais de geração dos resíduos,  

 Dispondo-os de forma compatível com seu volume e; 
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 Preservando a boa organização dos espaços nos diversos 
setores Do Campus. 
 
4.1.1 – Dispositivos: 

  Em alguns casos, os resíduos deverão ser coletados e 
levados diretamente para os locais de acondicionamento final. 

 
5.1.2 - Acondicionamento Final 
 

Na definição da localização, do tamanho, da quantidade e do tipo 
de dispositivo a serem utilizados para o acondicionamento final dos 
resíduos deve ser considerado este conjunto de fatores: 

a. Volume e características físicas dos resíduos,  
b. Facilitação para a coleta,  
c. Controle da utilização dos dispositivos (especialmente 

quando dispostos fora do canteiro),  
d. Segurança para os usuários e;  
e. Preservação da qualidade dos resíduos nas condições 

necessárias para a destinação.  
 

5.2 - SINALIZAÇÃO 
 
Existe um padrão de cores estabelecido pela resolução CONAMA 

275/01, e esses padrões estão representados nos modelos de etiquetas 
abaixo: 

 
 
 

6. Transporte: 
 
 

6.1 - Transporte interno 
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O transporte interno deve ser atribuição específica dos 

funcionários terceirizados que se encarregarem da coleta dos resíduos 
nos locais de geração. Eles ficam com a responsabilidade de transportar 
os equipamentos de acondicionamento inicial até os locais de 
acondicionamento final. O transporte interno pode utilizar os meios 
convencionais e disponíveis:  

 
1. Transporte horizontal (carrinhos, giricas, transporte manual)  
2. Transporte vertical (grua ou condutor de entulho).  

 

 
6.2 - Remoção dos Resíduos do Campus 

 
A coleta dos resíduos e sua remoção do Campus devem ser feitas 

de modo a conciliar alguns fatores, a saber: 
I - compatibilização com a forma de acondicionamento final dos 
resíduos; 
II - minimização dos custos de coleta e remoção; 
III - possibilidade de valorização dos resíduos; 
IV - adequação dos equipamentos utilizados para coleta e remoção aos 
padrões definidos em legislação. 
 

Os resíduos da Classe “A” serão acondicionados em caçambas 
estacionárias e estas recolhidas e conduzidas pela empresa contratada 
e devidamente licenciada para transportar esse tipo de material, de 
acordo com dados e licença em anexo, até o local de transbordo 
temporário ou definitivo, também licenciados pela IMA, de acordo com a 
possibilidade de tratamento ou de reaproveitamento desses materiais. A 
freqüência de coleta não poderá ser superior: 

 

 à capacidade de armazenamento dos dispositivos; 

 ou a trinta dias, pois, o acúmulo desse tipo de resíduo pode 
resultar na proliferação de vetores de diversas doenças e 
isso representa um perigo à saúde pública. 
 

Os resíduos da classe “B”, madeiras, metais, papel/papelão e 
plásticos com potencial de reutilização ou reaproveitamento, depois de 
acondicionados, poderão ser colocados à disposição da comunidade 
local, para reaproveitamento/reutilização, ficando como contrapartida 
para aqueles que venham a retirar esses materiais, a responsabilidade 
de realizar o transporte. No caso de não haver interesse, esses 
materiais devem ser destinados a outros setores da sociedade que 
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possam utilizar esses materiais como fonte de renda, e sendo assim, 
cobrar valores que deverão ser estipulados de acordo com o valor de 
mercado. 

Os Manifestos de Transporte dos Resíduos – MTR, serão 
apresentados ao IMA juntamente com os Relatórios sobre 
Gerenciamento dos Resíduos. O modelo da MTR se encontra no Anexo 
1. 

 

7. Destinação Final 
 

O ideal seria que no Município houvesse Unidade de Tratamento 
para os diversos tipos de resíduos gerados pelos diversos setores da 
sociedade, seja da construção civil, saúde, educação, indústria, 
comércio e das residências. Isso diminuiria drasticamente os impactos 
gerados para o meio ambiente, que já vem dando demonstrações de 
situação limite no que diz respeito à degradação ambiental. 

 
1. Os resíduos da Classe “A” serão destinados a locais e 

áreas devidamente licenciadas pelo Poder Público, para que 
sejam garantidas as condições de disposição desses 
resíduos no Meio Ambiente preservando e garantindo os 
níveis de controle estabelecidos pelos Órgãos ambientais. 

2. Os resíduos da Classe “B” poderão ser: 
a. doados para a comunidade que tenha interesse nesses 

materiais ou vendidos; 
b. os que tem potencial de reciclagem, como papéis e 

plásticos, deverão ser destinados às Instituições que 
tratam e reaproveitam esses materiais.    

3. Os resíduos da Classe “C” serão acondicionados até que a 
quantidade de material gerado seja economicamente viável 
para que a empresa conveniada possa fazer a sua remoção.   

4. Os resíduos classificados pela resolução como perigosos, 
Classe “D”, depois de acondicionados em local apropriado, 
serão reaproveitados no caso das tintas e solventes em 
atividades  futuras. No caso de não haver a possibilidade de 
reaproveitamento, será contratada uma empresa que tenha 
equipamentos e tecnologia para tratamento e destinação 
final desses materiais. 

5. Resíduos da Classe “E”, classificados como comuns ou 
domésticos, serão recolhidos pelo serviço de coleta da 
Prefeitura Municipal de Penedo. 
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8. Cronograma de Implantação do PGRS no IFAL, 
Campus Penedo 
 

 
Período 

 
Atividades 

 

 
Maio/2019 

 

 Divulgação do PGRCC. 

 Planejamento das atividades de conscientização. 

 
Junho a 

Setembro/2019 

 Compra de dispositivos de coleta e de medição. 

 Construção dos dispositivos de acondicionamento (Baias). 

 Afixação de cartazes informativos. 

 Treinamento dos funcionários. 

 
Outubro e 

Novembro/2019 
 

 Planejamento e elaboração dos processos e documentos de 
controle das atividades de Gerenciamento. 

 Implantação do Gerenciamento de Resíduos do Campus. 

 
Dezembro/2019 

 Controle mensal das atividades de gerenciamento de resíduos. 

 Treinamentos e introdução de novos Aspectos e Técnicas de 
gerenciamento.  

Tabela 3 
 
 
Penedo 22 de março de 2019. 
 
 
 

Subcomissão de Sustentabilidade do Campus IFAL Penedo 

Portaria nº 13/DG/CPEN de 05 fevereiro de 2019 
Carlos Miranda da Silva/Lucas Suassuna de A. Wanderley/Maira Egito A. de 

Lima/Maria Lilian de F. Lima/Mayara Feliciano Gomes/Pablo Pinheiro 
 
 
 

_______________________ 
Pablo Pinheiro 

CRBio: 36.132/5-D 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
Plano de Emergência 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocorrência Comunicação Responsável 
pela GRS 

incluindo em 
caso de 

Emergências 

Ação 

1.Descrever a 
ocorrência que 
necessita de ação 
imediata para que seja 
sanado imediatamente 
o problema.  

1.Ocorrendo dentro dos 
domínios do 
empreendimento o 
encarregado da área 
deve ser comunicado e 
esse repassar ao 
Servidor  Responsável 

 1.As ações referentes a 
cada tipo de emergência 
relacionadas ao correto 
gerenciamento de 
resíduos, deve observar 
sempre a mitigação dos 
possíveis impactos que 
possam causar ao meio 
ambiente. 

2. IDEM 2. IDEM  2. IDEM 

3. IDEM 3. IDEM  3. IDEM 
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ANEXO 3 
 
 

 
Conferência de segregação adequada 

Data: __/__/_____ 
 

Área Situação 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Observações e recomendações: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________                 ______________________                                                      
Responsável Técnico                                                Encarregado 
 
 
                                                                        
 

 

   
ANEXO 4 
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Minimização de desperdícios 

Data:__/__/_____ 
 

Escala de grau de desperdício: 1 - 3 

Área Material Grau de 
desperdício 

   

   

   

   

 

Observações e Recomendações: 

 

 

 

 

 

 
 

________________ 
Responsável Técnico 

                    
 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
 

Universidade Federal de Alagoas-UFAL - Gabinete do Reitor 

Campus A. C. Simões – Av. Lourival de Melo Mota – S/N - Tabuleiro do Martins - Maceió-AL. 

Cep: 57.072-900 - Telefone: 3214-1100 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-

CIENTÍFICO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS E O 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS. 
 

PARTÍCIPES:  

 

  

 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ/MPF sob o número 

24.464.109/0001-48, com sede no Campus A. C. Simões, Avenida Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do 

Martins, Maceió - AL, neste ato representado por sua Reitora, Maria Valéria Costa Correia, nos termos do 

Decreto Publicado no DOU de 13/01/2016, seção 02, página 01, daqui por diante designado UFAL. 

 

 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ/MPF sob o número 10.825.373/0001-55, 

com sede na Odilon Vasconcelos n° 103, Jatiúca, Maceió, Alagoas, CEP 57035-350, neste ato representado por seu 

Reitor, Carlos Guedes de Lacerda, nos termos do Decreto Publicado no DOU de 10/06/2019, seção 02, página 1, 

daqui por diante designada IFAL. 

 

 As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram um Acordo de Cooperação 

técnica - científica, em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber, com a Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e com as disposições contidas nos autos do processo administrativo nº 23065.036747/2018-84, 

mediante as seguintes cláusulas e condições:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

 Estabelecer condições de cooperação mútua, visando o uso dos Laboratórios de Pesquisa do IFAL e  

gerenciamento de resíduos provenientes das atividades experimentais. Atualmente, o IFAL cede toda a 

infraestrutura dos laboratórios para o desenvolvimento de projetos de pesquisa executados pela UFAL, 

necessitando da disposição final dos resíduos químicos laboratoriais.   
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES  
 

 I - Compete à UFAL: 

 

a) Gerenciamento dos resíduos provenientes dos experimentos dos laboratórios do IFAL. 

  

II - Compete ao IFAL. 

 

a) Disponibilizar aos pesquisadores envolvidos o acesso a equipamentos, vidrarias de uso em laboratório e a 

infraestrutura necessária à pesquisa. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO  
 

 As atividades decorrentes do presente Acordo serão executadas fielmente pelos partícipes, de acordo com 

suas cláusulas, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
 

Universidade Federal de Alagoas-UFAL - Gabinete do Reitor 

Campus A. C. Simões – Av. Lourival de Melo Mota – S/N - Tabuleiro do Martins - Maceió-AL. 

Cep: 57.072-900 - Telefone: 3214-1100 

 As ações relacionadas à execução das atividades objeto deste acordo dar-se-ão conforme cronograma de 

execução integrante do Plano de Trabalho, preliminarmente acordado entre os partícipes, e aprovado pelo 

Conselho de Campus (CONCAMP) do IFAL Campus Penedo e UFAL. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO ÔNUS  

 

 Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros entre os partícipes para a execução do 

presente Acordo de Cooperação. Os serviços decorrentes do presente acordo serão prestados em regime de 

cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO  
 

 Cada partícipe indicará um gestor e seu respectivo substituto para acompanhar a execução deste acordo. 

Ao gestor deste acordo de cooperação por parte da UFAL, competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua 

execução e de tudo dará ciência à Administração da UFAL.  

 

  

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  

 

 O prazo de vigência do presente Acordo é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado até o prazo de 12 meses através de Termo Aditivo, bem como ser renovado por iguais e 

sucessivos períodos, observando o disposto no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO  
 

 Este Acordo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto quanto ao seu 

objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado, 

previamente, por escrito. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO  
 
 A denúncia ou rescisão deste Acordo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer um dos 

partícipes, mediante notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A eventual rescisão deste 

Acordo não prejudicará a execução de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, os quais 

manterão seu curso normal até sua conclusão.  

 

 Parágrafo Único - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer de 

suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente ou a superveniência de norma 

legal ou fato que tome material ou formalmente inexeqüível, imputando-se aos partícipes as responsabilidades 

pelas obrigações.  

 

CLÁUSULA NONA  - DA PUBLICAÇÃO  
 

 A publicação do presente acordo será providenciada pela UFAL, de acordo com o que determina a 

legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  – DO RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 
 

 O relatório de cumprimento do objeto final deverá ser elaborado pelo gestor indicado da UFAL no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término da vigência. 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  
 

 Fica eleito o foro da comarca de Maceió, para dirimir qualquer dúvida ou litígio que porventura possa 

surgir da execução deste acordo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam este termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente 

como nele se contém na presença das testemunhas abaixo, para que produza os devidos e legais efeitos.  

 

 

 

Maceió/AL, _____ de____________de 2019.  

 

 

 

 

 

 

MARIA VALÉRIA COSTA CORREIA 
Reitora / UFAL 

CARLOS GUEDES DE LACERDA 
Reitor/IFAL 

 

 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 

1 _________________________________ 

CPF Nº 

 

 

2__________________________________ 

CPF Nº 

 

 

 

 



Imagem da Campanha para arrecadar embalagens de vidro/plástico para 

armazenar temporariamente os resíduos dos efluentes gerados nas aulas 

práticas dos laboratórios do campus 

 

 

Instalação de placas informativas referentes aos coletores seletivos do campus 

 



          

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E INOVAÇÃO

RELATÓRIO FINAL PIBIC/PIBITI/IFAL

Edital Nº 04 PRPI/IFAL, DE 10 DE MAIO DE 2018
Período de Execução: Agosto de 2018 a Julho de 2019

ORIENTADOR: CARLOS MIRANDA DA SILVA
SIAPE: 2997636
CPF: 965.807.715-34
TELEFONE: (79) 99965-4269
E-MAIL: carlos.miranda@ifal.edu.br
CAMPUS: Penedo
CO-ORIENTADOR*: JEAN NASCIMENTO DE JESUS
SIAPE: 2994697
CPF: 053.968.225-03
TELEFONE: (79) 99671-2456
E-MAIL: jean_jesus19@yahoo.com.br
CAMPUS Penedo
BOLSISTA: SARA ÍVYNA RIBEIRO DA SILVA
CURSO: Açúcar e Álcool
CPF: 134.469.964-27
TELEFONE: (82) 996858960
E-MAIL: saraivyna.23@gmail.com
CAMPUS: Penedo
VOLUNTÁRIO**: MARISE DOS SANTOS LIMA
CURSO: Açúcar e Álcool
CPF: 113.434.254-33
TELEFONE: (82)991609772
E-MAIL: maryse.22lima@gmail.com
CAMPUS: Penedo

TÍTULO DO PROJETO
ANÁLISE DO COMPOSTO PROVENIENTE DOS RESÍDUOS DO REFEITÓRIO DO CAMPUS IFAL
PENEDO, COM PERSPECTIVAS DE SUA REUTILIZAÇÃO PARA FINS AGRÍCOLAS

RESUMO DO PROJETO

         A necessidade humana por nutrientes depende dos recursos naturais existentes. Nesse senti-
do, à medida que houve um aumento populacional, gerou uma pressão pela produção exponencial
de alimentos. Em consequência disto, o resíduo proveniente desse alimento adiciona-se aos resí-
duos de outra natureza, são destinados a locais inapropriados, como os lixões a céu aberto, causan-
do problemas de cunho ambiental de saúde pública. O resíduo orgânico gerado no âmbito do Cam-
pus IFAL Penedo vem a ser um exemplo deste tipo de problema. No entanto, pensa-se em estraté-
gias para minimizar tal situação. Assim a pesquisa em questão pretende analisar o composto gerado
pelos resíduos das refeições fornecidas pelo Campus IFAL Penedo/AL, a fim de verificar se o referi-
do resíduo pode servir de adubo para culturas agrícolas ou florestais. Para tanto, será feito experi-
mentos baseados na técnica de compostagem, a ser empregada na horta existente no campus, as-



sim como será feita a análise química do composto, com a finalidade de verificar se o mesmo é con-
siderado eficiente no aspecto do fornecimento de nutrientes essenciais para o desenvolvimento de
uma planta, no intuito de utilizar o alimento que foi produzido na horta orgânica do campus no pró-
prio refeitório, assim como estender a pesquisa para comunidade externa para que tenhamos um
percentual de resíduos orgânicos domiciliares,  minimizado nos locais de destinação final de lixo,
além de poder aproveitar o potencial químico-energético que estes materiais apresentam.

INTRODUÇÃO
 
        A crescente demanda populacional por uma quantidade alimentos é incentivada e pressionada
pelos sistemas agrícolas a produzirem alimentos de forma exponencial.  De  acordo com Oliveira,
Lima e Cajazeira (2004), os problemas de degradação ambiental causados pelo modelo atual agrí-
cola são exaustivamente conhecidos, implicando em que a visão da produtividade e qualidade na
agricultura brasileira tem que ser contemplada num enfoque ambientalista, uma vez que essa produ-
ção para o consumo de alimentos gera um volume de resíduos orgânicos.
        Assim, os resíduos sólidos oriundos dos alimentos que não foram consumidos em estabeleci -
mentos do tipo restaurantes, cantinas, lanchonetes e refeitórios, os quais fornecem refeições a um
determinado contingente de pessoas, acabam por gerar um volume considerável de resíduos sólidos
(sem contar os que podem ser enquadrados nas classes dos recicláveis e reutilizáveis), têm como
destino final os lixões a céu aberto ou os vazadouros, podendo acarretar em problemas ambientais e
de saúde pública (MASSUKADO, 2016).
         Por seu turno, o volume de resíduos de natureza orgânica, quando não reaproveitado e dis-
posto em locais inadequados, atrai vetores que podem transmitir doenças, além de produzir o líquido
de cor escura com cheiro forte e desagradável denominado chorume, o qual possui uma carga de
compostos, que por sua vez também podem ser reaproveitados em sistemas de biogás pelo apro-
veitamento do gás metano que é produzido (MMA, 2013), além do composto sólido que pode ser
transformado em adubo orgânico.
         Nesse adubo orgânico, rico em matéria orgânica, é feita uma técnica de aproveitamento co-
nhecida como compostagem, que vem a ser o processo de decomposição aeróbia de matéria orgâ-
nica que ocorre por ação de agentes biológicos microbianos na presença de oxigênio (MMA, 2013).
De  acordo  com a  Lei  12.305/2010  que  dispõe  sobre  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos
(PNRS), a compostagem é considerada como uma destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos (BRASIL, 2010).
         No Campus IFAL localizado no município de Penedo/AL, os resíduos sólidos decorrentes das
sobras das refeições da instituição supracitada estão sendo descartados de forma convencional, isto
é, pelo sistema de coleta pública municipal, e por sua vez destinado para os lixões das cidades, sen-
do que o mesmo pode ser reaproveitado para outro fim, a exemplo de se tornar um composto que
pode servir de adubo em hortas ou similares. Além disso, como forma de executar o que ficou esta-
belecido pela Comissão de Sustentabilidade existente no campus, pretende-se incentivar projetos de
compostagem com vistas à produção de adubo orgânico.

OBJETIVOS
        
         Analisar o composto gerado pelos resíduos das refeições fornecidas pelo Campus IFAL Pene-
do/AL, a fim de verificar se o referido resíduo pode servir de adubo para culturas agrícolas ou flores-
tais.

METODOLOGIA

      A nossa metodologia seguiu-se as etapas previstas no cronograma, inicialmente no levantamen-
to bibliográfico estudamos sobre os métodos utilizados pela Embrapa, nossas pesquisas foram to-
das baseadas nos padrões estabelecidos pela mesma, para que tivéssemos um padrão a seguir. 
      Seguindo o material da Embrapa, concluímos que de acordo com as hortaliças que serão cultiva-
das, os canteiros devem ter 1 metro de largura e 25 a 30 centímetros de altura; as covas devem ter
15 a 20 centímetros de boca e 20 a 25 centímetros de profundidade. O comprimento dos canteiros
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depende do tamanho e forma da horta. Entre eles deve ser deixado um caminho de 30 a 40 centí -
metros de largura, com essas informações foi preparado o canteiro para ser analisado.
          Para realizarmos o preparo da amostra foi feito primeiramente uma limpeza na área desejada,
posteriormente foi-se coletada 5 amostras de pontos diferentes do canteiro, para realizar a coleta
dessa amostra seguimos as orientações da literatura, depois de fazer a coleta levamos para o labo-
ratório do campus, onde foram separadas cada amostra para seguirem o procedimento, logo após
foram depositadas em cápsulas de porcelanas e levadas a estufa (40°C) por 1h, ao término deste
tempo foram peneiradas.
           Com a amostra preparada deu início a análise da mesma, primeiramente pesamos 20g de
cada amostra, em seguida adicionamos 50mL de água destilada e deixamos em repouso por 1h, du-
rante esse período fomos agitando a amostra aos poucos para que tivesse uma maior interação, ao
final deste tempo de repouso medimos o pH de cada amostra.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

        Um solo rico em nutrientes é algo indispensável para o cultivo de culturas, seja elas verduras
ou hortaliças,  cada uma delas  necessitam de nutrientes de forma satisfatória.  Caso o solo não
apresente os nutrientes desejados deve ser feito sua correção e assim deixá-lo estável.
De acordo com a Empresa Brasileira  de Pesquisa Agropecuária -  EMBRAPA (1997),  o pH que

corresponde a um bom resultado é o que está entre 5.5 e 7, sendo o ideal equivalente a 6.5. Neste
caso, os resultados obtidos da análise do solo foram satisfatórios, e demonstraram que ele estava
estável em todas as 5 amostras analisadas, elas apresentaram um bom porcentual de pH, estando
eles próximos ou equivalentes a 7, como indica os parâmetros estabelecidos pela Embrapa (1997),
desta forma não houve necessidade de correção do solo. 
         Com as análises realizadas do solo coletado pôde-se verificar que o campus possui um terreno
que está propício para o desenvolvimento do cultivo das hortaliças e verduras que são utilizadas dia-
riamente pelo próprio refeitório do campus. 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROJETO
 
        Ao executarmos o projeto encontramos várias dificuldades para que o mesmo fosse realizado
com êxito. Um deles foi a falta de recursos do campus para conseguirmos concluir o objetivo inicial
que seria a produção do composto no próprio campus para que assim fosse feita a análise. Para
isso, necessitava-se de construir um pátio de compostagem em um local adequado para a execução
das atividades.

RELACIONAR O CRONOGRAMA PREVISTO COM O EXECUTADO

ATIVIDADES
2018 2019

JU
N

JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Submissão  Do
projeto

X

Primeira Etapa X X X X X X X X X X X
Segunda Etapa X X X X X X X X X X X
Terceira Etapa X X X X X X X X X X X
Quarta Etapa X X
Avaliação  Par-
cial 

X X X

Apresentação
de  relatório  fi-
nal

X

Produção de ar-
tigos  e  livro
para publicação

X X

  
         Inicialmente o nosso projeto foi dividido em etapas e seria realizado no tempo em que estava
sendo previsto, mas devido a algumas dificuldades encontradas ao decorrer da sua execução, hou-
ve uma alteração neste cronograma. As informações do cronograma abaixo referem-se as ativida-
des que foram realizadas (Submissão do projeto, Levantamento bibliográfico, análise do solo e apre-
sentação da avaliação parcial), e as que não foram executadas (apresentação final e produção de
artigo e livro para publicação).
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CONCLUSÕES

   Apesar  da  dificuldade  durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  pôde-se  absorver  um  bom
conhecimento e uma vasta experiência que será útil no nosso cotidiano além vida acadêmica. Serviu
também para ter  uma visão mais  apurada e questionadora  sobre  nossos limites  e  métodos de
trabalho. Além disso, fez com que observasse a realidade existente em nosso campus, e que de
alguma forma conseguissemos adaptar, apesar de toda dificuldade encontrada.

PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA

Não se aplica.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CPEN

Penedo-AL, 05 de Maio de 2020. 

Relatório de produção de Cópias e Impressões no IFAL – Campus Penedo 

CARLOS BRAULINO NOVAES DOS SANTOS
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Matrícula: 2397855

De 10/05/2018 a 10/12/2019
Data da Leitura Impressões em preto Colorida

10/05/18 14363 590
10/06/18 14365 590
10/07/18 35809 591
10/08/18 34159 656
10/09/18 36352 676
10/10/18 21029 765
10/11/18 18037 416
10/12/18 13049 1030
10/01/19 11041 754
10/02/19 16136 830
10/03/19 8962 612
10/04/19 21648 763
10/05/19 17744 413
10/06/19 22924 634
10/07/19 22521 480
10/08/19 21932 1010
10/09/19 25260 407
10/10/19 21754 693
10/11/19 23955 462
10/12/19 18151 1128



ATIVIDADES DA COMISSÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT) DO CAMPUS IFAL 

PENEDO EM 2019 

 

A Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do Campus IFAL Penedo realizou 

as seguintes atividades no ano de 2019, vinculadas às ações da Comissão de Sustentabilidade 

do referido campus, ações estas que constam no Plano de Gestão e Logística Sustentável 

(PLS/IFAL/2019): 

1. Registro da Semana do Servidor (outubro de 2019) 

 
Ginástica Laboral. 

 
Aula de Aeróbica. 

 

 
Aula de Zumba.  

Massoterapia. 

 

 

 

 

 



2. Registro da Confraternização de Fim de Ano (dezembro de 2019) 

 
5 

 
Jantar promovido pela Comissão de QVT, com o 
apoio de todas/as servidores/as. 

 
Sorteio de brindes para os/as 

servidores/as.  

 



RUBENIA MABIA DA SILVA BARBOSA(RUBENIASILVA)     177.161.72.2

Unidade: CAMPUS PENEDO, Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

INSTITUTO FEDERAL DE MACEIO AL

Data de Emissão: 29/04/2020 11:12:58

Período: de 01/01/2018 até 31/12/2018

1

Valores

nm_unidade qtd_total valor_total

CAMPUS PENEDO 16147,199 65391,48

Total geral 256428,184 998638,370000006

Relatório Evolução de Gastos

ano mes nm_unidade tot_alcool tot_litros_alco
ol

tot_gasolina tot_litros_gas
olina

tot_gasolina_
aditivada

tot_litros_gas
olina_aditivad

a

tot_diesel tot_litros_dies
el

tot_diesel_10 tot_litros_dies
el_10

tot_arla_32 tot_litros_arla
_32

tot_total qtd_total

2018 JANEIRO CAMPUS
PENEDO

0 0 323,57 74,73 0 0 0 0 532,35 150,274 0 0 855,92 225,004

2018 FEVEREIRO CAMPUS
PENEDO

0 0 713,03 164,039 0 0 0 0 2488,69 689,372 0 0 3201,72 853,411

2018 MARÇO CAMPUS
PENEDO

0 0 875,45 199,617 0 0 0 0 3668,02 1004,531 0 0 4543,47 1204,148

2018 ABRIL CAMPUS
PENEDO

0 0 1347,69 308,418 0 0 0 0 4925,56 1309,197 0 0 6273,25 1617,615

2018 MAIO CAMPUS
PENEDO

0 0 1174,98 260,357 0 0 0 0 3610,92 939,118 0 0 4785,9 1199,475

2018 JUNHO CAMPUS
PENEDO

0 0 1800,66 373,688 0 0 0 0 4881,74 1320,284 0 0 6682,4 1693,972

2018 JULHO CAMPUS
PENEDO

0 0 2851,71 593,815 0 0 0 0 3764,07 1058,654 130 40 6745,78 1692,469

2018 AGOSTO CAMPUS
PENEDO

0 0 2118,3 445,051 0 0 0 0 4287,22 1222,295 0 0 6405,52 1667,346

2018 SETEMBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 4127,45 850,159 0 0 0 0 2204,22 568,576 0 0 6331,67 1418,735

2018 OUTUBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 4032,03 826,571 0 0 0 0 3375,27 884,407 0 0 7407,3 1710,978

2018 NOVEMBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 2877,41 584,445 0 0 0 0 2277,38 598,096 0 0 5154,79 1182,541

2018 DEZEMBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 2354,62 485,491 0 0 0 0 4649,14 1196,014 0 0 7003,76 1681,505



RUBENIA MABIA DA SILVA BARBOSA(RUBENIASILVA)     177.161.72.2

Unidade: CAMPUS PENEDO, Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

INSTITUTO FEDERAL DE MACEIO AL

Data de Emissão: 29/04/2020 11:16:41

Período: de 01/01/2019 até 31/12/2019

1

Valores

nm_unidade qtd_total valor_total

CAMPUS PENEDO 12754,565 54657,01

Total geral 188360,944 762293,050000004

Relatório Evolução de Gastos

ano mes nm_unidade tot_alcool tot_litros_alco
ol

tot_gasolina tot_litros_gas
olina

tot_gasolina_
aditivada

tot_litros_gas
olina_aditivad

a

tot_diesel tot_litros_dies
el

tot_diesel_10 tot_litros_dies
el_10

tot_arla_32 tot_litros_arla
_32

tot_total qtd_total

2019 JANEIRO CAMPUS
PENEDO

0 0 213,37 44,92 0 0 0 0 1994,46 523,026 0 0 2207,83 567,946

2019 FEVEREIRO CAMPUS
PENEDO

0 0 1622,04 348,51 0 0 0 0 2297,9 605,828 0 0 3919,94 954,338

2019 MARÇO CAMPUS
PENEDO

0 0 2995,31 638,577 0 0 0 0 649,55 168,413 0 0 3644,86 806,99

2019 ABRIL CAMPUS
PENEDO

0 0 2511,12 525,387 0 0 0 0 2342,04 621,779 0 0 4853,16 1147,166

2019 MAIO CAMPUS
PENEDO

0 0 2236,4 457,336 0 0 0 0 1280,54 324,324 0 0 3516,94 781,66

2019 JUNHO CAMPUS
PENEDO

0 0 1844,78 377,342 0 0 195,23 50,188 110,64 30 68 1 2218,65 458,53

2019 JULHO CAMPUS
PENEDO

0 0 2355,59 486,322 0 0 419,03 107,722 773,45 195,888 0 0 3548,07 789,932

2019 AGOSTO CAMPUS
PENEDO

0 0 2010,13 421,204 0 0 386 99,232 1754,59 455,629 0 0 4150,72 976,065

2019 SETEMBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 3189,88 669,184 0 0 996,84 253,342 2155,42 555,63 80 1 6422,14 1479,156

2019 OUTUBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 1784,83 372,543 0 0 872,59 217,946 1978,26 499,912 0 0 4635,68 1090,401

2019 NOVEMBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 1996 419,74 0 0 0 0 3611,12 891,631 0 0 5607,12 1311,371

2019 DEZEMBRO CAMPUS
PENEDO

0 0 2460,38 506,284 0 0 3080,11 784,617 4391,41 1100,109 0 0 9931,9 2391,01





 

 

G I N C A N A D E 

SUSTENTABILIDADE D O 

C A M P U S IFAL 

PENEDO 

 

 

CADERNO DE TAREFAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENÇÃO EQUIPE: 

ANTES DE COMEÇAR AS 
TAREFAS, LEIA COM 

ATENÇÃO AS FOLHAS DE 
ORIENTAÇÕES. 

CHEGOU A HORA PESSOAL! PARA AQUELXS QUE TOPARAM 

PARTICIPAR DA BRINCADEIRA, AGORA É A HORA DE LEVAR A 

SÉRIO. AQUI ESTÃO AS PRIMEIRAS TAREFAS DA NOSSA GINCANA. 

SUCESSO PARA TODOS EM SUA EXECUÇÃO! 

LEMBREM-SE: COM A GINCANA TODOS NÓS SAIREMOS 

GANHANDO COM OS PROJETOS QUE DESENVOLVEREMOS NO 

NOSSO CAMPUS, MAS SÓ A EQUIPE VENCEDORA GANHARÁ UM 

PASSEIO ESPECIAL. VAMOS LÁ! 
 
 

 



LEIA COM ATENÇÃO: 

 
1º - SEMPRE QUE NECESSÁRIO CONSULTE O REGULAMENTO DA GINCANA, NA PÁGINA 

DO CAMPUS. CASOS OMISSOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PELO(A) 

COORDENADOR(A) DA EQUIPE PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA QUE TERÁ ATÉ 24H 

ÚTEIS PARA DIRIMIR TAIS DÚVIDAS. 

 
2º- A COMISSÃO ORGANIZADORA DA GINCANA É SOBERANA SOBRE QUALQUER 

ASSUNTO QUE SE RELACIONE A ESTA ATIVIDADE. AINDA QUE ALGUMAS PESSOAS 

QUE COMPÕEM A COMISSÃO DA GINCANA TAMBÉM ESTÃO NA COMISSÃO DA 

SEMANA DE MEIO AMBIENTE, UMA COISA NÃO SE SOBREPÕE A OUTRA. 

 
3º - TODO O MATERIAL ARRECADADO PELAS EQUIPES SERÁ DESTINADO AO CAMPUS 

PENEDO E A ENTIDADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AS TAREFAS PROPOSTAS. A 

PRESTAÇÃO DE CONTAS OCORRERÁ NO INICIO DO 2º SEMESTRE DE 2020. 

 
4º - A PONTUAÇÃO SERÁ ATUALIZADA PERIODICAMENTE E INFORMADA PELA 

COMISSÃO NO INSTAGRAM DA GINCANA. PORTANTO, SEMPRE OBSERVEM A DATA DA 

ÚLTIMA INFORMAÇÃO ANTES DE QUESTIONAR A PONTUAÇÃO DA EQUIPE. 

 
5º - A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS É DE RESPONSABILIDADE DOS MEMBROS DA EQUIPE. 

NESSE SENTIDO, SALIENTAMOS QUE: 

 
A) TAREFAS QUE ENVOLVAM A CRIAÇÃO AUTORAL DEVERÃO SER REALIZADAS 

EXCLUSIVAMENTE PELOS MEMBROS DA EQUIPE, SALVO INFORMAÇÃO EM 

CONTRÁRIO EXPRESSA NA PRÓPRIA TAREFA. 

B) TAREFAS DE ARRECADAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE, PORÉM NÃO 

HÁ IMPEDIMENTO QUE AS EQUIPES RECEBAM A APOIO NA FORMA DE 

DOAÇÃO/COLABORAÇÃO DE MEMBROS DA COMUNIDADE INTERNA OU EXTERNA, 

DESDE QUE NÃO SE CARACTERIZEM ABUSO DE PODER ECONÔMICO DE QUALQUER 

FONTE. OU FORMA. 

 
6º EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ ADMITIDA A INTERFERÊNCIA DE MEMBROS 

EXTERNOS À COMUNIDADE ESCOLAR NAS ATIVIDADES DA GINCANA, SEM A DEVIDA 

AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA. BEM COMO, NÃO SERÁ PERMITIDO 

QUALQUER TIPO DE PROPAGANDA DE CUNHO POLÍTICO PARTIDÁRIO, ATITUDES OU 

DECLARAÇÕES RACISTAS, SEXISTAS, HOMOFÓBICAS OU OUTRAS QUE POSSAM 

CAUSAR DESCONFORTO OU QUE VENHAM A MANCHAR A BOA IMAGEM DE ALGUÉM 

OU DA INSTITUIÇÃO. 



LEIA COM ATENÇÃO A SEGUNDA 

 
 
 
 
 

7º AS ATIVIDADES DA GINCANA SUSTENTÁVEL DO CAMPUS PENEDO 

ESTARÃO VICULADAS ÀS AULAS DOS SÁBADOS LETIVOS, SENDO ASSIM 

OBJETO PARA FINS PONTUAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE CADA SÁBADO. 

 

NESTE CADERNO CONSTAM AS TAREFAS GERAIS, TAREFAS BÔNUS E 

TAREFAS DE ARRECADAÇÃO. ESSAS ÚLTIMAS SÃO EXTREMAMENTE 

IMPORTANTES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA NO DIA 07/07. ELAS 

GARANTIRÃO A NOSSA ARRECADAÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, 

POSSIBILITARÃO QUE POSSAMOS PREMIAR E EXECUTAR OS PROJETOS 

DEFENDIDOS PELAS EQUIPES. POR ISSO, MANTENHA NELAS O FOCO PRINCIPAL. 

 

 
TAREFAS EM QUE ESTIVER PREVISTO O ENVIO POR EMAIL, DEVERÃO SER 

ENCAMINHADAS NO PRAZO ESTABELECIDO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM 

O NOME OU Nº DA TAREFA E NOME DA EQUIPE, SOMENTE PARA O SEGUINTE 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  SUSTENTABILIDADE.PENEDO@IFAL.EDU.BR. HAVENDO 

NECESSIDADE DE ENVIO DE FOTOS ESTAS DEVERÃO SER ENVIADAS COMO 

ANEXO. 

 
 

 
DÚVIDAS DEVERÃO SER SOLUCIONADAS PESSOALMENTE PELO (A) 

COORDENADOR(A) DA EQUIPE JUNTO À 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA  GINCANA: 

BRUNA, MIRANDA, LILIAN, PABLO, 

DANNIELE; NAYARA, FRANKLEYTHON, 

RAINERISON, LUCAS ANDRANDE, LUCAS 

SUASSUNA, LÍVIA, MACELLE E LARISSA; 

(SALA DO APOIO ACADÊMICO) 

 

ATENÇEQUIPE: 
NUNCA DEIXE PARA TIRAR DÚVIDAS NA ÚLTIMA HORA, POIS ISSO PODERÁ 

PREJUDICAR A EXECUÇÃO
A
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A
, 
EQUIPE. A COMISSÃO 

ORGANIZADORA DA GINCAFONLAHNAÃDOE SOERIREENSTPAOÇNÕESSA..B. IPLOIZISA,RÁ POR ORIENTAÇÃO 

ERRADA REPASSADA POR QUALQUER SERVIDOR ESTÁVEL, PESSOAL 

TERCEIRIZADO OU PESSOA DQAUECMOMAVUINSAIDAAMDIEGQOUÉE NÃO FOR MEMBRO DA 

REFERIDA COMISSÃO. 
 

mailto:SUSTENTABILIDADE.PENEDO@IFAL.EDU.BR.


 
 

 

Boa Sorte a todxs! 



Tarefa nº 1 
DIVULGANDO O CAMPUS. . . 
 

 
 

A Gincana da sustentabilidade será de grande importância para 
o campus Penedo para que juntos possamos trabalhar em prol 
do nosso espaço e ainda ajudar entidades sociais.  
Sendo assim, a 1ª tarefa será ampliar a DIVULGAÇÃO da nossa 
gincana e do Campus, colocando fotos e vídeos de curta duração 
no Instagram. 
 

TAREFA: Postar fotos e/ ou vídeos de uma cena do cotidiano do Campus com foco na 
Gincana de sustentabilidade no Instagram. Importante que seja o registro de uma cena 
do dia-a-dia e não uma foto posada. Podem ser postadas até quatro (04) por equipe. 
Esta fotografia será divulgada na página oficial do Campus Penedo no Instagram e terá 
uma pontuação pelo cumprimento da tarefa e um bônus pelas curtidas que 
receber. 
 

DETALHAMENTO: 

Cada equipe poderá postar até quatro (04) fotos ou vídeos por equipe, devendo estes 
serem inéditos. A postagem deverá marcar a conta da Gincana 
@gincana_campuspenedo para que possamos acompanhar a postagem por equipe e o 
número de curtidas para a pontuação bônus.  
A foto/ vídeo mais curtido será publicado no perfil do Instagram do IFAL Campus 
Penedo. 
Toda a foto enviada será pontuada, porém receberá  uma  pontuação  bônus  a 
fotografia com maior número de curtidas. 
As fotos irão ao ar juntas na manhã do dia XX/XX/2020 e a computação das curtidas  na 
página se dará às 12h do dia XX/XX/2020. 
 

OBSERVAÇÕES: 

1. Será desclassificada a fotografia que apresente elementos de machismo, 
racismo, homofobia ou qualquer forma de preconceito, bem como de apelo sexual. 

2. Não valerá usar de qualquer estratégia, tal como pagar ou oferecer brindes, etc., 
para aumentar curtidas. 
3. Observem para que a foto registre preferencialmente alunos e servidores. Caso 
venha a fotografar outra pessoa, tome cuidado de pegar a assinatura do  responsável 
na autorização de uso da imagem (vide anexo). 
 
DATA/PRAZO: Envio da foto até às 16 horas do dia XX/XX/2020. 

 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 

100 pontos pelo envio da foto. 

50 pontos para a foto mais curtida 



 

 

Tarefa nº 2 
 
 
UM LUGAR À SOMBRA!!!!!!! 

 
COLAR FOTO AQUI 

 

Confecção de pufe de pneus, pallet ou pet 

 

DESCRIÇÃO: Com a vinda de mais alunos para o nosso campus, necessitamos de mais espaços de 

conviência. Pensando assim, queremos criar áreas que permitam que nossos alunos nos horários de 

intervalo usufruam de espaços mais ambientados e que possam proporcionar o mínimo de bem-estar 

para os mesmos. É nesse ponto que o campus irá dispor de áreas de conviência para contemplar este 

momento, coma pretensão de construir quiosques dotados de assentos produzidos com materiais 

recicláveis! 

 

TAREFA: Confeccionar pufe a partir de pneus, de pallets ou de garrafas pet. 
DETALHAMENTO: 

Cada equipe poderá confeccionar até XXXXX (XX) materiais, podendo estes serem 
feitos com altura entre 40 a 60 cm. 
Toda material será pontuado, porém receberá  uma  pontuação  bônus para os materiais 
mais caprichados. 
O puf elaborado para essa tarefa, será doado ao Campus e ficará livre para o uso de todos e 
todas. 
A elaboração do puf poderá contar com apoiadores externos da equipe (familiares, etc), 
tendo em vista a necessidade eventual de manejo de ferramentas e materiais de corte, a 
fim de preservar a integridade física. 
A equipe deverá fazer um pequeno cartaz (tamanho de uma folha A4), identificando a equipe 
e descrevendo a técnica usada, tipo e quantidade de material utilizado, bem como os 
aspectos positivos ao planeta pelo destino correto dado para esses materiais. 
Receberá pontuação bônus a equipe que registrar por meio de fotos o processo de 
fabricação do puf: no máximo 3 fotos mostrando o antes, o  durante e  o  depois, que 
deverão ser enviadas ao email oficial da gincana até a data da entrega da tarefa. 
Não será julgado a qualidade estética do puf e sim os critérios sustentabilidade, criatividade e 
segurança para o uso. 
 

OBSERVAÇÕES: 
A arrecadação do material necessário será por conta de cada equipe. 
O puf poderá ser elaborado no Campus ou fora deste, mas deverá ser entregue no Campus 
no prazo previsto. Caso a execução ocorra no Campus, deverão ser observadas questões de 
segurança, bem como evitar danos ao patrimônio e, após o uso deixar o espaço limpo e 
organizado. 
A Comissão não se responsabilizará pela guarda de materiais ou ferramentas que as equipes 
venham a trazer para a execução dos projetos. 
 
DATA/PRAZO: Entrega do puf finalizado até às 19 horas do dia XX/XX/2020. Fotos com 
envio dentro do mesmo prazo. 

 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 

150 pontos pelo puf pronto. 

10 pontos pontos bônus por foto enviada 



 

 

Tarefa nº 3  

UM POUCO DE VERDE...  

   
 

Para deixar o nosso campus mais bonito e agradavel vamos plantar? Pensando ainda na 

criação de espaços de convivência, essa tarefa prevê a confecção de canteiros para arborizar 

nossos espaços verdes. 

 

TAREFA: Pintar 05 (cinco) pneus usados para utilizar como canteiro de plantas e 
flores.  
 

DETALHAMENTO: 

Cada equipe poderá confeccionar até 05 (cinco) para cumprir a tarefa. 
Toda material será pontuado, porém receberá  uma  pontuação bônus para os materiais 
mais caprichados. 
Os pneus pintados serão utilizados em uma atividade direcionada com auxílio dos professores 
para o plantio e definição do local do canteiro.  
Os pneus deverão ser pintados cada um de uma única cor, não podendo ter desenhos nos 
mesmos. As cores podem ser variadas, ou seja, poderá ter pneu azul, amarelo, verde e etc... 
A equipe deverá fazer um pequeno cartaz (tamanho de uma folha A4), identificando a equipe 
e o tipo e quantidade de material utilizado, bem como os aspectos positivos ao planeta pelo 
destino correto dado para esses materiais. 
Receberá pontuação bônus a equipe que registrar por meio de fotos o processo de 
pintura com no máximo 3 fotos mostrando o antes, o  durante e  o  depois, que deverão 
ser enviadas ao email oficial da gincana até a data da entrega da tarefa. 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
A arrecadação do material necessário será por conta de cada equipe. 
Os pneus poderão ser pintados no Campus ou fora deste, mas deverá ser entregue no prazo 
previsto. Caso a execução ocorra no Campus, deverão ser observadas questões de 
segurança, bem como evitar danos ao patrimônio e, após o uso deixar o espaço limpo e 
organizado. 
A Comissão não se responsabilizará pela guarda de materiais ou ferramentas que as equipes 
venham a trazer para a execução dos projetos. 
 
DATA/PRAZO: Entrega dos pneus pintados até às 19 horas do dia XX/XX/2020. Fotos com 
envio dentro do mesmo prazo. 

 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 

150 pontos pelo puf pronto. 

10 pontos pontos bônus por foto enviada 



Tarefa nº 4 

 

QUANTOS TALENTOS 
TEMOS NO CAMPUS 
PENEDO? 

 

TAREFA:Show de talentos no Campus: cada equipe deverá convidar um servidor 
do Campus (professor, técnico ou terceirizado), que realizará uma apresentação 
artística no dia da Festa Julina. O espetáculo deve ter duração entre 1’30” a 3' 
 
DETALHAMENTO: 
O convidado (servidor) poderá escolher o tipo de apresentação que irá 
desenvolver, de acordo com as seguintes modalidades: Música; Dança; Teatro; 
Poesia; Imitações cômicas; Instrumento musical; Apresentações circenses 
(palhaços, performances, malabarismo, mágica, equilíbrio de objetos, perna de 
pau...). Cada equipe será responsável por sua apresentação e pelo material 
necessários (figurino e produção) para  a  realização da mesma. A atividade 
ocorrerá no dia 07/07 
 

OBSERVAÇÕES: 
1. Não será permitido pagamento de qualquer espécie em contrapartida à 
apresentação. 
2. Cada convidado poderá representar apenas uma equipe. 
3. O servidor ou terceirizado a se apresentar como convidado pode ser 
membro da equipe. 
4. A ordem das apresentações será divulgada posteriormente, a critério da 
Comissão do Evento. 
 

DATA/PRAZO: 
A equipe deverá informar o nome do convidado e modalidade no qual ele se 
apresentará até o dia 04/07/2018. 
A apresentação ocorrerá na tarde do dia 07 de julho de 2018. 
 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 150 pontos pela apresentação 



Tarefa nº 5 
ARRECADAR PARA AJUDAR!  
 
COLAR FOTO AQUI 
 

 
Vamos iniciar uma campanha bastante conhecida por nós mas que ainda não fazemos aqui 

no Campus: a arrecadação de lacres de alumínio em garrafas PET de 2 e 5 litros para 

repassar a entidades que trocam esses materiais por cadeiras de rodas e caixas de leite, por 

exemplo, que são doadas a quem precisa.   

TAREFA: 
Arrecadar e entregar separadas lacres de latas de alumínio. 
 

DETALHAMENTO: 
O material deve entregue LIMPO, SEPARADO, LACRADO e IDENTIFICADO COMO 
O NOME DA EQUIPE e será pesado posteriormente pela Comissão. 
 

DATA/PRAZO: 
Para fins de pontuação na Gincana, a entrega poderá ser realizada de 26/06 ao 
meio-dia do dia 06/07/2018. 
 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 
A pontuação da equipe corresponderá ao peso de cada material arrecadado na 
proporção de 1g para 0,1 ponto. (ex: 100 gramas = 10 pontos; 1 kg = 100 pontos) 
Peso com fração de grama igual ou menor a 49 serão arredondados para baixo e 
igual ou maior que 50 serão arredondados para cima. 

 

 
OBSERVAÇÃO: 
APÓS A GINCANA, A CAMPANHA PASSARÁ A SER PERMANENTE 
NO CAMPUS, COM PONTO DE COLETA DESSES ITENS. 



Tarefa nº 6 
  

UMA GOTA DE SUJEIRA NO OCEANO... 

 
COLAR FOTO AQUI 

 

Arrecadação de óleo de cozinha 

 

DESCRIÇÃO: É sabido que Um litro de óleo de cozinha pode poluir 
cerca de 10.000 litros de água, mas algumas estimativas 
dizem que um litro de óleo pode poluir até um milhão de 
litros de água (esta quantidade de água é aproximadamente o 
que uma pessoa consome em 14 anos). A poluição pelo óleo 
faz encarecer o tratamento da água (até 45%), além de 
agravar o efeito estufa, já que o contato da água poluída pelo 
óleo ao desembocar no mar gera uma reação química que 
libera gás metano, um componente muito mais agressivo que 
o gás carbônico. 

Se isto não for o suficiente para convencê-lo do mal que se faz ao 
descartar o óleo indevidamente, saiba que ele também provoca o 
entupimento da rede de esgotos e do encanamento de sua casa, o 
que pode lhe trazer prejuízos no bolso. 
Em Penedo, a Casa Bom Samaritano coleta esse óleo realizando 
um importante trabalho de produção de sabão. Que tal começar 
uma parceria? 
 

TAREFA: 
Arrecadar e entregar óleo de cozinha usado, para ser destinado ao trabalho 
sócio- ambiental da Casa Bom Samaritano. 
 

DETALHAMENTO: 
O material deve entregue em garrafas pet, corretamente fechadas, para 
evitar derramamentos. 
Somente serão contabilizados garrafas cheias, nas medidas de 0,5, 1, 2 ou 5 
litros. Cada garrafa deverá ser identificado com o nome da equipe, de forma 
segura para evitar que a informação se perca durante o armazenamento. 
 

DATA/PRAZO: 
Para fins de pontuação na Gincana a entrega poderá ser realizada de XX/XX 
ao meio-dia do dia XX/XX/2020. 
 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 
A pontuação da equipe corresponderá à quantidade de litros de óleo cozinha 
usado, na proporção de 5 pontos para cada litro coletado. 
OBSERVAÇÃO: 
APÓS A GINCANA, A CAMPANHA PASSARÁ A SER 
PERMANENTE NO CAMPUS, COM PONTO DE COLETA DESSE 
ITEM. 



 

 

Tarefa nº 7 
 
QUEM LÊ, VIAJA!!!! 
 

COLAR FOTO AQUI 
 

7- Arrecadação de livros por gêneros literários e doação para a comunidade na feira municipal 

DESCRIÇÃO: Visando estimular a prática de doação e consequentemente da leitura através de livros, 

propomos a atividadde arrecação de livros dos mais diversos gêneros. 

TAREFA: 
Arrecadar de livros por gêneros literários e para serem doados para 
comunidade que frequenta a feira municipal da cidade de Penedo. 
 

DETALHAMENTO: 
O material deve estar em bom estado de conservação de uso para quem o 
receber... 
Somente serão contabilizados livros não didáticos, revistas, romances, literatura 
de cordel, dentre outros gêneros. Cada livro deverá ser identificado com o nome 
da equipe, de forma segura para evitar que a informação se perca durante o 
armazenamento, sendo cada equipe responsável em fazer a distribuição destes 
livros na feira. Para isso devem fazer registro fotográfico da ação, que pode ser 
em um dia ou mais de um, a depender da quantidade livros que a equipe 
arrecadou. 
 

DATA/PRAZO: 
Para fins de pontuação na Gincana a entrega poderá ser realizada de XX/XX 
ao meio-dia do dia XX/XX/2020. 
 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 
A pontuação da equipe corresponderá à quantidade de livros, na proporção 
de 10 pontos para cada livro arrecadado. 
 

 
 
 
 



Tarefa nº 8 
 

COLAR FOTO AQUI 
 

8- Desenvolver um trabalho social 

 

DESCRIÇÃO: almejamos sensibilizar os nossos alunos para cultivarem espírito de empatia, 

solidariedade e respeito com os mais necessitados, princípios estes que estão muito próximos 

às condutas de sustentabilidade. 

TAREFA: 
Desenvolver um trabalho social nas insituições assistencialistas do município de 
Penedo (asilos, hospitais, maternidades, casa de recuperação de dependentes, 
entre outras). 
 

DETALHAMENTO: 
O trabalho pode ser de qualquer tipo, contanto que configure algo que esteja 
ligado ao espírito de empatia para com estes atores sociais. 
Pode ser feito mais de um trabalho social, pois quanto mais fizer, mais serão 
contabilizados para a equipe. Para isso devem fazer registro fotográfico da ação, 
que pode ser em um dia ou mais de um, a depender da quantidade visitas que a 
equipe fizer. 
Caso necessitem de um documento que comprove à origem e o destino da 
visita, a comissão organizadora da gincana o providenciará. 
 

DATA/PRAZO: 
Para fins de pontuação na Gincana a entrega poderá ser realizada de XX/XX a 
XX/XX/2020. 
 

PONTUAÇÃO PARA ESSA TAREFA: 
A pontuação da equipe corresponderá à quantidade de visitas às instituições, na proporção de 

20 pontos para cada  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL 

CAMPUS PENEDO 

Relatório Básico da IV SEMANA DE MEIO AMBIETE 
Chefe do Departamento Acadêmico: Maira Egito Alves de Lima 

Coordenador do Curso: Pablo Pinheiro 

Comissão Organizadora: Carlos Miranda, Daniel Christiano, Gleica Maria, José Paulo, Maria da 
Conceição, Maria Lilian e Shênia Silva 

Planejamento 

1. Projeto Básico 

•Data: 01 a 06/06/2019 

• Perfil do Público: Evento voltado para os alunos do Curso Técnico Integrado de Meio. 

• Quantidade de pessoas: 300  

• Justificativa:  

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. A data foi recomendada 
pela Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, na 
Suécia.  

Através do Decreto Federal 86.028, de 27 de maio de 1981, o governo brasileiro também 
estabeleceu que neste período em todo território nacional se promovesse a Semana Nacional do 
Meio Ambiente que tem por finalidade apoiar a participação da comunidade nacional na 
preservação do patrimônio natural do País. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente, chama a atenção e ação política de povos e países para 
aumentar a conscientização e a preservação ambiental. O Programa da ONU para o Meio 
Ambiente personaliza questões ambientais e possibilita a cada um perceber não somente sua 
responsabilidade, mas também o poder de se tornar um agente para a mudança, apoiando uma 
forma de desenvolvimento mais justa e sustentável. 

  

 Objetivo: 
 

Promover momentos de atualização quanto aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos 
dentro da temática na região e de aproximação do corpo Docente e Discente com Instituições e 
Profissionais que estão à frente desses trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86028-27-maio-1981-435339-publicacaooriginal-1-pe.html


• Cronograma de Execução: 

 Ação Responsável Situação Data/Prazo 

1 Formação da Comissão Organizadora. Pablo Pinheiro Finalizado 21/05/2019 

2 Projeto Básico Pablo Pinheiro Finalizado 21/05/2019 

3 Reserva do Auditório (Para o caso de haver necessidade no dia 
05/06) 

Pablo Pinheiro Finalizado 31/05/2019 

4 Organização da grade de minicursos e oficinas. 
 

GT  
PROGRAMAÇÃO 

Finalizado 30/05/2019 

5 Elaboração do Layout do Evento GT  
COMUNICAÇÃO 

Finalizado 30/05/2019 

6 Viabilização e apoio Institucional para a I Caminhada AmbientIFAL GT  
PROGRAMAÇÃO 

Finalizado 31/05/2019 

7 Palestrante do IFAL para o dia 05/06.  Articular um nome GT  
PROGRAMAÇÃO 

Finalizado 31/05/2019 

8 Elaborar os recursos tecnólogicos de inscrição para as 
atividades(Minicurso e  Oficina) 

GT COMUNICAÇÃO Finalizado 31/05/2019 

9 Divulgação 
Dar ampla cobertura do Evento desde o lançamento no dia 31/06. 
Além disso divulgar as inscrições nas atividades oferecidas 
(Minicursos, Oficinas). Divulgação através na TV, se possível. 

GT COMUNICAÇÃO Finalizado Início 
31/06 
Término 
04/06 

10 Organizar o grupo de alunos para darem suporte no Evento como 
Monitores 

GT  
LOGÍSTICA 

Finalizado 04/06/2019 

11 Mobilizar, inscrever e dar suporte para as apresentações 
acadêmicas/científicas no dia 05/06 

GT 
Acadêmico/Científico 

Finalizado 04/06/2019 

12 Definição das salas de cada atividade com o Tema, Ministrante, 
horário,  etc.  
Conferência de disponibilidade de equipamentos de audiovisual, 
salas, sinalização, etc. 

GT  
LOGÍSTICA 

Finalizado 05/06/2019 

13 Recepção, Suporte aos Convidados(Providenciar 
equipamentos/materiais), Credenciamento e Organização das 
Listas de frequência. 

GT  
LOGÍSTICA 

Finalizado  06/06/2019 

14 Recepção, Suporte aos Convidados(Providenciar 
equipamentos/materiais), Credenciamento e Organização das 
Listas de frequência. 

GT  
LOGÍSTICA 

Finalizado  06/06/2019 

 

 Atividades: 
 

 01/06/2019 > I Caminhada AmbientIFAL: Caminhada de 4km até o Balneário Santa 
Amélia com saída às 07:30 e retorno para às 12:00; 

 03/06/2019 > Educação Ambiental na beira do SF: Discentes do 2º ano A do curso 
técnico integrado em Meio Ambiente participaram de uma ação de Peixamento e de 
plantio de mudas nativas nas margens do Rio São Franciso 

 05/06/2019 > Dia Mundial do Meio Ambiente: Dia de atividades voltadas à reflexão do 
nosso papel para reverter o quadro ambiental local, regional, nacional e planetário. 

 06/06/2019 > Manhã: Minicursos e Oficinas: Atividades complementares de 
capacitação e/ou qualificação acadêmica/profissional realizadas nos turnos matutino e 
vespertino nas dependências do IFAL. 

 06/06/062019 > Tarde: I GINCANA AMBIENTIFAL: Momento em que as turmas 
receberam e desenvolveram as tarefas apresentadas pela Organização da IV SMA. A 
equipe vencedora e a vice foram contempladas com uma visita técnica ao parque 
Municipal de Maceió e ao Museu de História Natural da UFAL. 

 
 
 



Programação: 

1. 01/06/2019, I CAMINHADA AMBIENTIFAL: 
 Concentração: 07:00; 

 Saída: 07:30; 

 Balneário Santa Amélia, vivências em contato com a Natureza: 08:20; 

 Trilha Ecológica 1: 08:30; 

 Trilha Ecológica 2: 09:30; 

 Almoço: 11:00; 

 Retorno: 12:00. 

2. 03/06/2019, EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA BEIRA DO RIO: 
 Concentração: 09:30, IFAL; 

 Destino: Rocheira, Penedo, AL; 

 Parceiro da ação: IMA, Ykson Teotonio de Emery; 

 Atividade: soltura de alevinos (Peixamento) para repovoamento do Rio SF e plantio de 
mudas para recomposição da mata ciliar do local. 

3. 05/06/2019, DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE: 
Manhã 

 08:00: Abertura 

 08:30: Palestras 

 09:30 Intervalo com Exposição de trabalhos acadêmicos/científicos; 

 10:00 Cine AmbientIFAL: Terra   
Tarde 

 13:30: Palestras 

 14:30 Intervalo com Exposição de trabalhos acadêmicos/científicos; 

 15:00: Cine AmbientIFAL: Seremos História? 

4. 06/06/2018, MANHÃ: MINICURSOS E OFICINAS: 
MINICURSOS 
04/06/2019 

1. Fundamentos de Mergulho Científico 30 vagas  
06/06/2019 

1. Relações Internacionais e Meio Ambiente 30 Vagas 
2. Noções básicas de geoprocessamento 20 Vagas 

OFICINAS 
06/06/2019 

1. Bioinseticidas Microbianos 20 Vagas 
2. Papel artesanal como forma de educação ambiental 30 vagas 
3. Reciclar para transformar: intervenção nos espaços do Campus IFAL Penedo 30 Vagas 
4. Reciclando o saber: Montando jogos didáticos com uso de materiais recicláveis. 30 vagas 
5. Transformando sacolas plásticas em objetos artesanais 20 Vagas 
6. Confecção de composteira para diminuição dos impactos Ambientais 20 vagas 
7. Projetos em Extensão 50 vagas 
8. Projetos em Pesquisa 50 Vagas 

5. 06/06/2018, GINCANA AMBIENTIFAL 
 

 

‐ 
___________________________________________________ 

Pablo Pinheiro 
Coordenador do Curso de Meio Ambiente 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

Nº do Protocolo: 23041.043268/2019-73

PORTARIA Nº 3631 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019

O DIRETOR GERAL SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS, CAMPUS PENEDO, no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 13 da Lei nº 11.892, de 29.12.2008, nomeado
pela portaria nº 3344/GR de 01.10.19 RESOLVE:

Designar os servidores e alunos abaixo relacionados para compor a Comissão de
Sustentabilidade do Campus Penedo:

Nome Siape/Matrícula Cargo
BRUNA MARIA FERRARI
MACHADO DÓRIA 1235622 Professor

MARIA LÍLIAN DE FREITAS LIMA 1937632 Professor
DANNIELLE DE LIMA COSTA 3009189 Professor
CARLOS MIRANDA DA SILVA
(PRESIDENTE) 2997636 Técnico em Laboratório

EMILIANO TORQUATO JÚNIOR 1889023 Professor
PABLO PINHEIRO 1809120 Professor
MAYARA FELICIANO GOMES 3049154 Professor
LUCAS SUASSUNA DE
ALBUQUERQUE WANDERLEY 3059211 Professor

FRANKLEYTHON PEREIRA
SANTOS 2392105 Técnico em Eletrotécnica

MACELLE VITÓRIA SANTOS REIS 2018315335 Aluna
LARISSE PESSOA BORGES 2017310147 Aluna
RAINERISON RAPHAEL DOS
SANTOS OLIVEIRA 2017310595 Aluno

LIVIA GEOVANNA SILVA COSTA 2017310174 Aluna
LUCAS DOS SANTOS ANDRADE 2016304083 Aluno

Fica revogada a PORTARIA Nº 3485 DE 9 DE OUTUBRO DE 2019.

Essa portaria entra em vigor na presente data.

(Assinado digitalmente em 16/10/2019 22:55 ) 
EMILIANO TORQUATO JUNIOR 
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INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS PIRANHAS

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES/INICIATIVAS DE SUSTENTA-
BILIDADE 2019

Maceió – AL – 2020



1. INTRODUÇÃO

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 
2019

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 
2019

4. CONCLUSAO

OBS: DEVERÁ SER ASSINADO PELO DIRETOR GERAL DO CAMPUS E O PRESIDENTE DA 
COMISSAO DE SUSTENTABILIDADE LOCAL.



INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve as atividades implementadas pela comis-
são sistêmica de sustentabilidade nomeada pela portaria número 828/GR, em
02 de abril de 2019. Baseia-se nas informações contidas no relatório circuns-
tanciado 10/2019/DADM.



AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM
2019

1. Debate sistêmico com a comunidade acadêmica sobre a importância da
diminuição do consumo papéis e copos descartáveis.

2. Confecção e distribuição de canecas plásticas individuais para redução
do consumo de copos descartáveis. 

3. Ações de conscientização sobre o consumo de água 

4. Plotagem de bebedouros industriais da unidade 

5. Ações de reaproveitamento de água nos laboratórios 

6. Medidas de eficiência energética/redução do consumo de energia 

7. Projeto de Extensão: ações de conscientização socioambiental em Pi-
ranhas -AL 



JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2019

Todas as ações propostas pela comissão sistêmica de sustentabilidade,
nomeada pela portaria número 828/GR, foram realizadas.



CONCLUSÃO

As métricas obtidas através do relatório  10/2019/DADM indicam que a
comissão  sistêmica  de  sustentabilidade  nomeada  pela  portaria  número
828/GR, cumpriu todos os objetivos propostos para o ano de 2019. 
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
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1 INTRODUÇÃO

O Campus Rio Largo iniciou suas atividades em abril de 2014, com os cursos
de Pronatec. Em Outubro de 2014, iniciou o Curso Técnico Subsequente de Informática. A
aula inaugural da primeira turma de informática ocorreu em 30/10/2014. Em parceria com a
INFRAERO,  atualmente  encontra-se  instalado  no  espaço  Projeto  Reviver,  situado  no
aeroporto Zumbi dos Palmares.  

O campus Rio Largo está com uma estrutura provisória composta por: 2 salas
de aula e 3 laboratórios,  uma sala para o setor  administrativo,  uma para o departamento
acadêmico, o gabinete, sala dos professores, monitoria e biblioteca.

O presente relatório tem por objetivo divulgar as ações/iniciativas ambientais
realizadas/concluídas  em  2019.  Das  ações/iniciativas  cadastradas  no  Geplanes  em  2019,
somente uma foi realizada, apesar da conscientização sobre o tema estar presente no Campus
através  da  impressão  de  cartazes  alusivos  à  redução  do  consumo  de  papeis  e  copos
descartáveis e, também, ao consumo de energia.

BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Projeto Reviver. Bairro: Prefeito 
Antônio Lins de Souza. Município: Rio Largo. CEP.: 57100-000. 
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2 AÇÕES/  INICIATIVAS  AMBIENTAIS
REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2019.

INICIATIVA 2020: Capacitação e sensibilização dos servidores

O QUE COMO
POR
QUE

QUEM QUANDO STATUS

Café  do  Campus
–  comemoração
do  aniversariante
do mês.

Na  última  quarta-
feira  do  mês  será
comemorado  o
aniversário  de
todos  os
servidores do mês.

Para promover
maior
integração
entre  todos  os
servidores  e
funcionários do
Campus.

Direção Geral
31/12/2019 Concluída.

Este tipo de iniciativa não possui uma formalidade, mas é fundamental para
promover  a  integração  da  Gestão  com  os  seus  funcionários,  inclusive  os  funcionários
terceirizados, criando um ambiente harmônico e familiar. Esta etapa foi realizada, porém vale
ressaltar,  não  configura  como  ação  formal  e  sim  como  um  momento  de  harmonia  e
descontração.

3 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS 
NÃO REALIZADAS EM 2019

INICIATIVA 2020: Capacitação e sensibilização dos servidores

 
O QUE

COMO
POR
QUE

QUEM QUANDO STATUS

Inserir  práticas  de
redução  de  uso  de
materiais  de
consumo:  papel  e
copos descartáveis a
serem  realizadas  no
Campus  (ver  plano
de  de  gestão
logística  sustentável
do ifal, portaria 2146/
GR de 03 de outubro
de 2016). 

Realizando
campanhas
educativas  e  de
sensibilização  para
incentivar  o  uso  de
seu próprio copo ou
garrafa.  Realizando
campanhas
educativas  e  de
sensibilização  para
incentivar  a
diminuição  de
impressões  no
Campus. 

Para reduzir a
quantidade de
resíduos  no
meio
ambiente

Direção Geral 31/12/2019 Cancelada

BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Projeto Reviver. Bairro: Prefeito 
Antônio Lins de Souza. Município: Rio Largo. CEP.: 57100-000. 
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INICIATIVA 2020: Implantaçāo de práticas para racionamento do consumo
de energia elétrica. (C.SUSTENTAB) 

 
O QUE

COMO
POR
QUE

QUEM QUANDO STATUS

Inserir  práticas  para
racionamento  do
consumo  de  energia
elétrica  a  serem
realizadas  no
campus  -  portaria
2146/GR,  de  03  de
outubro de 2016. 

 

Promovendo
campanhas
de
conscientizaç
ão com todos
do  Campus
quanto  ao
controle  no
consumo  de
energia
elétrica. 

 

Para
diminuir  o
consumo
de  energia
elétrica 

Direção Geral 31/12/2019 Cancelada

               Foram confeccionados cartazes de conscientização ambiental no intuito de mostrar a
importância de sempre que for imprimir qualquer documento, verificar antes se a impressão é
realmente necessária, ou seja, se não há outra forma de usá-lo ou enviar para outra pessoa.
Porém, de nada adianta tais práticas se os materiais impressos não forem de boa qualidade.
Por isso, em 2010, a Lei n° 12.349 alterou a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, incluindo
a promoção do desenvolvimento nacional sustentável entre os princípios a serem garantidos
na  licitação.  Dessa  forma,  os  gestores  públicos  passaram  a  considerar  variáveis  de
sustentabilidade em todas as etapas da contratação. 

             Além dos cartazes alusivos ao modo de impressão, outros foram criados para
diminuir o consumo do papel em suas diversas formas, além de reduzir também o consumo
de copo descartável. O aspecto positivo que fica é a preocupação de todos os servidores com
o correto uso dos recursos para preservá-los e assim manter um consumo sustentável. Aliado
à falta de uma Comissão que estivesse a frente deste compromisso de monitorar o consumo
tanto da energia, quanto o da utilização de materiais descartáveis e papéis, a nossa unidade
passou por uma manutenção predial  emergencial  em virtude de uma pane elétrica,  o que
incorreu na suspensão das atividades do Campus no período compreendido entre 14 de março
e 04 de junho. 

BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Projeto Reviver. Bairro: Prefeito 
Antônio Lins de Souza. Município: Rio Largo. CEP.: 57100-000. 
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3.1. ABAIXO,  ALGUMAS FIGURAS DE CAMPANHAS DE
CONSCIENTIZAÇÃO  TRABALHADAS  DURANTE  O  ANO
DE 2019.

Figura 1: Uso consciente da impressão Figura 2: Uso consciente dos
equipamentos eletrônicos

Figura 3: Substituição do copo pela garrafa ou 
caneca própria

BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Projeto Reviver. Bairro: Prefeito 
Antônio Lins de Souza. Município: Rio Largo. CEP.: 57100-000. 
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4 CONCLUSÃO

Diante  do  que  foi  exposto,  percebemos  a  crescente  preocupação  da  nossa
unidade com as questões ambientais, no trato com os recursos que chegam ao nosso Campus
para o seu uso posterior  e  em cada  objeto que é  adquirido  para uso pessoal  em prol  da
sustentabilidade. Em 2020, com uma nova comissão, estaremos mais atentos a estas questões,
procurando  conscientemente  evitar  os  desperdícios  e  instituir  uma  política  ambiental
sustentável em nosso Campus. É necessário que a comunidade acadêmica seja protagonista
na economicidade dos recursos e adote isso no seu dia a dia.

BR 104, Km 91, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Projeto Reviver. Bairro: Prefeito 
Antônio Lins de Souza. Município: Rio Largo. CEP.: 57100-000. 

___________________________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

_____________________________________
DIRETOR (A) GERAL
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório anual refere-se às ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 

2019 do Campus Santana do Ipanema do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e se 

restringem a este período. 

A atual composição da Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do 

Campus Santana do Ipanema (ANEXO 1, ver pág. 5), tendo em conta a data de sua 

formação e as demandas recebidas, centrou as suas atividades de um lado, no 

planejamento de ações para o ano de 2020 e, de outro lado, no envio de informações 

e/ou documentação para a presidência da Comissão Sistêmica de Sustentabilidade do 

IFAL e Diretoria de Planejamento Institucional (DPI), a saber: Meta Ifal 2019 x Metas 

das unidades 2019 x Somatório das metas das unidades 20191; METAS PARA 20202; 

SUSTENTABILIDADE - Iniciativas constantes do PDI 2019-20233; PLANEJAMENTO 

INSTITUCIONAL 2020 – IFAL - Fase 44. 

Assim, as ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2019 do Campus Santana 

do Ipanema do IFAL, apresentadas neste documento, foram desenvolvidas, 

implementadas e/ou continuadas pela composição anterior da Comissão de 

Sustentabilidade Ambiental no âmbito deste campus.  

Para tanto, a metodologia de levantamento e/ou obtenção das informações a 

respeito das ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2019 do Campus Santana 

do Ipanema ocorreu a partir do acesso à ferramenta Geplanes, contato com servidores 

e/ou registro/verificação de situações presentes no Campus Santana do Ipanema.  

No acesso à ferramenta Geplanes, no contexto do Campus Santana do Ipanema, 

não foram identificadas ações/iniciativas de sustentabilidade cadastradas para o ano 

2019 vinculadas ao objetivo estratégico 8 - assegurar práticas de gestão sustentável e 

eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais. 

Cabe ressaltar que as ações indicadas e contabilizadas neste documento são 

aquelas que puderam ser comprovadas através de relato escrito, registro fotográfico 

e/ou qualquer meio escrito ou digital de comprovação. Neste sentido, para toda 

ação/iniciativa relatada neste mesmo relatório, será realizada a apresentação de 

comprovação que justificou a sua contabilização. Indicamos também que as ações 

referentes ao ano de 2019 foram organizadas/classificadas de acordo com as iniciativas 

que integram o plano de ação elaborado por esta comissão para o ano de 2020.  

Destaca-se ainda que o material comprovativo da realização de ações/iniciativas 

recebido pela atual Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus 

Santana do Ipanema, para elaboração deste relatório, foi obtido junto a servidores que 

se caracterizam por serem membros da composição da anterior Comissão de 

Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana do Ipanema e/ou por serem 

servidores do campus vinculados à realização das ações/iniciativas indicadas. 

                                                 
1 Arquivo enviado por e-mail em 29/11/2019: Metas_previstas_por_unidade_2019 - SANTANA DO IPANEMA.doc 
2 Arquivo enviado por e-mail em 29/11/2019: Metas_2020_-_Responsabilidade - SANTANA DO IPANEMA.doc 
3 Arquivo enviado por e-mail em 29/11/2019: Iniciativas_anuais_Sustentabilidade - SANTANA DO IPANEMA.doc 
4 Arquivo enviado por e-mail em 12/12/2019: Tabela iniciativas, ações e metas Campi - SANTANA DO IPANEMA.docx 
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2 AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2019 

Elencamos, a seguir, ações/iniciativas ambientais realizadas/concluídas em 2019. 

As comprovações de realização das ações/iniciativas elencadas foram inseridas neste 

nos ANEXOS deste relatório. 

2.1 Iniciativa: Diminuir o consumo de papel 

A seguir, no Quadro 1, apresentamos a ação realizada/concluída em 2019 

referente à iniciativa diminuir o consumo de papel. 

Quadro 1 – Ação vinculada à iniciativa diminuir o consumo de papel. 

Item Ações vinculadas Comprovação 

1 Imprimir documentos no modo frente e verso ANEXO 2 
(pág. 6) 
ANEXO 3 
(pág. 7) 

2.2 Iniciativa: Economizar cartuchos/tonners de impressão 

A seguir, no Quadro 2, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2019 

referentes à iniciativa economizar cartuchos/tonners de impressão. 

Quadro 2 – Ações vinculadas à iniciativa economizar cartuchos/tonners de impressão. 

Item Ações vinculadas Comprovação 

1 Fazer controle de impressões e cópias ANEXO 2 
(pág. 6) 
ANEXO 3 
(pág. 7) 

2 Programar manutenção ou substituição das impressoras para melhorar 
eficiência 

3 Configurar o/s software/s de impressão um número limite de cópias 

2.3 Iniciativas: Diminuir o consumo de copos descartáveis 

A seguir, no Quadro 3, apresentamos a ação realizada/concluída em 2019 

referentes à iniciativa diminuir o consumo de copos descartáveis. 

Quadro 3 – Ação vinculada à iniciativa diminuir o consumo de copos descartáveis. 

Item Ações vinculadas Comprovação 

1 Promover campanha/s de conscientização para a redução do consumo de 
copos descartáveis 

ANEXO 4 
(pág. 8) 

2.4 Iniciativa: Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de 

esgoto 

A seguir, no Quadro 4, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2019 

referentes à iniciativa reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de 

esgoto. 

Quadro 4 – Ações vinculadas à iniciativa reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de 
esgoto. 

Item Ações vinculadas Comprovação 

1 Realização de sábado letivo alusivo ao dia mundial da água ANEXO 5 
(pág. 9) 2 Campanha/Realização de coleta de garrafas PET com os/as estudantes 

para serem inseridas em vasos sanitários. (ver item 3) 

3 Realização de Projeto Garrafa PET no Campus Santana do Ipanema – AL 
(implantação de garrafas PET nas caixas de descarga) 

ANEXO 6 
(pág. 10) 
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2.5 Iniciativa: Promover a coleta seletiva dos resíduos 

A seguir, no Quadro 5, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2019 

referentes à iniciativa promover a coleta seletiva dos resíduos. 

Quadro 5 – Ações vinculadas à iniciativa promover a coleta seletiva dos resíduos. 

Item Ações vinculadas Comprovação 

1 Ação de manutenção da presença de lixeiras de coleta seletiva ANEXO 7 
(pág. 11) 

2 Ação de sensibilização da comunidade interna e externa do IFAL sobre a 
importância de reutilização e reciclagem de materiais. 

ANEXO 8 
(pág. 12) 

3 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2019 

A atual Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana do 

Ipanema realizou levantamento de (possíveis) ações/iniciativas cadastradas na 

ferramenta Geplanes. Entretanto, esta comissão não identificou ações/iniciativas 

cadastradas na ferramenta Geplanes para o ano de 2019 vinculadas ao objetivo 

estratégico 8 - assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos 

socioeconômicos e ambientais. A ausência destas informações impossibilitou o 

levantamento de informações que suportem/respondam a este item. Desta maneira, não 

foi possível, para este relatório, apresentar um levantamento de ações/iniciativas não 

realizadas e suas respectivas justificativas de não realização.  

4 CONCLUSÃO 

Este relatório apresentou ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2019 do 

Campus Santana do Ipanema do Instituto Federal de Alagoas (IFAL).  Ao final do 

processo de levantamento, e, com base nas informações coletadas, no entender desta 

comissão, foram identificadas/comprovadas: 5 (cinco) iniciativas e, respectivamente, 10 

(dez) ações vinculadas. 

Conforme indicado no item 3, tendo em conta a ausência de informações 

cadastradas na ferramenta Geplanes vinculadas ao vinculadas ao objetivo estratégico 

8 - assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos socioeconômicos 

e ambientais não foi possível identificar ações/iniciativas planejadas e não realizadas 

em 2019 e, consequentemente, apresentar justificativa de não realização.  

Desta forma, ainda que não tenha sido identificado o cadastro de informações 

relativas às ações/iniciativas de sustentabilidade do Campus Santana do Ipanema para 

o ano de 2019 na ferramenta Geplanes, esta Comissão de Sustentabilidade Ambiental, 

suportada pelas informações levantadas, acredita ser possível afirmar que as 

ações/iniciativas relatadas são verídicas e que foram realizadas (ou continuadas) no 

ano de 2019 no Campus Santana do Ipanema do IFAL. 

O presente relatório foi concluído em 13 de maio de 2020, assinado e submetido 

por Thiago Luiz de Oliveira Gomes Martins (Presidente da Comissão de 

Sustentabilidade Local do Campus Santana do Ipanema) e Gilberto da Cruz Gouveia 

Neto (Diretor Geral do Campus Santana do Ipanema), via SIPAC, para a Comissão 

Sistêmica de Sustentabilidade do IFAL.  

 

THIAGO LUIZ DE OLIVEIRA GOMES MARTINS 
Presidente da Comissão de Sustentabilidade Local 

Campus Santana do Ipanema 

 

GILBERTO DA CRUZ GOUVEIA NETO 
Diretor Geral 

Campus Santana do Ipanema 
Portaria 1.881/GR - DOU 21/06/2019 
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ANEXO 1 - Imagem/cópia da portaria nº 3569 de 16 de outubro de 2019: designa a composição da Comissão 
de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana do Ipanema. 
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ANEXO 2 – Imagem/cópia de análise da prestação de serviços continuados de reprografia 2019/2020, página 
1 de 2. 

 

 
 

  



7 
 

ANEXO 3 – Imagem/cópia de análise da prestação de serviços continuados de reprografia 2019/2020, página 
2 de 2. 
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ANEXO 4 – Fotografia ilustrativa de exemplo de comunicação visual realizada no Campus Santana do 
Ipanema do IFAL alusiva à adoção/utilização de recipientes não descartáveis (xícara, copo ou garrafa). 
Fotografia enviada pelo professor Augusto Araújo Santos enquanto membro da composição anterior da 
Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana. 
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ANEXO 5 – Imagem/Cópia do relato. Informações enviadas pelo professor Augusto Araújo Santos, enquanto 
membro da composição anterior da Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus 
Santana e como participante da realização das ações vinculadas à iniciativa reduzir o consumo de água e o 
fluxo gerado para o sistema de esgoto: a) sábado letivo com discussão sobre o tema da água, b) realização 
de coleta de garrafas PET com os/as estudantes para serem inseridas em vasos sanitários. 

 

 
 

 

  



10 
 

ANEXO 6 – Imagem/Cópia do relato. Projeto Garrafa PET no Campus Santana do Ipanema – AL: informações 
sobre o projeto enviadas pelo dinamizador do projeto (Prof. Augusto Araújo Santos) enquanto membro da 
composição anterior da Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana. A foto 
indicada no projeto é ilustrativa dos procedimentos que foram realizados no Campus Santana do Ipanema. 
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ANEXO 7 – Fotografia ilustrativa da presença de lixeiras de coleta seletiva no Campus Santana do Ipanema 
do IFAL. Fotografia enviada pelo professor Augusto Araújo Santos enquanto membro da composição 
anterior da Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana. 
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ANEXO 8 – Imagem/cópia de banner de apresentação de projeto em evento em Novo Hamburgo - RS. A ação 
teve a finalidade de sensibilização da comunidade interna e externa do IFAL sobre a importância de 
reutilização e reciclagem de materiais. Informação enviada pelo professor Petrucio Alexandre Fonseca Rios 
enquanto membro da composição anterior da Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus 
Santana e participante da ação. Por conter imagem de estudantes a figura 1 do banner foi excluída neste 
anexo do relatório. 
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Satuba – AL – 2020 

 



1. INTRODUÇÃO 
 

O Instituto Federal de Alagoas (IFAL) surgiu a partir da integração do Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da Escola Agrotécnica de 
Satuba no ano de 2009, por intermédio da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 
2008, que instituiu a Rede Federal de Educação profissional, Científica e 
Tecnológica e implantou no país, 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), uma 
Universidade Tecnológica e o Colégio Pedro II. 

O IFAL tem como missão promover educação de qualidade social, pública e 
gratuita, fundamentada no princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o mundo do trabalho e 
contribuir para o desenvolvimento sustentável (PDI 2019-2023). 

Diante da necessidade do IFAL contribuir para o desenvolvimento 
sustentável, foi elaborado o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), 
através portaria Nº 3077 de 13 de setembro de 2019, objetivando implantar 
práticas de sustentabilidade socioeconômica e ambiental, e que compõe o 
portfólio de estratégias para o atingimento dos objetivos estratégicos 
institucionais. 

Dessa forma, a Comissão de Sustentabilidade do Campus Satuba foi 
instituída pela portaria Nº 3173 de 20 de setembro de 2019, com o objetivo de 
executar ações ambientais no Campus Satuba. 

Esse relatório tem como objetivo apresentar as ações e iniciativas ambientais 
executadas no IFAL Campus Satuba no ano de 2019. 

 

  



2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 
2019 
 

As iniciativas ambientais realizadas em 2019 no Campus Satuba foram: 

 

2.1 Campanha contra o desperdício de alimentos 

 

Objetivo: Realizar um trabalho de conscientização nos usuários do refeitório do 
Campus através de ações promovidas entre o Grêmio Estudantil com a empresa 
contratada para o serviço de alimentação e a Diretoria de Assistência Estudantil 
através do setor de Nutrição do Campus. 

Com essa iniciativa, buscou-se possibilitar práticas de gestão sustentável e 
eficiente dos recursos socioeconômicos e ambientais, além de educação 
nutricional. 

Situação: Foram confeccionados cartazes e um medidor de quantidade de 
alimento desperdiçada (que é atualizado diariamente). Além disso, existem dois 
coletores seletivos para destinação de resíduos orgânicos (resto de alimentos) e 
de lixo seco (guardanapo e descartáveis) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Coletores seletivos para resíduo orgânico e recicláveis 

 

Fonte: Comissão de Sustentabilidade (2019) 

 



2.2 Promover o descarte adequado de materiais conforme o PLS 

 

Para essa iniciativa foram cadastrados dois planos de ação: 

 

2.2.1 Ponto de coleta sustentável 

 

Objetivo: Realização de estudos iniciais para a utilização de ponto de coleta de 
materiais recicláveis a fim de promover práticas de gestão sustentável e eficiente 
dos recursos socioeconômicos e ambientais. 

Situação: Foi desenvolvido um projeto de pesquisa pelo os alunos Everton Lima 
da Silva e Aline Terto da Silva, sob orientação da professora Norma Candida dos 
Santos Amorim, co-orientação da professora Antônia Angélica Correia de Araújo, 
intitulado “Classificação, quantificação e proposta de destinação dos resíduos 
sólidos gerados no IFAL/Campus Satuba” a partir do edital nº 04 da PRPI/IFAL, 
de 10 de maio de 2018. 

Como resultado desse estudo, obteve-se mapeamento da escola em relação aos 
tipos de resíduos sólidos gerados em cada setor (Figura 2). 
 

Figura 2 – Mapeamento da geração de resíduos sólidos por setor do Campus Satuba 

 

Fonte: Silva et al. (2019) 
 



Observa-se que o prédio central, que concentra setores administrativos da 
escola como direção geral, departamento de gestão de pessoas, coordenação 
de tecnologia da informação, dentre outros, apresentou maior diversidade de 
geração de resíduos sólidos (papel, plástico, metal, vidro e orgânico). 
Após o mapeamento dos setores, foi realizada a classificação e quantificação 
dos RS nos principais setores da escola (bloco de sala de aula do ensino médio 
e superior, prédio central, suinocultura, bovinocultura e agroindústria). As 
medições foram realizadas ao longo de 5 dias totalizando aproximadamente 59 
kg de RS (ou 11,7 kg RS/d). A Figura 3 apresenta a distribuição dos resíduos 
sólidos gerados nos principais setores da escola. 
 

Figura 3 – Quantificação e classificação dos resíduos sólidos gerados por setor da 
escola 

 

Fonte: Silva et al. (2019) 

 
A Figura 4 apresenta a distribuição dos resíduos sólidos gerado ao longo de 
quatro dias de medição no Ifal Campus Satuba sem levar em consideração os 
resíduo orgânico do refeitório. A produção total de RS foi de 136,9 kg de RS 
nesse período, com uma média de 34,2 ± 1,7 kg RS/d. Ou seja, uma produção 
per capta de 0,03 kg/hab/d. Quando incluído os resíduos do refeitório, essa 
produção passa para 0,06 kg/hab/d. Observa-se que os resíduos orgânicos 
proveniente do refeitório é responsável por 50% da geração per capta de 
resíduos na escola. Dessa forma, apesar da empresa contratada atualizar 
diariamente a quantidade de comida desperdiçada com o objetivo de 
conscientizar os usuários do refeitório, é urgente a necessidade de um trabalho 
mais efetivo visando a redução do desperdício de comida. 
 

 



Figura 4 – Distribuição da geração de resíduos sólidos do Campus Satuba 

 

Fonte: Silva et al. (2019) 

 
 

2.2.2 Promover o descarte adequado de materiais conforme o PLS 

 

Objetivo: Descarte adequado de materiais deve observar a legislação específica 
que instrui sobre o descarte de pilhas, pneus, lâmpadas e baterias. 

Situação: Foi informado pelo Diretor de Administração do Campus Satuba, o 
servidor Roberto Medeiros da Fonsêca Cavalcante, em reunião entre a 
Comissão de Sustentabilidade e Diretoria de Administração (Anexo I), que o 
contrato com a empresa BRA contempla a coleta e destinação correta de 
lâmpadas e pneus. 

Também está sendo desenvolvido um projeto de extensão intitulado 
“Educatando: Um projeto socioambiental com os catadores de resíduos de 
Satuba-Al” sob coordenação do professor Marcelo B. Lima Verde, com objetivo 
de inclusão e a valorização do trabalho dos catadores de resíduos sólidos do 
município de Satuba, e incentivo à atividade da coleta seletiva através da 
economia solidária e da consciência ambiental (Figura 5) (Cirqueira, 2019). 

O Campus Satuba destinou Diários Oficiais antigos que estavam no arquivo e 
obtiveram liberação para reciclagem para o projeto Educatando com o objetivo 
de reduzir o acúmulo de resíduos e possibilitar o reaproveitamento dos materiais 
(Magalhães, 2019) (Figura 6). 

 

 

 

 



Figura 5 – Execução do projeto Educatando 

 

Fonte: Projeto Educatando (2019) 
 

Figura 6 – Encaminhamento de Diários Oficiais antigos para o projeto Educatando 

 

Fonte: Magalhães (2019) 

 
2.3 Reestruturação das instalações elétricas e Circuito Fechado ou 

Circuito Interno de Televisão (CFTV) 

 

Objetivo: Estabilização da rede elétrica a fim de garantir segurança e eficiência 
das instalações elétricas da escola. 

 



Situação: No dia 26 de setembro de 2019, foi finalizada a licitação nº 01/2019 
referente à obra reestruturação das instalações elétricas, sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas (SPDA), cabeamento estruturado e CFTV do 
Campus Satuba (Anexo II). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

As ações previstas pela Comissão de Sustentabilidade do Campus Satuba 
no ano de 2019 foram concluídas principalmente através do envolvimento do 
Grêmio estudantil e da execução de projetos de pesquisa e extensão. Indicando 
a importância do envolvimento da comunidade acadêmica no desenvolvimento 
sustentável no Campus. Esse relatório também apresentou um ação que não 
estava incluída no planejamento da Comissão de Sustentabilidade no ano de 
2019, a Reestruturação das instalações elétricas e CFTV, que se encontra com 
seu processo licitatório finalizado e sua execução resultará em maior eficiência 
das instalações elétricas da escola. 
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Viçosa – AL – 2020. 



1. INTRODUÇAO 

  A Comissão Local de Sustentabilidade do Campus Viçosa foi instituída por 

meio da Portaria 37/GD de agosto de 2018, inicialmente com 3 membros, sendo um 

deles, presidente. A comissão foi composta apenas por docentes e feito paralelamente 

um grupo de trabalho com os discentes que tinham interesse em participar das ações 

planejadas. 

O campus Viçosa ainda inicia nas atividades voltadas à sustentabilidade, no 

entanto o objetivo é aumentar essas iniciativas conforme o PLS/IFAL. 

 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 

2019 

  As ações/iniciativas referentes à sustentabilidade que foram 

realizadas/concluídas, realizadas pela comissão em parceria com discentes e/ou a 

comunidade de Viçosa. 

 
2.1 Coleta Seletiva (Lixo seco e Lixo úmido) Em março foram implementadas 

em todo o campus lixeiras para a destinação correta de cada grupo de resíduos. 

Antes da implantação realizado um bate-papo sobre a coleta seletiva em todas as 

salas de aulas. 

 

2.2 .Parceria com a cooperativa de reciclagem do município de Viçosa Foi 

realizada em março a parceria com cooperativa de catadores do município 

para fazer a destinação correta dos resíduos recicláveis descartados no 

campus.  

 

2.3 Bazar No mês de maio foi realizado o Bazar Ação Sustentável com o objetivo 

de arrecadar roupas e objetos que não estavam sendo utilizados para uma 

posterior troca. A iniciativa foi realizada no auditório do campus e contou com 

90% dos objetos trocados, contando com a participação de docentes, técnicos, 

discentes e colaboradores. O bazar mostrou-se uma oportunizar de promover a 

vida útil desses materiais e de discutir o R (reutilizar) da política dos 5 R’s do 

Ministério do meio ambiente.  

 

2.4 Parceria com a Escola Municipal Pedro Carnaúba para reaproveitamento 

de materiais eletrônicos (lixo eletrônico) Foi realizado parceria com o 

professor de matemática João Paulo da Escola Municipal Pedro Carnaúba a 

coleta de materiais eletrônicos que não estavam sendo utilizados ou que seria 

descartado para ser material na construção de robôs de jogos do projeto 

Robótica Sucational. 

 

2.5 Adoção da redução de copos descartáveis no campus A partir de março 

iniciou uma campanha para redução do consumo de copos descartáveis. 

Incentivando a substituição do copo descartável por um reutilizável em todos os 

setores do campus Viçosa. Apesar de não ter sido contabilizado, inicialmente, 

houve uma redução substancial no consumo e 90% dos servidores e 

colaboradores aderiram à iniciativa. 



 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 

2019 

 

3.1 IFAL mais verde – Não foi possível a realização desta ação devido a 

quantidade pequena de membros da comissão o que acaba sobrecarregando 

os envolvidos nas demais atividades; a pouca participação dos discentes e a 

falta das atividades de sustentabilidade estarem no calendário acadêmico. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O campus Viçosa ainda inicia suas atividades na comissão de 

sustentabilidade, no entanto, levando em consideração o número de membros 

e as intempéries do ano de 2019, as ações mostraram-se bastante positivas 

contribuindo para o avanço no campus quanto a sua responsabilidade frente às 

questões ambientais. Sendo assim, a comissão vislumbra atingir números e 

metas ainda mais positivas, norteadas pelo PLS, no ano de 2020 mesmo 

diante da reforma que o campus enfrentará.   

 

Viçosa, 13 de Maio de 2020.  

 

 

 

 

 

Valdomiro Odilon 
Diretor Geral – Campus Viçosa 

 

 

Taciana Agra Farias 
Presidente da Comissão Local de Sustentabilidade 
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