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1. INTRODUÇAO 

Relatório para comprovação das ações e medidas sustentáveis do IFAL -  

Campus Batalha no ano de 2020, produzido pela Comissão Local de 

Sustentabilidade.  

O relatório é constituído de todas as ações com a temática sustentável, 

feitas no Campus Batalha no ano de 2020, seja de forma presencial ou 

online. Essas ações estão descritas no modelo de “DIAGNÓSTICO DO 

PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL”, sugerido pelo 

presidente geral das comissões sistêmicas de sustentabilidade do IFAL. 

Em cada iniciativa contém anexos que comprovam as ações realizadas. 

Essas comprovações são demonstradas em forma de fotos, gráficos, 

cópias de certificados de palestrantes, trechos de palestras e minicursos 

(em forma de imagem), cópias de portarias e relatórios de almoxarifado. 

 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Capacitar servidores do serviço público 

Meta: Inserir cursos de capacitação associados à área ambiental  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 
Aplicado (s) 

Inserir cursos de 
capacitação 
associados à área 
ambiental  

Comissão de 
sustentabilidade  

X Nova 27/01/2020 à 
20/12/2020 

 

1. Realizar 
minicursos com 

ênfase na 
sustentabilidade, de 

forma on-line, 
voltados a 

capacitação dos 
servidores do 

Campus 

Servidores cada 
vez mais 

capacitados na 
área ambiental 

Comissão de 
sustentabilidade 

 Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Registros dos cursos. 

 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 

Foi realizado um evento online, via Google Meet, intitulado 
“sustentabilidade em foco”, contando com minicurso e palestras 
voltadas à área ambiental, com profissionais capacitados. A 
capacitação realizada no evento foi ministrada pelo Heitor de Santana 
Rodrigues, que é Bacharel em Engenharia Civil, atua nas áreas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e 

O evento foi bastante enriquecedor e contou com vários profissionais capacitados, 
além da abordagem dos temas, que foram bastante pertinentes. É pretendido 
realizar novamente o evento no ano de 2021. 



 
resíduos sólidos. O título do minicurso foi “Gerenciamento de resíduos 
sólidos”. 

Anexos: Certificado do palestrante e trechos do minicurso 



 



 



 



 

 
 

 

 

 



 
 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Gerir resíduos adequadamente 

Meta: Destinação e aproveitamento adequados dos resíduos gerados  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 
Aplicado (s) 

Criar um espaço que 
contenha uma composteira 
que será alimentada com os 
resíduos orgânicos oriundos 
da cozinha do Campus, 
sendo o material da 

compostagem utilizado nas 
plantações do próprio 
campus. 

Comissão local de 
sustentabilidade; 

Comissão estudantil 
de sustentabilidade; 

Direção Geral; 
Departamento de 

ensino.  

X Nova 15/01/2020 à 
15/12/2020 

 

1. Produção de 
uma 
composteira 
com material 
reciclado do 
próprio Campus; 
2. Composto 
produzido para 
ser utilizado nas 
plantações do 
Campus 

 

Redução e 
aproveitamento do 

lixo orgânico. 

Comissão local de 
sustentabilidade; 

Comissão 
estudantil de 

sustentabilidade; 
Direção Geral; 

Departamento de 
ensino. 

 Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Registros da composteira e sua utilização. 

 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 

A composteira foi construída com madeira que ia para o descarte. Ela 
estava sendo alimentada com os resíduos alimentícios (resto de 
comida, cascas, sementes e etc.), oriundos da cozinha do Camus, e o 
composto era utilizado para adubar os jardins. Nenhum resíduo 
alimentar era desperdiçado. Devido a paralisação oriunda da 

Construir uma nova composteira (como a composteira era feita de madeira, e ficou 
muito tempo parada devida a pandemia, ela foi atacada por cupins). 
Continuar com o processo de produção de composto, para redução do lixo orgânico 
no Campus Batalha. 



 
pandemia do Covid-19, a cozinha parou de preparar alimentos e a 
composteira parou de gerar composto, porém foi constatado que ela é 
uma ótima alternativa para destinamento do composto orgânico. 

Anexos: Seguem as fotos da composteira e dos jardins do Campus Batalha, que foram adubados com o composto. 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica 

Meta: Realizar palestras de forma on-line para os servidores e estudantes do IFAL Campus Batalha  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Realizar oficinas com 
temáticas de 
sustentabilidade, para 
alunos e servidores do 
Campus. 
Criação da comissão 
estudantil de 
sustentabilidade para 
auxiliar nas ações da 
comissão local de 
sustentabilidade 

Comissão de 

sustentabilidade; 

  

X Nova 15/01/2020 à 

20/12/2020 

 

1.Criação da 

comissão estudantil 

de sustentabilidade 

2. Palestra 1 

3. Palestra 2 

 

Implantar a cultura 

da sustentabilidade 

para os alunos e 

servidores. 

Comissão de 

sustentabilidade; 

 

 Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Registros das palestras e portaria da Comissão Estudantil de Sustentabilidade.; 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 



 
Foi realizado um evento online, via Google Meet, intitulado 
“sustentabilidade em foco”, contando com minicurso e palestras 
voltadas à área ambiental, com profissionais capacitados. Foram 
realizadas duas palestras: a primeira intitulada “Gestão Hídrica”, 
ministrada pela Gabrielle de Araújo Ribeiro – Engenheira Agrícola e 
Ambiental; a segunda intitulada “Aspectos fundamentais das 
contratações públicas sustentáveis, ministrado pelo Antônio Sabino da 
Silva Filho – Especialista em Gestão Pública. 
Foi criada, também, a Comissão Estudantil de Sustentabilidade para 
engajar os alunos nos temas acerca da sustentabilidade, além dos 
mesmos auxiliarem nas atividades da Comissão Local. 

O evento foi bastante enriquecedor e contou com vários profissionais capacitados, 

além da abordagem dos temas, que foram bastante pertinentes. É pretendido realizar 

novamente o evento no ano de 2021. 

Anexos: Registros das palestras e certificados dos palestrantes. Portaria da Comissão Estudantil de Sustentabilidade. 

 



 



 



 

 

 



 

 



 
 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Otimizar a utilização de veículos 

Meta: Levantamento do uso de automóveis oficiais do Campus   

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Levantamento do uso 
de automóveis 
oficiais do campus 
 

Coordenação de 

manutenção, 

infraestrutura e 

transporte – 

Departamento de 

administração 

X Nova 15/01/2020 à 

20/12/2020 

 

1. Realizar um 

levantamento do 

uso de automóveis 

oficiais. 

Compreender o 

perfil de uso de 

automóveis 

oficiais. 

Coordenação de 

manutenção, 

infraestrutura e 

transporte – 

Departamento 

de 

administração 

 Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Quantidade em Km e R$ gasto com gasolina. 

 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 



 
Segue em anexo os gráficos que mostram o consumo de combustível 
dos veículos oficiais do Campus Batalha (Meriva e Amarok). 

Continuar monitorando o uso desses veículos. 

Anexos:  
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 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Reduzir Material de Consumo 

Meta: Reduzir 10% do consumo de papel – Diagnóstico acerca do consumo de papel no ano de 2020/ Restringir o 

uso de copos descartáveis no Campus 

 

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Impressao de 
documentos frente e 
verso; 
 

Coordenação de 

suprimentos e 

materiais  

X Nova 10/01/2020 à 

22/12/2020 

 

1.Incentivar 

servidores a 

realizarem 

impressões frente e 

verso. 

 

Redução do 

consumo de papel, 

redução do gasto 

com a aquisição 

de papel e de 

toner de 

impressoras 

Coordenação de 

suprimentos e 

materiais 

 Existente Contínuo 

Fornecer copos 
reutilizáveis para os 
alunos; não realizar 
compra de copos 
descartáveis. 
 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Departamento de 

Ensino; 

Coordenação de 

Infraestrutura, 

Manutenção e 

Transporte 

X Nova 01/01/2020 à 

31/12/2020 

1.Não realizar a 

compra de copos 

descartáveis. 

2. Fornecer copos 

reutilizáveis para os 

alunos na hora da 

refeição 

Redução do 

volume de lixo 

plástico. 

Coordenação de 

Infraestrutura, 

Manutenção e 

Transporte 

 Existente 

Indicadores 
Quantitativo de impressões realizadas; Relatório do almoxarifado; registros de imagens dos copos fornecidos pela cozinha do 



 
campus aos alunos. 

 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 

No ano de 2020 foram fornecidos aos alunos copos reutilizáveis, além 
de não ter sido realizada nenhuma compra de copos descartáveis. Os 
relatórios do almoxarifado mostram a entrada de copos plásticos (200 
e 50 mL) no mês de Fevereiro, porém essa entrada foi relativa a uma 
compra feita no ano de 2019, e os produtos só chegaram em 2020.  
 
Foi realizada a contabilidade do número de impressões feitas no ano 
de 2020 no Campus Batalha. Com a interrupção das atividades devido 
a pandemia da COVID-19, após o mês de março o número de 
impressões reduziu significativamente. 

Continuar fornecendo copos reutilizáveis para os alunos do Campus, além de não 

realizar compra de copos descartáveis no ano de 2021 

Anexos: foto dos copos reutilizáveis e relatórios do almoxarifado. 

Gráfico com o quantitativo de impressões realizadas no Campus Batalha 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Total de cópias em 2020



 

 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado pelo esgoto 

Meta: Levantamento do consumo de água no Campus  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Levantamento do 
consumo mensal de 
água no campus 
 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Coordenação de 

contabilidade e 

finanças - 

Departamento de 

administração 

X Nova 15/01/2019 a 

20/12/2020 

1. Realizar um 

levantamento do 

consumo de água, 

de acordo com o 

valor gasto.  

 

Compreender o 

perfil de consumo 

do Campus para 

futuras ações. 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Coordenação de 

contabilidade e 

finanças - 

Departamento 

de 

administração 

 Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Quantidade em R$ de água consumida no Campus durante o ano de 2020. 

 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 



 
Foi apurado o consumo mensal de água do Campus Batalha, a partir 
das contas pagas mensalmente, desde Janeiro de 2019 até Novembro 
de 2020. No mês de Outubro de 2019 houve um gasto excessivo de 
água devido a um vazamento nas tubulações, no entanto observa-se 
uma redução do consumo de água no ano de 2020. Essa redução se 
deu devido a troca da caixa d’água antiga por uma mais moderna, e 
pelas interrupções das atividades devido a pandemia da COVID-19. 

Continuar monitorando o consumo de água no Campus Batalha. 

Anexos:  
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 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇAO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade  

Iniciativa (s) Reduzir o consumo de energia elétrica 

Meta: Levantamento do consumo de energia elétrica no Campus  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Levantamento do 
consumo mensal de 
energia elétrica no 
campus 
 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Coordenação de 

contabilidade e 

finanças - 

Departamento de 

administração  

X Nova 15/01/2019 a 

20/12/2020 

1. Realizar um 

levantamento do 

consumo de energia 

elétrica, de acordo 

com o valor gasto.  

 

Compreender o 

perfil de consumo 

do Campus para 

futuras ações. 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Coordenação de 

contabilidade e 

finanças - 

Departamento 

de 

administração 

 Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Quantidade em R$ e em kWh de energia consumida no Campus durante o ano de 2020. 

 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Perspectivas para os próximos exercícios 



 
Foi realizado um levantamento do consumo de energia no Campus 
Batalha nos anos de 2019 e 2020. Os gráficos mostras que houve uma 
redução no consumo. Essa redução se deu, principalmente, pelas 
interrupções nas atividades devido a pandemia da COVID-19. 

Continuar a monitorar o consumo de Energia do Campus Batalha. 

Anexos:  
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3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 

2020 

 

4. CONCLUSAO 

Foram realizadas ao todo 7 ações ligadas a sustentabilidade no IFAL – 

Campus Batalha, no ano de 2020. Dentre os setores que contribuíram 

para essas ações estão a Comissão Sistêmica de Sustentabilidade, 

Comissão Estudantil de Sustentabilidade, Direção Geral, Departamento 

de Ensino e o Departamento de Administração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcos H. Lucena Serafim 

Diretor Geral 

IFAL – Campus Batalha 

Phillipe Tenório Barbosa 

Presidente da Comissão Local 

de Sustentabilidade 

IFAL – Campus Batalha 

 



CAMPUS
BENEDITO BENTES



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS BENEDITO BENTES

COMISSAO DE SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇOES/INICIATIVAS DE 
SUSTENTABILIDADE 2019

Município – AL – 2021



1. INTRODUÇAO

Sustentabilidade significa, sobretudo, sobrevivência. Sobrevivência dos 
recursos naturais, dos empreendimentos e da própria sociedade. Não por 
acaso, ela está baseada no chamado Triple Bottom Line, uma expressão 
britânica sem tradução para o português, constituído por três pilares: o 
econômico, o social e o ambiental. 

Diante da importância do Tema,o Instituto Federal de Alagoas compõe em sua 
plataforma a Comissão de Sustentabilidade Sistêmica, a qual é composta por 
Comissões Locais. 

No Campus B. Bentes, a Comissão foi formada no 2º semestre de 2020, a qual 
é composta por 3 membros, Marcus Glauco, Lindinalva Santos e Alessandra 
Vieira, contudo, devido a pandemia e o trabalho remoto, o diagnóstico 
situacional do Campus não foi realizado, impossibilitando planejar as ações e 
executa-las. 



2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 
2020

Ações não realizadas, por 02 motivos, a Comissão foi formada 
recentemente (2º semestre de 2020), e devido a pandemia não tivemos 
como realizar o diagnóstico situacional e planejar as ações.



3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 
2020

Por a Comissão ter sido formada no 2º semestre de 2020, não foi feito 
planejamento das ações, visto ser impossibilitado realizar o diagnóstico 
situacional.



4. CONCLUSAO

Diante do exposto, impossibilitou a realização das ações, pois, existia escassez 
de recursos humanos, no entanto, com a chegada de novos servidores em 
2020, a Comissão veio ser formada, mas, a Pandemia impossibilitou o 
diagnóstico Situacional.

Marcus Glauco G. Mendes________                                       _______________________

Maceió, 03, fevereiro, 2021



CAMPUS CORURIPE



  
  

INSTITUTO   FEDERAL   DE   ALAGOAS   

CAMPUS   CORURIPE   

SUBCOMISSÃO   DE   SUSTENTABILIDADE   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
RELATÓRIO   ANUAL   DAS   AÇÕES/INICIATIVAS   DE   

SUSTENTABILIDADE   2019-2020   

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
CORURIPE/AL   

2021   

  



  

1. INTRODUÇÃO   
  

Considerando-se  muito  importante  a  definição  clara  das  competências          
dos  responsáveis  pela  gestão  ambiental  do  Campus,  a  Subcomissão  de            
Sustentabilidade  foi  designada  em  19  de  setembro  de  2019  para  o  fechamento              
do  relatório  de  atividades  do  biênio  2018-2019 [ 1 ]  e  auxiliar  na  implementação  do              
Plano  de  Logística  Sustentável  (PLS)  2020  do  Ifal,  campus  Coruripe [ 2 ] .  Ocorreu             
a  atualização  da  portaria  de  designação  dos  membros  da  subcomissão  no  dia              
21  de  setembro  de  2020 [ 3 ] ,  os  quais  manterão  as  suas  atividades  por  mais  um                
ano.  Conseguiu-se  avançar  na  implementação  de  algumas  ações,  apesar  do            
período   pandêmico   de   Covid-19.   

  
2. AÇÕES/INICIATIVAS   AMBIENTAIS   REALIZADAS/CONCLUÍDAS   EM   

2020   
  

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

a) Apresentação  do  PLS,  em  reunião  do  Concamp  -  Conselho  de  Campus,             
para  o  conhecimentos  dos  servidores,  dos  pais  e  representantes  da            
comunidade;   

b) Desafio  Mopee  Sustentabilidade,  dentro  do  Evento  Mopee  Ifal  Coruripe  -            
Mostra  de  Pesquisa,  Ensino  e  Extensão  2020,  vídeos  de  60  segundos             
sobre  ações  sustentáveis  realizadas  no  IFAL:   https://bit.ly/3ivQbqq ,         
divulgação  das  ações  sustentáveis  do  campus  Coruripe  e  do  Ifal  como             
um   todo;   

c) Mesa  Redonda  Virtual:  Atenção  ao  Meio  Ambiente,  Ao  vivo  pelo            
YouTube:   https://youtu.be/uhXz6ZIJaH4 ,  Dia  nacional  do  meio  ambiente         
em   5   de   jun.   de   2020;   

d) Evento  Sexta  Ambiental,  webinários  com  palestras  e  entrevistas  sobre           
temas  relacionados  à  sustentabilidade  ambiental,  durante  quatro         
semanas  seguidas  de  16/10/2020  a  06  de  novembro  de  2020,  pelo             
Google  Meet  e  publicação  no  YouTube,  playlist:         
https://bit.ly/Sustentabilidadevideos1 ;     

1   Relatório   Final   de   Sustentabilidade   do   Ifal,   campus   Coruripe,   biênio   2018-2019.   Disponível   em:   
https://drive.google.com/file/d/1YlfFd8OeCV2TBTOawFu7uQBgJ1vJnodt/view?usp=sharing      
2   Portaria   disponível   em:   
https://drive.google.com/file/d/1CiWVZdydMUYxX4v1-ZBOW2MwWIIruKoD/view?usp=sharing     
3   Portaria   disponível   em:   
https://drive.google.com/file/d/18JH2qca-DosKctnixldWgFg2aVD-QwaN/view?usp=sharing      
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e) Evento  Semana  de  Ciência  e  Tecnologia  2020,  de  16  a  23  de  outubro  de                
2020,  parceria:  Cesmac  -  Centro  de  Estudos  Superiores  de  Maceió,            
Tema  Nacional:  “Inteligência  Artificial:  A  Nova  Fronteira  do          
Conhecimento”,  Recorte  do  Tema:  “Inteligência  Artificial  Aplicada  à          
Sustentabilidade  Ambiental”,  descrição:  Webinários  com  palestras  e         
entrevistas  sobre  a  temática  da  Semana  Nacional  de  Ciência  e            
Tecnologia  relacionada  com  foco  na  sustentabilidade  ambiental,  pelo          
Google  Meet  e  publicação  no  YouTube,  playlist:         
https://bit.ly/Sustentabilidadevideos1 ;     

f) Ações  do  Setor  de  Enfermagem,  Novembro  Azul-  Dias  18  e  25  de              
novembro  às  19h,  descrição:  Lives  com  convidados  da  área  da  saúde            
para  compartilhar  informações  a  respeito  da  saúde  do  homem,  com  foco             
em  câncer  de  próstata  e  em  comportamento  de  risco,  responsáveis:            
atividade  integrada  das  equipes  de  enfermagem  dos  campi,  link  para            
acesso:   https://www.youtube.com/watch?v=tTOXNqFIUe4  e     
https://www.youtube.com/watch?v=wzPGBX9MNIY ;     

g) Ações  do  Setor  de  Enfermagem,  Dezembro  Vermelho  -  Dia  17  de             
dezembro  às  19h,  descrição:  Lives  com  convidados  da  área  da  saúde            
para  compartilhar  informações  a  respeito  do  HIV/Aids  e  outras  IST,  com             
foco  na  prevenção,  responsáveis:  atividade  integrada  das  equipes  de           
enfermagem  dos  campi,  link:  Canal  da  Coordenação  de  Tecnologia  e            
Informática   do   Campus   Maceió   (youtube).   

h) Ações  do  Setor  de  Enfermagem,  Mesa  Redonda  Virtual:  Atenção  à            
Saúde  em  Tempos  de  Isolamento  Social,  II  Mopee  2020  -  Edição  Em              
Casa  -  IFAL  Campus  Coruripe  Momento  de  Bate-papo  Mopee  Online            
com  profissionais  da  saúde  e  professores  de  Educação  Física  do            
Instituto  Federal  de  Alagoas,  link  de  acesso  à  gravação:           
https://youtu.be/yWYQ76RadaY ;     

i) alguns  servidores  (técnicos  e  professores)  permanecem  constantemente         
atentos  à  Gestão  Ambiental  do  Campus  Coruripe,  uma  das  iniciativas  foi             
a  implementação  de  um  coletor  de  pilhas  e  baterias  através  do             
aproveitamento  de  um  garrafão  de  água  com  capacidade  para  20  litros,             
a   exemplo   do   que   foi   colocado   no   prédio   da   Reitoria   do   Ifal   em   Maceió;   

j) apresentações  finais  de  4  projetos  de  pesquisa  do  campus  Coruripe  com             
foco  principal  em  técnicas  sustentáveis  nas  áreas  de  energia  e  de             
materiais  de  construção  civil  através  do  aproveitamento  de  resíduos,  no            
Evento  VII  EITIC  IFAL  2020,  “Encontro  de  Inovação,  Tecnologia  e            
Iniciação  Científica”,  as  apresentações  foram  acompanhadas        
virtualmente   pelo   Núcleo   de   Inovação   Tecnológica   do   Ifal;   

k) desde  2018,  foram  colocados  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;   
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l) desde  a  inauguração  do  Ifal,  campus  Coruripe,  em  2018,  existe  uma             
ação  sustentável  de  aproveitamento  de  água  da  chuva  para  irrigação,            
armazenamento  de  água  da  chuva  em  cisterna,  utilização  da  água            
coletada   não   potável   para   irrigação   das   áreas   de   jardins   do   campus.   

Em  relação  ao  conhecimento  da  comunidade  escolar  das  normas           
ambientais,  considera-se  muito  importante.  Em  2020,  foi  elaborada  uma           
atividade  específica  no  edital  de  participação  da  II  Mopee  Ifal  Coruripe  2020.              
Acesso:   
https://drive.google.com/file/d/1un-BeneXtYisz7J0agbYEB3FUYhjyPv2/view?us 
p=sharing     

Detalhes   da   atividade,   conforme   enumeração   do   referido   edital:   

1.1.  Produzir  um  vídeo  para  o   “DESAFIO  MOPEE  SUSTENTABILIDADE” ,           
também   com   tempo   de   duração   de   60   segundos;   

1.2. A  participação  no   "DESAFIO  MOPEE  SUSTENTABILIDADE"   pode         
abordar  alguma  ação  sustentável   desenvolvida  em  casa  pelos  alunos           
sob  a  orientação  de  um  servidor  do  IFAL  durante  o  período  de              
isolamento   social   contra   a   Covid-19;   

e/ou   

1.3. A  participação  no   "DESAFIO  MOPEE  SUSTENTABILIDADE"  pode         
ajudar  a  divulgar  alguma  ação  de  sustentabilidade  do  Plano  de            
Logística  Sustentável  (PLS)  do  IFAL  campus  Coruripe  2020,  disponível           
em:   
https://drive.google.com/open?id=1aimJPuamdKylOr9-OIfRJBA0XETto 
Rq6 ;   

e/ou   

1.4. A  participação  no   "DESAFIO  MOPEE  SUSTENTABILIDADE"   pode         
acolher   o   PLS   dos   demais   campi   do   IFAL;   

1.5. O  PLS  citado  no  item  5.4  é  um  conjunto  de  propostas  da  Subcomissão               
de  Sustentabilidade  do  IFAL  campus  Coruripe,  designada  pela  Portaria           
Nº  047/DG,  de  18  de  setembro  de  2019   [ 4 ] ,  a  qual  teve  a  contribuição  da                 
Comissão   Sistêmica   de   Sustentabilidade   do   IFAL    [ 5 ] ;   

1.6. Deixa-se  esclarecido  que  o  PLS  atende  ao  Objetivo  Estratégico  de  Nº  8              
do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  do  IFAL,  o  qual  indica:             
“Assegurar  práticas  de  gestão  sustentável  e  eficiente  dos  recursos           
socioeconômicos   e   ambientais”;   

4   Portaria   disponível   em:   
https://drive.google.com/file/d/1CiWVZdydMUYxX4v1-ZBOW2MwWIIruKoD/view?usp=sharing     
5   https://drive.google.com/file/d/1VUwATAMn9FyIQpiZyKFrW2fhLgxhspg5/view?usp=sharing .     
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1.7. Necessidade  de  legenda  nos  vídeos :  deve-se  atender  aos  objetivos           
mínimos  de  acessibilidade  pelas  pessoas  com  deficiência  auditiva  ao           
conteúdo  do  vídeo,  o  quais  devem  possuir  legendas,  conforme  objetivo            
proposto   item   2.15;   

  

O  Desafio  Mopee  Sustentabilidade  foi  uma  iniciativa  para  a  apresentação            
do  PLS  Ifal  Campus  Coruripe  à  comunidade  interna  e  externa.  Todas  as              
submissões  de  trabalhos  dos  participantes  foram  publicadas  no  canal  da            
Mopee   no   YouTube.   Acesso:     https://bit.ly/3ivQbqq .   

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 .  Com  este  e-mail  institucional  também  foi         
possível  a  criação  de  uma  pasta  no  Google  Drive  para  a  organização  e               
compartilhamento   documental   desta   subcomissão.     

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  junto  ao  INAN              
-   Instituto   Amigos   da   Natureza   -   para   o   resgate   dos   animais.   

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  incluiu  membros  da  equipe  administrativa  do  campus  na           
subcomissão  para  o  alinhamento  das  iniciativas  e  levantamento  de  dados.  É             
mantida  uma  pasta  com  todos  os  dados  do  Campus  Coruripe  sobre  consumo              
de  energia,  água,  papel,  tintas  para  impressão  e  copos  descartáveis  desta             
unidade   do   IFAL.     

Acesso:    https://bit.ly/3sqlibF     

Da  formação  complementar  dos  membros  da  Subcomissão  de          
Sustentabilidade  Local,  pôde-se  compartilhar  em  grupos  de  WhatsApp  links  de            
acesso  a  várias  palestras  sobre  Administração  Pública  Sustentável,  ao  longo            
do  mês  de  outubro  de  2020.  Pode-se  citar  temas  de  seminários  virtuais,  tais               
como:  Atualização  na  Administração  Pública,  Café  com  PLS,  Escola  da  AGU  e              
Iniciativas  Sustentáveis  da  Administração  Pública.  Desta  forma,  esta          
subcomissão  também  teve  função  formativa  aos  servidores  integrantes.          
Compartilha-se  algumas  possibilidades  para  aumento  do  conhecimento  na          
área.   Seguem   os   links   de   acesso:   

▪  https://youtu.be/UXhUY_Fnkj8 ;   

▪     https://youtu.be/HozBVz289YI ;   
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▪  https://youtu.be/SB20xUJftCo ;     

▪  https://www.instagram.com/p/CE64-9PjK0I/?igshid=15m9pxqcovhom ;     

▪  https://www.instagram.com/p/CFcvcbXDkH3/?igshid=qbguyvgz5ca7 ;     

▪  https://www.instagram.com/p/CFafKTMDsf9/?igshid=1wrs0ddy33b4l ;     

▪  https://www.instagram.com/p/CF-d0hWjqFP/?igshid=125lnkji0h8zw .   
  

 Para  organizar  ainda  mais  as  informações  sobre  esses  vídeos  formativos,  foi              
criada  uma  playlist  sobre  Gestão  Pública  Sustentável  no  canal  da  Mopee  Ifal              
Coruripe  no  YouTube,  link  de  acesso:        
https://youtube.com/playlist?list=PLKTPyeV8iKclT1EBGmqY4itGL6wNmn_n0     
  
    

3. JUSTIFICATIVAS   DAS   AÇÕES/INICIATIVAS   NÃO   REALIZADAS   EM   
2020   

A  listagem  das  atividades  concluídas  e  não  realizadas,  assim  como  as             
respectivas  justificativas,  pode  ser  encontrada  no  relatório  diagnóstico          
atualizado  de  acompanhamento  da  execução  do  PLS  2020.  Acesso:           
https://bit.ly/3n6i23v .   

  
  

4. CONSIDERAÇÕES   FINAIS   
  

Os  resultados  da  subcomissão  de  sustentabilidade  do  Ifal  –  Campus            
Coruripe  referente  ao  biênio  2019-2020  foram  satisfatórios,  mesmo  com  as            
limitações  e  desafios  impostos  pela  pandemia  de  Covid-19.  Espera-se  uma            
melhor  condição  de  trabalho  para  a  execução  do  planejamento  em  2021,  de              
modo  a  atender  plenamente  a  esta  área  tão  importante.  Este  grupo  de              
trabalho  mantém  o  seu  compromisso  com  o  desenvolvimento  sustentável,  não            
apenas  para  atender  os  objetivos  institucionais  do  IFAL,  mas  também  as  metas              
universais.   
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OBS:  AS  ASSINATURAS  DO  DIRETOR  GERAL  DO  CAMPUS  E  DO            
PRESIDENTE  DA  COMISSÃO  DE  SUSTENTABILIDADE  LOCAL  SERÃO         
COLETADAS   ELETRONICAMENTE   VIA   SIPAC.   

  

  

Coruripe,   01   de   março   de   2021.   

  

  

  
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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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 2020

Todas as ações desenvolvidas em 2020 foram executadas remotamente em 
razão da pandemia da COVID-19 e dos protocolos de distanciamento social 
exigidos pelos governos nas suas diversas esferas, municipal, estadual e 
federal. A saber, todas as ações desenvolvidas neste período foram de caráter 
educativo e informativo, através das plataformas do Google Meet e Instagram. 
Estas foram as ações: 

I) Publicação no Instagram sobre o Dia Nacional da Educação Ambiental. A 
presidente Dilma Roussef sancionou a Lei 12.633, que estabelece o dia 3 de 
junho como o Dia Nacional da Educação Ambiental. "Essa é mais uma Lei 
importante para o conjunto da política ambiental brasileira, porque a 
sustentabilidade socioambiental só avança com consciência e mobilização de 
toda a sociedade, objetivos da educação ambiental". Fonte: 
https://www.instagram.com/p/CA-sNtaDgXo/;

II) Publicação do Instagram e Palestra no Google Meet mediada pelos 
integrantes da Comissão de Sustentabilidade do Campus Murici, com os 
temas: a) apresentação da comissão, conceito e histórico do meio ambiente; b) 
“a Mata Atlântica, sua biodiversidade e ameaças”; c) produção de alimentos x 
produção de resíduos.  Fonte: https://www.instagram.com/p/CBBL2CnjQPo/;

III) Publicação do Instagram e Palestra no Google Meet mediada pela 
Professora Dra. Izabel Vieira de Souza e ministrada pelo Professor Me. 
Petrúcio Alexandre Fonseca Rios, do IFAL Campus Santana do Ipanema para 
abordar o Tema: Aspectos da Biologia Reprodutiva em Angiospermas realizada  
no dia 30/06/2020 às 15h. Fonte: https://www.instagram.com/p/CB4E5Vnnx-f/ ;

IV) Publicação no Instagram sobre a velocidade do desmatamento e destruição 
dos biomas. Fonte: 
https://www.instagram.com/p/CCtujYhHSPC/?igshid=57j76ws6ddra ;

V) Publicação do Instagram e Palestra no Google Meet mediada pelo Professor 
Dr. Pedro Silva e ministrada pelos professores do 
CECA/UFAL @fredebrandao e Rafeal Vasconcelos para diálogar conosco, 
sobre o "Panorama da conservação e recuperação dos biomas alagoanos". Em 
referência ao Dia de Proteção às Florestas.  Fonte: 
https://www.instagram.com/p/CCeYR8PncCG/?igshid=1e3dbxlgo3zw5 ;

VI) Publicação no Instagram sobre o Dia do Agricultor. No Brasil, o debate 
sobre desenvolvimento sustentável ganha força, principalmente no setor 
agropecuário, devido aos avanços da agricultura e pecuária modernas, os 
quais têm levado a inúmeros questionamentos em termos da viabilidade desse 
modelo a médio e longo prazo. Mais especificamente no campo da agricultura 
familiar e da agroecologia, onde os efeitos colaterais da modernização, com o 
uso de sementes transgênicas, agrotóxicos e destruição dos ecossistemas 
naturais são os mais abrangentes e provocam consideráveis impactos e danos 
ambientais, desigualdades sociais e econômicas entre regiões, entre os 



próprios agricultores, seus produtos e seus consumidores. Fonte: 
https://www.instagram.com/p/CDMtQ1OHVff/ .
3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2020

No ano de 2020, estavam previstas sete (08) ações/iniciativas para o 
Campus Murici dentro do plano de ações: 01 - Diminuir o consumo de papel; 02 
- Diminuir o consumo de copos descartáveis; 03 - Redução do consumo de 
energia elétrica; 04 - Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o 
sistema de esgoto; 05 - Promover a coleta seletiva dos resíduos sólidos; 06 - 
Sensibilizar e Capacitar; 07: Dar preferência às aquisições de bens e materiais, 
contratações de serviços e obras ambientalmente sustentáveis e; 08 – 
Transportes.

Em razão da pandemia da COVID-19, e consequente suspensão do 
calendário acadêmico, a partir de 18 de março de 2020, muitas destas 
ações/iniciativas não puderam ocorrer, pois muitas delas necessitavam de 
acompanhamento in loco.  



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. 

O ano de 2020 foi desafiador em meio a pandemia da COVID-19, pois 
muitas ações previstas não puderam ser realizadas em razão do isolamento 
social e do ensino remoto, o que nos fez gerar um aprendizado a partir das 
mídias digitais, que se fizeram limitantes a muitos discentes, inclusive, alguns 
deles continuam excluídos digitalmente deste processo.  

Apesar disto, as ações promovidas por esta comissão conseguiram alcançar 
seus objetivos de promover conhecimento, mudança de hábito e reflexões 
acerca da sustentabilidade, com a participação de docentes do IFAL e da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), além dos discentes envolvidos das 
duas instituições.

Esperamos que o controle na disseminação do vírus e a vacinação em 
massa da população nos dê a segurança para o retorno das nossas atividades 
normais e, que as 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, 18 de fevereiro de 2021.

______________________________________________
PRESIDENTE DA COMISSÃO LOCAL

______________________________________________



DIRETOR GERAL DO CAMPUS MURICI

5. ANEXOS
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ANEXO 2
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1.INTRODUÇÃO

Os trabalhos da comissão de sustentabilidade local do Campus Palmeira dos

Índios, nomeada pelo diretor geral do Campus Roberto Fernandes, através da

portaria 3077, de 13 de setembro de 2019 e atualizada a partir da portaria 2537, de

22 de julho de 2020, tiveram como ponto de partida relatórios preliminares acerca da

situação do Campus em relação às ações de sustentabilidade, no qual foram

discutidas medidas administrativas a serem tomadas, com o objetivo de mitigar os

gastos com água e energia, a promoção da limpeza dos arredores do prédio, o

gerenciamento de resíduos sólidos e ações que promovem-se a educação ambiental

e a sensibilização da comunidade local para o desenvolvimento de mais ações

visando a sustentabilidade.

As ações previstas para serem desenvolvidas no Campus Palmeira dos Índios

no período de ano de 2020, seguem as orientações e determinações do Plano de

Logística Sustentável, contido na portaria 3077, de setembro de 2019, cujo principal

objetivo é implementar e monitorar práticas de sustentabilidade nas unidades do

Instituto Federal de Alagoas. Neste sentido foi elaborado o plano de ação da

unidade Palmeira dos Índios que devido a Pandemia do Covid-19, acabou por sofrer

mudanças significativas, tais mudanças tiveram como objetivo desenvolver as

práticas sustentáveis através dos meios digitais e a cooperação entre setores.

Na tentativa de implementar um plano de ação que fosse coerente com as

limitações de mobilidade impostas pelas medidas de isolamento social aos membros

da comissão, foi sugerido pela comissão sistêmica de sustentabilidade iniciativa

voltadas por exemplo para a redução do material de consumo e energia elétrica;

gestão adequada de resíduos sólidos e ,melhorias na qualidade de vida da

comunidade acadêmica.

As ações relacionadas a estas iniciativas foram adaptadas a outras que já

estavam em andamento em nosso Campus e desta atitude resultaram 24 iniciativas

que fazem parte de um plano de ação flexível, no qual os membros da comissão

local participam da sua implementação de acordo com suas limitações impostas pelo

trabalho remoto, haja vista que trabalhar com um plano de ação estático torna-se



ineficiente quanto a não possibilidade de diálogo e revisão constante.

Entre as ações desenvolvidas pelos membros da comissão de

sustentabilidade, estão os projetos de pesquisa, palestras, projetos estruturais do

Campus , propostas de oficinas e cursos de formação, campanhas de

conscientização para economia de água e luz, além de cursos de capacitação para

os colaboradores terceirizados, responsáveis pela limpeza e manutenção.

Seguem abaixo, as principais ações executadas no ano de 2020 e a

justificativa acerca daquelas que não foram realizadas.



AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2020

1. REUNIÕES PROGRAMADAS  E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA

Como forma de organização, fórum de discussão e planejamento de

iniciativas e ações do plano de ação, foram programadas reuniões quinzenais entre

os membros da comissão local, que logo passaram para o formato virtual, visto as

necessidades de distanciamento social.

A dinâmica das reuniões permitiu um conhecimento mais aprofundado acerca

das áreas em que cada membro da comissão gostaria de atuar, e também dos

problemas e limitações no sentido de desenvolver um plano de ação sustentável no

Campus.

Foi disponibilizada uma planilha de acordo com orientações da Comissão

Sistémica, na qual os interessados em desenvolver as ações preenchiam com os

ítens relativos a cada iniciativa: Iniciativa, ação, Por quê, quem e status. Neste

sentido as ações eram monitoradas, discutidas e revisadas quanto à possibilidade

ou não de sua realização no período até dezembro de 2020.

Imagem 1: logomarca da comissão e reuniões

Fonte: Compilação do autor

Para auxiliar os trabalhos da comissão foi montada uma estrutura ao lado da

direção do Campus com mesa e computador, e uma logomarca foi produzida como

forma de promoção e divulgação dos trabalhos da comissão local.



2. PROJETO PAPA-PILHA

Pilhas e baterias se descartados incorretamente podem causar contaminação

do solo através de metais pesados, como chumbo, níquel e cádmio, capazes de

produzir problemas renais, cânceres e problemas relacionados ao sistema nervoso

central, neste sentido o Campus Palmeira dos Índios, realizou campanhas para

sensibilizar a comunidade acadêmica para o descarte correto dos resíduos

eletrônicos, foram confeccionados papa-pilhas pelos estudantes e colocados em

locais estratégicos e de fácil acesso como bibliotecas e laboratórios. Os materiais

arrecadados tiveram como destino um ponto de coleta localizado em um

supermercado da região, quando acumulados em quantidade ou durante

campanhas podem ser levados pelos funcionários e professores até o ponto de

coleta.
Imagem 2: cartaz de campanha e papa-pilha

Fonte: Compilação do autor

Um dos exemplos de campanhas bem sucedidas, foi a realizada e dezembro

de 2019, no evento sobre o dia do técnico em Eletrotécnica, na ocasião os alunos

produziram uma campanha de conscientização nas redes sociais, o que culminou

com uma arrecadação de aproximadamente 12 kg de pilhas e baterias velhas, parte

destes resíduos foram oriundos do próprio Campus, coletados em laboratórios de

Física, Eletrônica, auditório e demais departamentos.



Imagem 3: Coleta de pilhas e baterias

Fonte: Instagram do Campus Palmeira

3.CAMPANHA PARA ECONOMIA DE PAPEL NO CAMPUS

Foi realizada uma campanha nos diversos setores, apontando para a

necessidade de economizar papel e tornar as impressões mais eficientes.

Inicialmente foram repassadas dicas em um cartaz onde se diz “Cause uma Boa

Impressão” , com objetivo de chamar atenção para a necessidade da economia de

papel. As informações contidas na Campanha são uma compilação das principais

dicas para redução dos gastos de papel que consta no Plano de Logística

Sustentável.

❏ 1. Dar preferência ao uso do e-mail para as comunicações internas;

❏ 2. Utilize o SIGAA também comunicações, tarefas e avaliações;

❏ 3. Visualize os documentos e fazer a revisão antes de imprimir;
❏ 4. Imprima em frente e verso;

❏ 5. Configure a página com margem estreita;

❏ 5. Utilize papel reciclado ou papel branco sem uso de substâncias nocivas;

❏ 6. Utilize os papéis de rascunho;



❏ 7. Dê preferência a estilo de fonte Century Gothic (CG times) capaz de

economizar tinta;

❏ 8. Dê preferência pelo modo de impressão de rascunho (ou diminuir a

resolução em DPI);

Ao desenvolver a campanha observou-se que no setor de transporte e

coordenações os papéis já são aproveitados para confecção de blocos de anotações

e rascunhos. Outra forma de reaproveitamento a serem estimulados são os projetos

multidisciplinares e  concursos de pontes de papel que já são praticados no campus.
Imagem 4: Cartaz de campanha e blocos de notas feitos de papel reciclado

Fonte: Compilação do autor

A diminuição dos gastos em 2020, ocorreu de forma bastante acentuada

através da informatização de boa parte dos processos, e com a implantação

temporária do ensino remoto emergencial, as atividades de ensino acabam por usar

em sua grande maioria os meios eletrônicos, como tablets e pen drives.

4. LIMPEZA DOS ESPAÇOS EXTERNOS  E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS DA
COLETA SELETIVA

Logo nos relatórios preliminares foi observado uma atenção maior com a

limpeza dos os espaços exteriores, havia acúmulo de lixo sem separação e matéria

orgânica oriunda da poda de árvores e corte de outras que ofereciam riscos a

algumas estruturas.



Como primeira medida para minimizar estes problemas e então partir para o

processo de coleta seletiva do lixo foi a solicitação à direção geral, e coordenação

de infraestrutura para a realização da limpeza dos locais externos e o

desenvolvimento de estratégias para que não houvesse mais o acúmulo da matéria

orgânica

Entre as estratégias sugeridas estão o desenvolvimento de um plano de

controle de podas das árvores, a comunicação com o sistema de coleta de lixo da

prefeitura para retirada periódica dos resíduos e posteriormente a implantação da

coleta seletiva que ocorrerá através do desenvolvimento de um plano de

gerenciamento de resíduos sólidos que prevê entre outras medidas a implantação

de lixeiras de coleta seletiva e estações de transbordo.

Imagem 5: Limpeza de um local externo localizado atrás da oficina

Fonte: Compilação do autor

Pontua-se como outra medida a ser tomada, os processos de controle,

triagem e guarda dos materiais permanentes como computadores velhos, lâmpadas,

monitores, armários, cadeiras que não podem mais ser utilizados e que necessitam

de um espaço mais adequado para serem manejados.

Uma importante iniciativa foi a aquisição em parceria com o departamento de

compras de lixeiras da coleta seletiva de acordo com os padrões do CONAMA, os

bens adquiridos permitirão a separação dos resíduos sólidos, como medidas de

segurança, higienização e destinação correta destes resíduos.
imagem 6: Planta com localização dos coletores e instalação



Fonte: Compilação do autor

A instalação dos quatro conjuntos de lixeira seguiram projetos em que foram

observados os locais de maior circulação de pessoas (próximo a recepção,

refeitório, auditório, quadra de esportes) sem interferir na mobilidade, levando em

conta questões estética, o trabalho dos colaboradores terceirizados e as condições

físicas e estruturais para a fixação dos conjuntos nos locais especificados.

5.OFERTA DE MINICURSO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Em virtude da situação emergente frente à Pandemia de COVID-19 e da

necessidade de adoção de medidas de higiene e biossegurança para o retorno às

atividades presenciais, a Comissão de Sustentabilidade do Campus Palmeira dos

Índios planejou e implementou uma ação, cadastrada no Geplanes. Trata-se da

oferta de um minicurso intitulado: “Saberes e Competências dos higienistas frente à

pandemia de COVID-19”, uma proposta metodológica de formação continuada para

os profissionais colaboradores das empresas terceirizadas BRA.

A etapa de planejamento envolveu a participação de representantes da

Comissão de Sustentabilidade e dos setores de Coordenação de Gestão de

Pessoas – CGP, Coordenação de Tecnologia da Informação – CTI e Saúde Escolar,



caracterizando-se, desta forma, como ação integradora. O minicurso teve carga

horária de 10 horas distribuídas em seis aulas expositivas presenciais, com

abordagem dos seguintes temas, a saber:

I. AULA INTRODUTÓRIA: identificação dos riscos ambientais com ênfase nos riscos

biológicos, uso de EPI’s, conceitos sobre higienização e limpeza.

II. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19: conceitos sobre pandemia, epidemia,

endemia, formas de transmissão e prevenção da COVID-19.

III. TIPOS DE HIGIENIZAÇÃO CONCORRENTE E TERMINAL, TÉCNICA DE DOIS

BALDES.

IV. MÉTODOS DE LIMPEZA, DESCONTAMINAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ARTIGOS E

SUPERFÍCIES.

V. PRINCÍPIOS ATIVOS USADOS COMO DESINFETANTES.

VI. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, COM ÊNFASE NOS RESÍDUOS DE

SAÚDE.

Na etapa de implementação, os temas foram abordados conforme o

cronograma de aulas elaborado na tabela a seguir, tendo início em 20 de janeiro de

2021, com a aula introdutória e conclusão em 01 de fevereiro de 2021. Participaram

dessa etapa as servidoras Celsa Tenório (Setor de Saúde Escolar/Comissão de

Sustentabilidade), Jussara Ferreira (CGP), na condição de facilitadoras e os

servidores Alezy, Gustavo e Diego (CTI) responsáveis pelo apoio técnico para o uso

dos recursos audiovisuais.

Tabela 1: Organograma do curso, horários de carga horária

Fonte: Celsa Tenório



Inicialmente, o planejamento previa a exibição de vídeo aulas gravadas no

google meet e que seriam exibidas no auditório, entretanto, apenas a aula

introdutória seguiu esse modelo, uma vez que foi constatada a desmotivação do

público-alvo. A partir da Aula I, as facilitadoras passaram a adotar a metodologia de

aula expositiva com uso de powerpoint. Desta forma, observou-se maior interação

entre os participantes, inclusive com discussões e questionamentos pertinentes.

Imagem 7: Exposição de material no auditório para os servidores terceirizados

Fonte: Celsa Tenório

Nesse contexto, objetivando-se reduzir os riscos de contaminação e

respeitar as regras de distanciamento seguro, as aulas foram realizadas no auditório

do IFAL Campus Palmeira dos Índios. Além disso, para garantir a execução das

medidas de higiene e biossegurança, foi disponibilizado álcool em gel na entrada do

auditório e mantida distância de 1,5m entre os participantes, além do uso obrigatório

de máscara cirúrgica e higienização do ambiente.

As medidas de biossegurança também foram adotadas para o controle da

presença, evitando-se o uso de assinatura em folha de frequência. Desta forma,

adotou-se o uso da chamada verbal.

Além dos momentos presenciais, foi criado um grupo no aplicativo

WhatsApp para postagem das videoaulas (gravadas previamente através do google

meet) e outros materiais educativos, como vídeos, cartilhas e infográficos.



6-A UTILIZAÇÃO DO DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) PARA UM
PROGRAMA DE GESTÃO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
ELETROELETRÔNICOS NO IFAL- CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

O presente projeto tem como finalidade a criação de um programa de gestão

de descarte de resíduos eletroeletrônicos utilizando o método design Science

research (DSR), correlacionando o desenvolvimento técnico e científico para a

resolução do problema apresentado. O local de estudo se passa no campus do IFAL

– Palmeira dos Índios/AL. Quanto ao objetivo geral, propôs-se um programa de

gestão de descarte de resíduos eletroeletrônicos (PGREEs) para o Instituto Federal

de Ensino – Campus Palmeira dos Índios.

A partir do que foi exposto, será realizada a implementação do programa de

gestão de resíduos eletroeletrônicos junto com a classificação, o armazenamento,

mensuração, o transporte e a destinação final dos resíduos eletroeletrônicos.

O percurso metodológico do trabalho teve início com a elaboração do

aplicativo a partir da metodologia DSR, visando adequar as soluções aos problemas

de pesquisa que foram abordados. O aplicativo foi construído para abordar os

descartes e cuidados acerca dos resíduos de Classe 01 (resíduos perigosos).

No aplicativo é possível informar-se sobre as principais legislações acerca do

descarte dos resíduos eletroeletrônicos, ter acesso aos pontos de coleta que serão

introduzidos no Campus, através de um acordo de cooperação técnica,

constituindo-se assim uma ferramenta tecnológica de grande relevância para a

comunidade acadêmica.

Imagem 8: Aplicativo EREE IFAL PIN



Fonte:https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/reee_ifal_-_pin

No aplicativo é possível acessar a portaria da comissão local de

sustentabilidade do Campus Palmeira dos Ìndios e o acordo de cooperação técnica

firmado com a empresa Ecycle Biodigital sem fins lucrativos e que prevê a instalação

de unidades coletoras de resíduos eletroeletrônicos no Campus, o referido termo

consta nos anexos do relatório para fins de comprovação.

Quanto aos resultados esperados, tem-se como expectativa a criação de

programas de descartes em outras instituições de ensino e nos municípios de

Alagoas, tanto de médio como de pequeno porte, além de ações e movimentos de

conscientização da comunidade acadêmica acerca dos malefícios da má gestão e

do descarte inadequado dos resíduos sólidos.

9- PARTICIPAÇÃO DO CAMPUS NA CONFERÊNCIA DA TERRA E PALESTRA
SOBRE LIXO ELETRÔNICO

O Fórum Internacional do Meio Ambiente ou conferência da Terra, foi

realizado em sua última edição, no período de 04 a 07 de novembro de 2020,

marcando a primeira Edição Virtual do Evento em decorrência da pandemia do

Covid-19. Os trabalhos inscritos foram pautados em 12 eixos temáticos, abrangendo

os temas: Biodiversidade, Manto Vegetal, Massas Hídricas, Mudanças e Efeitos do

Clima, Solo, um Organismo Vivo, Dinâmica Urbana, Meio Ambiente Rural, Saúde e



Bem Estar, Educação Ambiental, Tecnologias Sustentáveis, Energias Renováveis e

Legislação Ambiental e Políticas Públicas.

Imagem 9 : Certificado comprovando a participação do Campus na Conferência da Terra

2020

Fonte: Marlos Alan

A participação do Campus Palmeira dos Índios ocorreu através do professor

Marlos Alan Pereira Santos, que apresentou a Projeto de Pesquisa intitulado “A
UTILIZAÇÃO DO DESIGN SCIENCE RESEARCH (DSR) PARA UM PROGRAMA DE

GESTÃO DE DESCARTE DE RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS NO IFAL- CAMPUS

PALMEIRA DOS ÍNDIOS” .

O Projeto de Pesquisa inscrito na modalidade Pibic, rendeu importantes

contribuições para a Campus, entre eles os termos de cooperação com a empresa

Biodigital, a elaboração do plano de gestão de resíduos eletroeletrônicos (PGREE) e

um aplicativo para a comissão de sustentabilidade local.

A socialização dessas importantes contribuições, oriundas exclusivamente de

um único projeto de pesquisa, foram compartilhadas com o público local, durante o V

Encontro de Iniciação Científica, pela palestra sobre Sustentabilidade: Lixo

Eletrônico.



Imagem 10: Palestra Sobre Lixo Eletrônico, V EIC

Fonte: canal no Youtube do Campus Palmeira

Nesta palestra estiveram presentes em formato virtual, alunos dos cursos

integrados do IFAL, eletrotécnica, informática e edificações que compartilharam suas

preocupações acerca do lixo eletrônico e a dificuldade em realizar um descarte

correto desses materiais.

Entre as dúvidas retiradas estão as consequências do descarte incorreto do

lixo eletrônico, a política da logística reversa os esclarecimentos acerca da

metodologia Design Science Research utilizada no projeto e as condições

estruturantes e de logística do programa de gerenciamento de resíduos

eletroeletrônicos a ser implantado no Campus Palmeira dos Índios.

10-TRABALHOS APRESENTADOS DURANTE O VI ENCONTRO DE INICIAÇÃO

CIENTÍFICA NA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE

O VI Encontro de Iniciação Científica do Instituto Federal de Alagoas, Campus

Palmeira dos Índios, foi realizado no formato virtual entre os dias 30 de novembro e 04 de

dezembro, e teve como objetivo principal a realização de ações motivadoras de cunho

científico a fim de despertar a vocação, bem como contribuir na formação dos alunos do

ensino fundamental, médio e técnico.

Neste contexto as apresentações de trabalho foram divididas em cinco eixos, dentre

os quais o eixos sustentabilidade e energias renováveis foram destaque quanto a

quantidade de trabalhos apresentados, qualidade e potencial de aplicação e pesquisa,



segue a descrição dos eixos temáticos abaixo:

II. Energias Renováveis: Incentivo à implantação e à utilização das fontes de
energias renováveis para diversos fins, em substituição a fontes poluidoras e
temporárias e que promovam ao mesmo tempo segurança energética, colaborando
para o desenvolvimento social e econômico;

III. Sustentabilidade: Desenvolvimento de processos, técnicas e formas múltiplas de
produção e pesquisa, que procurem contribuir para a sustentabilidade do planeta e a
preservação do meio ambiente, integrando questões sociais, energéticas,
econômicas e ambientais;

Segue os principais trabalhos apresentados:

CENTRO PARA RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO

O lixo eletrônico corresponde, como o próprio nome diz, aos materiais

eletrônicos descartados, estando estes ainda em funcionamento ou com defeito.

Estes podem tanto ter um destino orientado para o reuso como serem descartados

de forma inadequada.

Também chamados de e-lixo, eles atendem a uma categoria que corresponde

a sigla RAEE (Resíduos de Aparelhos Eletro Eletrônicos). Parte da sociedade tem

contribuído para o acúmulo deste lixo eletrônico, devido ao fato do alto consumo

destes produtos ficarem obsoletos rapidamente. Além disso, há dificuldades em se

implantar locais próprios para descarte, contribuindo para que a população descarte

destes materiais na natureza podendo causar consequências ao meio ambiente.

A importância do projeto reside numa ação de cidadania, pois proporcionará

para a sociedade nos aspectos antes mencionados e será uma forma de educar a

sociedade a fazer o correto é ajudar pessoas, instituições, escolas, ONGs ou

empresas que necessitem de material e também proporcionar a capacitação de

profissionais para novas vagas de emprego nas áreas da Informática e

Eletrotécnica/Eletrônica por meio da iniciativa de estágio.



HELP THE WORLD, APRENDA JOGANDO

Help the world, é um jogo criado por três jovens adolescentes, que visa

conscientizar crianças de 8 a 13 anos, para que possam auxiliar no trabalho para um

planeta melhor e mais habitável, o jogo é inicialmente composto por cinco níveis,

onde pode-se entender claramente o que se passa na situação atual do planeta,

podendo ser mais adiante adaptado para a situação em que o mundo se encontrar.

O objetivo principal é a passagem da informação, o público alvo foi escolhido

justamente pela facilidade que eles têm em captar mensagens através da

tecnologia. São abordados temas sérios, porém, de forma didática, como:

desmatamento, queimadas, poluição, entre outros. Pretende-se avaliar no futuro o

desempenho do jogo no comportamento das crianças, confirmando então, que o

jogo está realmente fazendo o que lhe foi proposto, influenciar de forma positiva, um

pequeno jovem, que será o cérebro brilhante de amanhã.

UM ESTUDO TEÓRICO VOLTADO PARA A PRODUÇÃO DA CARTILHA DE

SUSTENTABILIDADE DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

A sociedade atual está mergulhada em um consumismo desenfreado, cada

vez mais se produz e se elimina de forma inconsciente os recursos naturais, que são

limitados em nosso planeta, fazendo-se necessário ações de controle e combate a

esse consumismo que de maneira preventiva, pode ser estabelecido através da

Educação Ambiental. Um dos caminhos é a adoção do princípio dos 3R´s, reduzir,

reutilizar e reciclar. Assim, realizamos um levantamento do plano de ação

sustentável do campus e percebemos a partir das atividades ali definidas, a

possibilidade de iniciarmos esse trabalho de conscientização.

Nesse primeiro momento, levando em consideração o contexto atual onde a

nossa sociedade está mergulhada em uma das maiores crises do século, a covid-19,

por isso, e considerando a vida, como bem mais precioso, todo esse trabalho será

desenvolvido inicialmente em plataformas de mídia social, a citar o exemplo das



mais relevantes: facebook, instagram e Twitter. Levando-se em conta o que foi

observado, o objetivo deste projeto é o de realizar apontamentos que colaborem

para a produção da cartilha de sustentabilidade que busquem conscientizar e

incentivar a criação de novos hábitos minimizando o consumo de recursos e

consequentemente os impactos ambientais, com a disseminação da ideia

inicialmente dirigida à comunidade acadêmica do IFAL - Campus Palmeira dos

Índios.

DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

O trabalho feito a partir de leituras, com exemplo de meios e técnicas para o uso

consciente do meio ambiente. Através de um estudo que viabiliza ou pode melhorar

as questões socioambientais locais. Assim, conhecer o que pode ser trabalhado em

algum local, com foco no assunto abordado. Com a análise de temas

correlacionados como ecologia, reciclagem, sustentabilidade e dentre outros. A

elaboração de uma palestra (sobre informação socioambiental) e com teor

direcionado a essa informação com suas vertentes e relações. Então, possíveis

contribuições relevantes ao assunto para que, assim, sejam executadas e

disseminadas.

Os resultados vão demonstrar que a realização destes tipos de estudos

podem desempenhar um papel social e cultural importante para uma determinada

comunidade. Conclui-se que deve haver discussões e atividades relacionadas à

concepção da questão socioambiental para assim desencadear uma reflexão sobre

os desafios do processo de mudanças significativas no tratamento dos resíduos

antes descartados de qualquer forma e levando indivíduos ao engajamento cada vez

mais a respeito das questões do uso correto do meio ambiente e dos produtos

gerados dele.



ECO- PENCIL PLANTANDO UM NOVO FUTURO

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar um projeto de

sustentabilidade com o intuito de substituir a madeira como matéria prima na

fabricação do Lápis e, futuramente, de outros produtos, uma nova maneira de

obtenção de material, além do que, possui sementes de hortaliças em sua

extremidade para o plantio de qualquer indivíduo que possua o produto, com a

finalidade de estimular a compra de produtos sustentáveis para que esse tema não

seja apenas discutido por empresas e governos, mas alcance também as pequenas

massas, o lápis produzido é baseado na cera de carnaúba encontrada no nordeste

brasileiro, ela traz a essência do nordeste ao mesmo tempo em que haverá uma

facilidade no acesso do material para a fabricação. O protótipo já está em

desenvolvimento conforme o previsto e com bons resultados.

UM ESTUDO DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA MINI-TURBINA
HIDROCINÉTICA PARA DIFERENTES CONTEXTOS, UTILIZANDO COMO
MODELO O CARREGAMENTO DE UM CELULAR

O presente trabalho apresenta, viabiliza e fundamenta a geração de energia

elétrica a partir de uma Mini Turbina Hidrocinética, que é composta por um motor

elétrico. Acoplado com um circuito eletrônico que objetiva produzir energia por meio

da passagem do fluxo da água. O estudo mediante ao Mini gerador transmite a ideia

de diminuir o consumo de energia elétrica em pontos de residências, com o intuito

de gerar e distribuir energia elétrica descentralizada de baixo custo. A viabilidade e

os métodos adotados serão analisados ao longo desta pesquisa, bem como seus

materiais e a elaboração de implantação do projeto. A implantação desta medida

funcionará de forma complementar para auxiliar e beneficiar o seu aproveitamento

sem precisar de grandes investimentos financeiros, concedendo assim o maior

acesso a esta tecnologia. Portanto, é uma tecnologia viável e cabível no ponto de

vista para residências, pois além colaborar para a economia do consumo de energia

elétrica não causa nenhum dano à natureza, consequentemente tendo o benefício



de poder ser facilmente instalada em um intervalo de tempo consideravelmente

curto.

11. ECONOMIA CIRCULAR

Ações da Comissão de Sustentabilidade para disseminação do conceito da

Economia Circular pode ser definida como sistema regenerativo que visa minimizar,

reduzir, fechar e estreitar os ciclos de material e energia, por meio do projeto, da

manutenção, reparação, reutilização, remanufatura, reforma, reciclagem de longa

duração (GEISSDOERFER et al., 2017).

Trata-se de processo contínuo para obtenção de maior eficiência e eficácia

dos recursos. Segundo dados da OCDE (2015, p. 23), a EC pode viabilizar

potenciais soluções para os desafios ambientais e de desenvolvimento relacionados

ao consumo excessivo de recursos nos níveis global e local.

No nível global, a quantidade de materiais extraídos dobrou desde 1980,

atingindo perto de 72 gigatoneladas (Gt) em 2010, e está projetada para atingir 100

Gt até 2030. Não haverá estoques de recursos suficientes (renováveis e não

renováveis), seja ao nível global ou local, para alimentar os ciclos biológicos e

técnicos, se o tecnociclo não se basear no empobrecimento do capital natural e

respeitar a capacidade de regeneração dos ecossistemas, promovendo a resiliência

e o design circular a favor da redução da intensidade material em uso.

A ação da Comissão de Sustentabilidade busca disseminar o conceito da

Economia Circular a todos os atores da sociedade, utilizando os mais diversos

canais de contato. Foram realizadas lives, palestras, mesas-redonda, debates,

dentre outras atividades com objetivo de difundir o conceito e importância da

economia circular.

❏ Minicurso “̈Papel da Economia CIrcular na produção de novos materiais¨ - 25

e 26 de junho de 2020 - IFAL - campus Palmeira dos Índios

❏ Live ̈A importância da economia circular para o desenvolvimento de novos

materiais - CREA JR - Alagoas

❏ Palestra ¨Novos materiais à luz da Economia Circular” -IFRN - Palestra para

os cursos técnicos e bacharelado



❏ Minicurso ¨Papel da Economia CIrcular na produção de novos materiais” - 25

e 26 de junho de 2020 IFAL - Campus Palmeira dos Índios

❏ Palestra no Congresso Brasileiro Digital das Engenharias: ¨A importância dos

novos materiais e a relação com o tecnociclo¨ - Junho de 2020

12-IMPLEMENTAÇÃO DA PESQUISA REALIZADA NO EDITAL PIBIT À LUZ DA
ECONOMIA CIRCULAR PARA A COMUNIDADE DO VERGEL DO LAGO.

A utilização de resíduos tem se mostrado como 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 o mundo. Dentro deste contexto destacamos as cascas de

mariscos, associadas às placas de concreto para pavimentação, sendo estas de

dimensões normatizadas e para usos de passeios e áreas de tráfego humano. Os

subprodutos ainda não possuem devido descarte ou finalidade econômica industrial,

sendo depositados em aterros e lixões de forma irregular.

Imagem 11: Placas de piso fabricadas com concha de Sururu

Fonte: Sheyla Marques

O trabalho teve como objetivo, aprofundando-se na casca de marisco,

inserindo o subproduto na composição na fabricação da placa, foram desígnios da

pesquisa também apresentar as vantagens ecológicas e sociais das placas, além de



estudar o comportamento do concreto com casca de marisco por comparação com o

concreto de referência, através de ensaios tecnológicos. Após os resultados

satisfatórios a próxima etapa do projeto é realizar a capacitação dos moradores da

comunidade do vergel para produção e aplicação do piso de sururu, possibilitando o

fechamento do ciclo extrativista do molusco e gerando impacto positivo no meio

ambiente.

13-PARTICIPAÇÃO DO IFAL NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE SAÚDE E
MEIO AMBIENTE (OBSMA)

Promovida pela Fiocruz, a Obsma é um projeto voltado aos alunos de escolas

públicas e privadas de todo Brasil e que tem por objetivo fortalecer nos estudantes o

desejo de aprender, conhecer, pesquisar e investigar e estimular a realização de

trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde no

país.

No ano de 2020, o IFAL Campus Palmeira dos Índios participou da OBSMA

em duas categorias, produção de texto e audiovisual, a produção de texto teve a

colaboração da professora de língua portuguesa “Anny Querubina de Souza Barros”

que trabalhou junto com os seus alunos orientandos diferentes gêneros literários.

O trabalho intitulado “O Apelo da Natureza” foi desenvolvido por meio de

pesquisa de literatura e de estudos realizados por especialistas no que tange ao

ensino do ambiente, como parte das atividades do workshop de Redação. Foram

realizadas pesquisas e leituras em sites como: Portal do Meio Ambiente; Ambiente

Brasil; Revista Meio Ambiente; Revista Meio Ambiente Industrial entre outros, para o

aprofundamento no tema e posterior discussão, na aula de Redação. A etapa

seguinte, proposta pela professora, foi a Produção de um Poema em Prosa no qual

pudéssemos inserir o máximo de informações adquiridas nas leituras

Na categoria audiovisual o tema abordado foram os projetos de extensão

desenvolvidos na Aldeia Fazenda Canto, através do Programa de Extensão Minha

Comunidade. A Produção do Audiovisual frisou sobre as atividades voltadas para a

consciência ambiental e promoção da saúde promovidas pela professora Quitéria

Vieira Belo e professor indígena e antropólogo Cássio Júnio, que atua também como



um articulador dos projetos de extensão que são desenvolvidos na Escola Estadual

Indígena Pajé Miguel Selestino da Silva.
Imagem 12: Aplicação da proposta para crianças da comunidade indigena

Fonte: Instagram do Campus Palmeira

O programa ‘Minha Comunidade’ se constitui o quanto uma iniciativa de

extensão que foi desenvolvida pelo Instituto Federal de Alagoas (IFAL) no ano de

2019 na Aldeia Fazenda Canto, comunidade pertencente ao povo Xukuru-Kariri, em

Palmeira dos Índios/AL. Essa atividade extensionista foi pensada e desenvolvida em

completo diálogo com lideranças e professores indígenas da referida comunidade.

Os professores e bolsistas envolvidos no programa de extensão se organizaram

para que fosse possível a realização de três ações simultâneas, foram elas: 1)

Palestras e atividades voltadas para o Meio Ambiente e Saúde; 2) Implantação de

um Biodigestor e 3) Observatório de dados sobre a produção da agricultura familiar.

As ações voltadas para o Meio Ambiente e Saúde, se concentraram sob o viés da

temática do descarte correto e possibilidades de reciclagem dos resíduos sólidos,

isso porque foi perceptível que a comunidade vinha encontrando problemas para

lidar com os resíduos que eram produzidos diariamente, também foram realizadas

atividades para a prevenção de acidentes com animais peçonhentos. A ação com o

Biodigestor foi planejada ao ser observado que alguns moradores da comunidade

mantinham suínos (porcos) para a comercialização, mas não havia qualquer

iniciativa para o aproveitamento do esterco produzido pelos animais, nesse sentido o

biodigestor possibilitou a produção de biogás e biofertilizante a partir dos dejetos que

a princípio não eram aproveitados pela comunidade. O observatório teve como foco



de estudo a produção agrícola das famílias indígenas, durante o período de

observação a produção da comunidade era considerada como agroecológica em

transição para orgânica, baseado em um novo conceito de análise e estudos, não se

firmou somente em dados numéricos, mas também em fatos e relatos. Tais dados

possibilitaram o desenvolvimento de estudos e gráficos que permitiram a busca por

soluções de déficits encontrados.

Imagem 12: Filmagem do documentário na Aldeia Fazenda Canto

Fonte: Tony Miqueias

Para o desenvolvimento desta ação foram tomadas as devidas precauções

com utilização de máscara, álcool gel, seguindo as diretrizes do plano de

contingência do Instituto Federal de Alagoas e as regras de distanciamento social,

apenas algumas lideranças indígenas participaram desse momento de gravação, a

maioria do material coletado foi através do depoimento em casa com o uso do

celular.

14- IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA DO
TELHADO COM A UTILIZAÇÃO DE CALHAS E OUTRAS MEDIDAS

Entre as medidas tomadas para a economia de água estão as de caráter

administrativo e diagnóstico, realizadas pelo gerente administrativo Cledson Ramos

em parceria com a equipe da Companhia de Saneamento de Alagoas , na ocasião

foram detectados pontos que levaram ao consumo elevado tanto de energia quanto



de água, além de cobrança indevidas de tarifas nos dois registros de água do

campus.
Imagem 13: Diagnóstico de pontos de elevado consumo de água

Fonte: Instagram do Campus Palmeira

Uma forma bastante eficiente de economizar água é através dos projetos de

coleta de água da chuva, neste sentido serão instalados seis reservatórios de 2 mil

litros cada, totalizando 12 mil litros de captação de água, o local escolhido para

iniciar o projeto foi o auditório. O projeto foi desenvolvido pela comissão de

sustentabilidade em parceria com o departamento de estrutura do Campus e o

objetivo é que a água coletada seja usada para atividades diárias como limpeza do

prédio e para irrigação de plantas do jardim.

Imagem 13: Projeto simplificado da captação de água dos telhados

Fonte: Jesimiel Ferreira



Outras iniciativas que podem agregar maiores economias na utilização da

água são os projetos do reaproveitamento da água proveniente das pias dos

banheiros descerem para o mictório, funcionamento como um sistema de descarga

e a produção e instalação de sensores de umidade de solo, campo de futebol e

jardins e sistemas de irrigação de baixo custo, utilizando, por exemplo, garrafas pet

para tais fins. Estas iniciativas foram citadas no Plano de ação, no entanto

necessitam ser revisadas e postas em prática.

15- IMPLANTAÇÃO DA USINA SOLAR NO CAMPUS

A energia elétrica é de suma importância para o desenvolvimento sustentável,

onde dessa forma se faz necessário para o uso em tecnologias futuras, pois

possibilita a elaboração e execução de projetos biotecnológicos que dependem de

sua existência para a realização.

Imagem 14: Esquema de instalação da Usina solar do Campus

Fonte: Márcio Azevedo

Para a realização do projeto do Campus Palmeira dos Índios foram

considerados parâmetros como local, clima e radiação, que seguiu projeto a

contratação de uma empresa especializada para elaboração de projeto básico,

projeto executivo, caderno de especificações e encargos, planilha de quantitativo de

preços, bem como o fornecimento dos equipamentos e instalação das usinas de

energia solar de 18,48 kWp, ou seja, tudo relativo a implantação de geradores de



energia solar fotovoltaicos ( módulos, estrutura de suporte em alumínio anodizado,

cabo de ligação com proteção de raios UV, inversor, quadros de proteção e

acessórios) para aproveitamento da energia solar para atender aos campi acima

mencionados, atendidos pela Equatorial Energia, no Estados de Alagoas

16-CAMPANHAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA E PROJETOS DE
AUTOMAÇÃO

Com frequência encontramos salas com luzes acesas, pontos que geram um

consumo desnecessário na instituição, o mesmo ocorre com os aparelhos de ar

condicionado que devem ter o seu uso evitado nas salas de aula, sala dos

professores e demais setores quando não houver pessoas presentes.

Neste sentido, optou-se por realizar campanhas no Campus para o

desligamento de luzes e aparelhos de ar condicionado, espalhar avisos para o

desligamento quando sair da sala ou quando não for necessário utilizar.

Imagem 15: Adesivos produzidos por alunos do Campus para Campanha de economia de

energia

Fonte: Compilação do autor

Há também um projeto de automatização da iluminação dos corredores dos

blocos de ensino, instalação de inibidores nos aparelhos de ar condicionado,

instalação de trancas automáticas nas salas e sensores para o acionamento das

lâmpadas.

Foi criado pelo coordenador do curso de Sistemas Elétricos, Márcio Azevedo,

em parceria com estudantes, um sistema de acionamento do desligamento dos



aparelhos de ar-condicionado. Através de relés fotoelétricos, os aparelhos serão

desligados em horários de pico (das 17h às 20h).

Imagem 16: Revisão das instalações elétricas e trocas de lâmpadas

Fonte: Instagram do campus Palmeira

Outra medida de redução, além das instalações de lâmpadas Led pela

administração do Campus, é o controle via internet dos acionamentos para que o

apoio tenha o controle total da iluminação dos corredores, e a redução em 50% das

lâmpadas nos corredores dos blocos de ensino e administrativo.

CONCLUSÃO:

A comissão de sustentabilidade local desenvolve importantes trabalhos

voltados para Educação Ambiental, que impactam diretamente no público interno e

nas ações futuras a serem desenvolvidas no Campus já no ano de 2021, A

Utilização do Design Science Research (DSR) Para um Programa de Gestão de

Descarte de Resíduos Eletroeletrônicos no IFAL - Campus Palmeira dos Índios ”, é

um destes exemplos, foram firmados termos de cooperação técnica com a empresa

digital, elaborados planos de gestão de resíduos eletroeletrônicos, e o aplicativo

EREE IFAL PIN.

No plano de ação para o ano de 2021 é necessário que estes trabalhos

tenham continuidade, com a instalação de estações de transbordo para a coleta dos

resíduos eletroeletrônicos e divulgação destes trabalhos nos meios digitais.

Outro projeto de pesquisa, agora na modalidade PIBIC e que também reforça

a prática da Educação Ambiental e da Economia Circular é “A Implementação da



Pesquisa Realizada no Edital PIBIT à Luz da Economia Circular Para a Comunidade

do Vergel do Lago”, a divulgação deste trabalho no Campus Palmeira pode

incentivar os alunos a conhecerem de forma mais apropriada os benefícios da

Economia Circular para a economia em sí, empreendedorismo e principalmente para

o meio ambiente, a participação de alunos do Ensino Médio Integrado nos Desafio

da Economia Circular, Play Energy, também pode ser fomentado através desta

Pesquisa.

Na perspectiva de projetos integradores, existe um grande potencial de

desenvolvimento de projetos individuais e em grupo, voltados para os objetivos

descritos no plano de ação da comissão local, uma experiência bem sucedida, foi o

documentário produzido sobre o Programa de extensão Minha Comunidade,

desenvolvido na Comunidade Indígena Aldeia Fazenda Canto.

Neste contexto é necessário que seja incentivado um diálogo permanente

com a pesquisa e a extensão do Campus Palmeira, no objetivo de identificar

projetos com potencial de aplicação visando a economia de água, energia,

transporte e melhorias na mobilidade do Campus, e que possam também ser

aplicados na comunidade local, Bairro Palmeira de Fora e seus arredores e nas suas

próprias comunidades.

Um exemplo de trabalho com grande potencial de aplicação é o da utilização

de um mini-turbina hidrocinética com o objetivo de carregar o celular, que foi

apresentado durante o V Encontro de Iniciação Científica e também o da produção

de uma cartilha digital voltada para a sustentabilidade do Campus, a implementação

destes trabalhos dependerá em parte de condições estruturais, do fomento para a

compra de materiais, os de cunho digital do acesso aos meios digitais, inclusive os

meios de comunicação do Campus.

As Campanhas para economia de papel, energia e água, além de outros

insumos e da própria coleta seletiva a ser instalada no Campus, podem ser

potencializadas através dos meios digitais, inclusive através da cartilha digital,

insumos devem ser disponibilizados no sentido de produzir banners e adesivos que

alertem para estas necessidades da instituição que seguem os indicativos descritos

no Plano de Logística Sustentável do Instituto Federal de Alagoas.



Acerca dos dados coletados para diagnóstico de gastos, houve dificuldades

quanto a comunicação com os setores de transporte e almoxarifado, os valores

dispostos em tabelas e planilhas digitalizados, tornam-se de difícil interpretação da

forma que estão sendo dispostos. Haja vista que o Campus dispõe de um processo

de manutenção de veículos é necessário que estes dados sejam dispostos de forma

compreensível para integração no relatório da comissão de sustentabilidade.
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ANEXOS:

1.Síntese das Ações realizadas no ano de 2020

Nome da ação, sua identificação ou descrição de acordo com o plano de
ação estabelecido

1.Educação Ambiental: lives e curso sobre  “Economia Circular”

2.Palestra sobre Lixo Eletrônico no V Encontro de Iniciação Científica

3.Participação na Conferência Internacional da Terra UTILIZAÇÃO DO DESIGN
SCIENCE RESEARCH (DSR) PARA UM PROGRAMA DE GESTÃO DE DESCARTE DE
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS NO IFAL- CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS” .

4.Logomarca da comissão de sustentabilidade Local

5.Limpeza das áreas externas do campus

6.Instalação de lixeiras da coleta seletiva

7.Oferta de minicurso ao enfrentamento do Covid-19 para os servidores
terceirizados

8.Projeto Papa-pilha

9.Campanha para economia de Papel no Campus

10. Elaboração do plano de gestão de resíduos eletroeletrônicos (PGREE)

11. Aplicativo para a Comissão de Sustentabilidade local REE IFAL PIN

12. Termo de cooperação com a empresa Ecycle Biodigital.

13. Incentivo a Pesquisa na área de sustentabilidade com a inserção dos eixos
Sustentabilidade e Energias renováveis no V EIC

14. Apresentação de trabalhos nas áreas de sustentabilidade e energias
renováveis no V EIC, trabalhos apresentados: CENTRO PARA RECICLAGEM E
REUTILIZAÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO; HELP THE WORLD, APRENDA JOGANDO; UM
ESTUDO TEÓRICO VOLTADO PARA A PRODUÇÃO DA CARTILHA DE SUSTENTABILIDADE DO
CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS; ECO- PENCIL PLANTANDO UM NOVO FUTURO; DISSEMINAÇÃO
DE INFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL.

15. Participação do Campus Na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente,

trabalhos apresentados:Um apelo pela Natureza, Documentário Programa MInha

Comunidade



16. Implementação  de Pesquisa realizada no Edital PIBIT “À LUZ DA ECONOMIA
CIRCULAR PARA A COMUNIDADE DO VERGEL DO LAGO”.

17. Finalização do Programa de Extensão Minha Comunidade, descrito e
divulgado através do documentário da  “obsma”

18. Produção de material publicitário para Economia de Energia

19. Projeto para desligamento automatizado das lâmpadas dos corredores

20. Programa das antigas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led

21. Instalação de relés fotoelétricos para o desligamento dos aparelhos de ar
condicionado nos horários de pico

22. Redução do Quantitativo de lâmpadas dos corredores do bloco de ensino

23. Diagnóstico das tubulações, medidores de água e pontos de consumo elevado
pela administração do Campus

24. Visita da casal para resolução de diagnóstico, conferência de contas com o
objetivo de sanar gastos fora dos padrões da instituição

25. Aquisição de materiais para um projeto de aproveitamento de água da chuva
através de calhas instaladas no auditório

26.elaboração de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e
encargos, planilha de quantitativo de preços, bem como o fornecimento dos
equipamentos e instalação das usinas de energia solar de 18,48 kWp



2.Principais dados coletados com o objetivo de diagnóstico

Tabela 2: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS ( meses de janeiro a junho)

JANEIRO fevereiro março abril maio junho

2017 6.028,52 2.754,50 5418,18 2.754,50 3.098,07 6.125,70
2018 7.346,40 13.001,50 8.166,26 3.020,50 3.818,98 3.195,50
2019 11.648,30 15.029,42 3.618,14 21.369,02 14.113,70 3.195,50

Tabela 3: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS ( meses de julho a dezembro)

julho agosto setembro outubro novembro dezembro
2017 6.480,58 3.774,62 1.553,40 1.467,10 7.012,90 7.767,02
2018 3.594,66 11.682,02 6.153,98 19.678,46 10.803,02 8.604,99
2019 3.391,50 7.157,65 3.391,50 7.381,90 4.511,40 6.573,70

Tabela 4 : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL (meses de janeiro a junho)

JANEIRO fevereiro março abril maio junho

2017 4.264,51 12.732,86 13.869,76 30.995,92 13.902,06 13.981,88
2018 22.081,76 27.468,76 18.896,43 22.287,40 17.676,49
2019 15.960,35 25.638,73 24.207,36 31.972,16 26.401,15 20.805,51

Tabela 5 : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL (meses de julho a dezembro)

julho agosto setembro outubro novembro dezembro
2017 11.321,27 13.994,01 12.942,05 14.973,81 27.372,71
2018 17.702,29 19.798,78 16.565,95 31.471,58 30.535,53 20.130,88
2019 16.844,11 14.486,62 20.095,94 27.221,65 28.729,28 25.516,47

Tabela 6 : MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GASTOS ANUAIS

Copo
descartável

200ml

copo
descartável

80 ml

Papel A4
210 mm x
297mm
branco

(resma com
500 folhas)

Papel A3
(resma

com 500
folhas)

Papel ofício
(resma com
500 folhas)

2017 444 93 760 27 20

2018 666 43 766 03 39

2019 408 39 871 13 16



Tabela 7: GASTOS COM COMBUSTÍVEL

2017 2018 2019 2020

88.182,58 129.908,39 101223,12 19.402,13

3. Termo de cooperação técnica Ecylce Biodigital

4.Parecer de Acesso de Minigeração Distribuidora
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INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS PENEDO

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES/INICIATIVAS DE 
SUSTENTABILIDADE 2020

Penedo – AL – 2021



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 Pública (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

Devido à pandemia provocada pelo Corona Vírus (que teve início 
no dia 18 de março de 2020 e perdura até o momento atual), foi-se 
necessário promover o isolamento das pessoas para evitar a 
proliferação deste vírus, e deste modo, com a suspensão das atividades 
no campus, incluindo as aulas presenciais e as atividades 
administrativas, muitas ações que culminam em promover a 
sustentabilidade no campus e que estavam previstas deixaram de ser 
realizadas.

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 
2019

Em contrapartida, este isolamento provocou um rendimento 
benéfico em termos de racionamento dos recursos naturais no ano de 
2020 em comparação ao consumo registrado no ano de 2019, a 
exemplo da redução da conta de energia elétrica (60%), do consumo de 
água (7%), da redução das impressões, do consumo de copos 
descartáveis (93%), e da redução de combustível dos veículos do 
campus (98%), conforme pode ser constatado nos anexos deste 
documento.



4. CONCLUSÃO

Conforme relatado nos itens anteriores, a pandemia provocada 
pelo Corona vírus causou o isolamento obrigatório entre as pessoas, a 
fim de conter o avanço e a propagação do vírus, e consequentemente 
não foi possível realizar qualquer atividade presencial no Campus Ifal 
Penedo. 

Para tanto, segue em anexo os comprovantes de consumo de 
energia elétrica, água, impressões, de combustível e de copos 
descartáveis do Campus Penedo que culminaram numa redução do 
consumo dos mesmos. 

Carlos Miranda da Silva
Presidente da Comissão de Sustentabilidade do Campus Ifal Penedo

__________________________________________________________
Felipe Thiago Caldeira de Souza

Diretor Geral  do Campus Ifal Penedo

FELIPE THIAGO CALDEIRA 
DE SOUZA:05237308457

Assinado de forma digital por FELIPE 
THIAGO CALDEIRA DE 
SOUZA:05237308457 
Dados: 2021.03.01 14:19:08 -03'00'





CÓPIAS E IMPRESSÕES DO IFAL CAMPUS PENEDO EM 2020

Penedo, 26 de Fevereiro de 2021. 

Carlos Braulino Novaes dos Santos
Técnico de TI – Campus Penedo

Mat. Siape: 2397855

ANO 2020 Impressões em preto Impressões Coloridas
janeiro 13933 312
fevereiro 12713 582
março 9644 517
abril 365 31
maio 824 12
junho 299 14
julho 943 66
agosto 441 149
setembro 1461 359
outubro 1720 224
novembro 815 189
dezembro 1333 0
Total 44491 2455



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, Rubênia Mábia da Silva Barbosa, Diretora de Administração do Campus Ifal Penedo, 

SIAPE 983715, declaro que no ano de 2020 foram consumidos 15 (quinze) pacotes de 

copos descartáveis de 200 mL, em comparação ao ano de 2019 em que foram consumidos 

225 pacotes destes. Sem mais. Declaro a veracidade dos fatos apresentados para fins de 

comprovação à redução do consumo do item supracitado. 

 

 

 

Penedo, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 
 
 

 

_________________________________________ 
RUBÊNIA MÁBIA DA SILVA BARBOSA   

Diretora de Administração 
Matrícula SIAPE nº 983715 
IFAL CAMPUS PENEDO 
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INSTITUTO FEDERAL DE MACEIO AL

Data de Emissão: 24/02/2021 08:11:46

Período: de 01/01/2020 até 31/12/2020

1

Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Cód.
Venda

Data/Ho
ra

Prefixo Placa Unidade Subuni
dade

Combu
stível

Matrícul
a

Estado Tipo
Frota

Marca
Veículo

Modelo
Veículo

Cartão
Veículo

Cidade
Veículo

Tempor
ario

KM Qtde (L) Preço
Unitário

Valor s/
Negocia

ção

Negocia
ção

Valor c/
Negocia

ção

Descont
o/Comis

são
(Taxa)

Interval
o

Tipo
Venda

Opção
de

Pagame
nto

Negocia
ção

Posto

Unidade Subuni
dade

21994 20/01/20
20

08:25:34

INDISP
ONIVEL

NMG-
4895

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

V W
COMIL

VERSA
TILI I

8209000
0000000

60

N/A Não 222296 153,510 4,050 R$
621,71

R$ 0,00 R$
621,71

R$ 0,00 29 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

SATUB
A

CAMPU
S

SATUB
A

23003 23/01/20
20

09:27:43

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 224737 54,004 4,000 R$
216,01

R$ 0,00 R$
216,01

R$ 0,00 27 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23013 24/01/20
20

17:14:42

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 62716 39,743 4,850 R$
192,75

R$ 0,00 R$
192,75

R$ 0,00 25 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23043 29/01/20
20

14:06:43

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 225135 57,510 4,000 R$
230,04

R$ 0,00 R$
230,04

R$ 0,00 6 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23071 31/01/20
20

15:54:12

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 63380 54,885 4,850 R$
266,19

R$ 0,00 R$
266,19

R$ 0,00 7 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23076 31/01/20
20

18:07:18

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 20745 76,743 4,039 R$
310,00

R$ 0,00 R$
310,00

R$ 0,00 32 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23091 04/02/20
20

12:20:23

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 63721 28,558 4,850 R$
138,50

R$ 0,00 R$
138,50

R$ 0,00 4 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23119 06/02/20
20

21:32:51

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 203424 77,569 4,040 R$
313,38

R$ 0,00 R$
313,38

R$ 0,00 6 POS/TE
F

Informaç
ão não
retida

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23124 07/02/20
20

17:20:44

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 64041 31,918 4,850 R$
154,80

R$ 0,00 R$
154,80

R$ 0,00 3 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23140 10/02/20
20

16:03:59

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 204054 78,710 4,199 R$
330,50

R$ 0,00 R$
330,50

R$ 0,00 4 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23149 12/02/20
20

09:43:47

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 64651 50,830 4,858 R$
246,93

R$ 0,00 R$
246,93

R$ 0,00 5 POS/TE
F

Informaç
ão não
retida

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23170 14/02/20
20

11:33:54

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 225646 60,654 3,990 R$
242,00

R$ 0,00 R$
242,00

R$ 0,00 16 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O



INSTITUTO FEDERAL DE MACEIO AL

Data de Emissão: 24/02/2021 08:11:46

Período: de 01/01/2020 até 31/12/2020
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Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Cód.
Venda

Data/Ho
ra

Prefixo Placa Unidade Subuni
dade

Combu
stível

Matrícul
a

Estado Tipo
Frota

Marca
Veículo

Modelo
Veículo

Cartão
Veículo

Cidade
Veículo

Tempor
ario

KM Qtde (L) Preço
Unitário

Valor s/
Negocia

ção

Negocia
ção

Valor c/
Negocia

ção

Descont
o/Comis

são
(Taxa)

Interval
o

Tipo
Venda

Opção
de

Pagame
nto

Negocia
ção

Posto

Unidade Subuni
dade

23187 17/02/20
20

15:12:43

DISPON
IVEL

NMM-
0271

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL INDISP
ONIVEL

VOLKS
WAGEN

PARAT
Y

8209000
0000000

68

N/A Não 249064 48,290 4,969 R$
239,95

R$ 0,00 R$
239,95

R$ 0,00 49 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23231 21/02/20
20

13:53:15

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 226095 51,393 3,990 R$
205,05

R$ 0,00 R$
205,05

R$ 0,00 7 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23263 02/03/20
20

20:30:23

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 6569 43,850 4,799 R$
210,44

R$ 0,00 R$
210,44

R$ 0,00 19 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23271 04/03/20
20

14:49:03

DISPON
IVEL

NMM-
0271

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL INDISP
ONIVEL

VOLKS
WAGEN

PARAT
Y

8209000
0000000

68

N/A Não 249386 29,000 5,115 R$
148,34

R$ 0,00 R$
148,34

R$ 0,00 16 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23307 09/03/20
20

11:48:33

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 65671 45,010 4,969 R$
223,65

R$ 0,00 R$
223,65

R$ 0,00 7 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23313 10/03/20
20

09:22:31

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 226615 54,230 4,050 R$
219,65

R$ 0,00 R$
219,65

R$ 0,00 18 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23331 12/03/20
20

07:38:11

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 66210 46,225 4,850 R$
224,19

R$ 0,00 R$
224,19

R$ 0,00 3 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23355 13/03/20
20

16:48:54

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 66777 49,000 4,969 R$
243,48

R$ 0,00 R$
243,48

R$ 0,00 1 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23361 16/03/20
20

08:59:35

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 22689 33,784 3,990 R$
134,79

R$ 0,00 R$
134,79

R$ 0,00 6 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

23381 17/03/20
20

20:18:29

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 67113 32,420 4,800 R$
155,63

R$ 0,00 R$
155,63

R$ 0,00 4 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24389 08/04/20
20

15:46:07

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 204746 75,870 3,840 R$
291,34

R$ 0,00 R$
291,34

R$ 0,00 58 POS/TE
F

Informaç
ão não
retida

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24391 13/04/20
20

09:31:36

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 67272 20,359 4,650 R$
94,67

R$ 0,00 R$
94,67

R$ 0,00 27 POS/TE
F

Informaç
ão não
retida

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24399 14/04/20
20

13:35:02

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 67469 37,710 4,950 R$
186,66

R$ 0,00 R$
186,66

R$ 0,00 1 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O
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Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Cód.
Venda

Data/Ho
ra

Prefixo Placa Unidade Subuni
dade

Combu
stível

Matrícul
a

Estado Tipo
Frota

Marca
Veículo

Modelo
Veículo

Cartão
Veículo

Cidade
Veículo

Tempor
ario

KM Qtde (L) Preço
Unitário

Valor s/
Negocia

ção

Negocia
ção

Valor c/
Negocia

ção

Descont
o/Comis

são
(Taxa)

Interval
o

Tipo
Venda

Opção
de

Pagame
nto

Negocia
ção

Posto

Unidade Subuni
dade

24422 23/04/20
20

11:30:47

DISPON
IVEL

NMM-
0271

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL INDISP
ONIVEL

VOLKS
WAGEN

PARAT
Y

8209000
0000000

68

N/A Não 249934 37,363 4,550 R$
170,00

R$ 0,00 R$
170,00

R$ 0,00 50 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24424 24/04/20
20

14:43:45

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 67866 35,020 4,699 R$
164,55

R$ 0,00 R$
164,55

R$ 0,00 10 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

REITOR
IA

CAMPU
S

REITOR
IA

24429 28/04/20
20

10:59:50

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 227240 41,112 3,600 R$
148,00

R$ 0,00 R$
148,00

R$ 0,00 43 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24434 30/04/20
20

07:43:32

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 205085 46,046 3,640 R$
167,60

R$ 0,00 R$
167,60

R$ 0,00 22 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24456 19/05/20
20

07:27:28

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 66817 14,999 4,390 R$
65,84

R$ 0,00 R$
65,84

R$ 0,00 25 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

REITOR
IA

CAMPU
S

REITOR
IA

24469 03/06/20
20

15:46:41

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 71243 40,940 4,300 R$
176,04

R$ 0,00 R$
176,04

R$ 0,00 15 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

REITOR
IA

CAMPU
S

REITOR
IA

24474 05/06/20
20

08:58:23

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 68620 33,110 4,370 R$
144,69

R$ 0,00 R$
144,69

R$ 0,00 2 POS/TE
F

Informaç
ão não
retida

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

24503 10/07/20
20

17:03:47

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 68894 23,443 4,479 R$
105,00

R$ 0,00 R$
105,00

R$ 0,00 35 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

REITOR
IA

CAMPU
S

REITOR
IA

28653 12/09/20
20

10:56:13

INDISP
ONIVEL

NMG-
2778

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL INDISP
ONIVEL

VW GOL 1.0
GIV

8209000
0000001

00

N/A Não 186710 48,550 4,899 R$
237,85

R$ 0,00 R$
237,85

R$ 0,00 59 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

MACEIO

CAMPU
S

MACEIO

28674 24/09/20
20

11:46:25

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 227616 54,761 3,830 R$
209,73

R$ 0,00 R$
209,73

R$ 0,00 149 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

CORURI
PE

CAMPU
S

CORURI
PE

28686 28/09/20
20

07:43:40

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 206182 65,579 3,999 R$
262,24

R$ 0,00 R$
262,24

R$ 0,00 151 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

31713 08/10/20
20

12:24:07

DISPON
IVEL

NMO-
5142

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL INDISP
ONIVEL

VOLLAR
E

MICRO-
ONIBUS

8209000
0000000

69

N/A Não 119898 111,127 3,999 R$
444,39

R$ 0,00 R$
444,39

R$ 0,00 283 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

MACEIO

CAMPU
S

MACEIO

32735 19/10/20
20

09:03:19

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 227899 44,590 3,891 R$
173,48

R$ 0,00 R$
173,48

R$ 0,00 25 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

CORURI
PE

CAMPU
S

CORURI
PE
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Relatório Resumido Abastecimento/Faturamento

Cód.
Venda

Data/Ho
ra

Prefixo Placa Unidade Subuni
dade

Combu
stível

Matrícul
a

Estado Tipo
Frota

Marca
Veículo

Modelo
Veículo

Cartão
Veículo

Cidade
Veículo

Tempor
ario

KM Qtde (L) Preço
Unitário

Valor s/
Negocia

ção

Negocia
ção

Valor c/
Negocia

ção

Descont
o/Comis

são
(Taxa)

Interval
o

Tipo
Venda

Opção
de

Pagame
nto

Negocia
ção

Posto

Unidade Subuni
dade

32756 26/10/20
20

09:25:47

DISPON
IVEL

NMG-
6089

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL N/A AL INDISP
ONIVEL

MMC L-200 8209000
0000000

90

N/A Não 228188 40,520 3,990 R$
161,68

R$ 0,00 R$
161,68

R$ 0,00 7 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

CORURI
PE

CAMPU
S

CORURI
PE

32760 26/10/20
20

17:14:09

DISPON
IVEL

NMM-
0271

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL INDISP
ONIVEL

VOLKS
WAGEN

PARAT
Y

8209000
0000000

68

N/A Não 249947 30,927 4,850 R$
150,00

R$ 0,00 R$
150,00

R$ 0,00 186 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

32778 09/11/20
20

11:27:32

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 69417 51,071 4,899 R$
250,19

R$ 0,00 R$
250,19

R$ 0,00 122 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

32800 13/11/20
20

16:08:24

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 69913 52,337 4,850 R$
253,83

R$ 0,00 R$
253,83

R$ 0,00 4 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

32805 18/11/20
20

08:12:17

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 206786 71,269 3,940 R$
280,80

R$ 0,00 R$
280,80

R$ 0,00 51 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

32831 23/11/20
20

11:53:13

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 69940 22,680 4,850 R$
110,00

R$ 0,00 R$
110,00

R$ 0,00 10 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

32919 18/12/20
20

11:14:03

DISPON
IVEL

OHK-
2392

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

DIESEL
S10

N/A AL PROPRI
O

VOLKS
WAGEN

AMARO
K

8209000
0000000

67

N/A Não 207442 77,645 3,910 R$
303,59

R$ 0,00 R$
303,59

R$ 0,00 30 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

32926 22/12/20
20

06:24:00

DISPON
IVEL

QLM-
1063

CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

GASOLI
NA

N/A AL AUTAR
QUIA

CHEVR
OLET

SPIN 8209000
0000001

29

N/A Não 70428 49,002 4,850 R$
237,65

R$ 0,00 R$
237,65

R$ 0,00 29 POS/TE
F

Passado
o Cartão

- CAMPU
S

PENED
O

CAMPU
S

PENED
O

Totais

Valor Bruto Desconto KM Rodado (KM) Litragem (L)

R$ 10.057,80 0,00% 467326 2323,866

Totais Agrupados por Combustível

Combustível Litragem (L) Valor Bruto

DIESEL 646,068 R$ 2.562,14

DIESEL S10 680,558 R$ 2.703,84

GASOLINA 997,240 R$ 4.791,82

Total: 2323,866 Total: R$ 10.057,80
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INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve as atividades implementadas pela
comissão sistêmica de sustentabilidade nomeada pela portaria número
828/GR, em 02 de abril de 2019. Baseia-se nas informações contidas no
relatório parcial acerca dos objetivos estratégicos, revisados e executa-
dos após o início da pandemia de covid-19 e a suspensão das aulas pre-
senciais, submetido à comissão central de sustentabilidade do Ifal. O re-
latório circunstanciado será enviado posteriormente.



AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS
EM 2020

INICIATIVAS 2020 – Em meio a pandemia
Iniciativa O QUE COMO POR QUE QUEM SITUAÇÃO

Reduzir o
consumo de
impressões e
insumos
descartáveis

Evitar a
extrapolação
da cota básica
contratual de
impressões do
campus.

Instalação da

fonte ecofont

Diminuir

custos de

impressão

Comissão
de

sustentabilid
ade;

Coordenaçã
o de

suprimentos
e materiais

Executado

Diminuir o
consumo de
copos
descartáveis e
afins.

Distribuição de

canecas

reutilizáveis

Diminuir o
descarte de
material
plástico

Comissão
de

sustentabilid
ade;

Coordenaçã
o de

suprimentos
e materiais

Executado

Reduzir o
consumo de
energia
elétrica

Levantamento
do consumo de
energia elétrica
no Campus

Determinação
dos horários
ótimos para
ativação dos
condicionadores
de ar, instalação
de lâmpadas de
LED, em
substituição das
incandescentes
e fluorescentes.

Redução dos
custos com o
consumo de

energia
elétrica e

descarte de
lâmpadas.

Coordenaçã
o de

Infraestrutur
a,

Manutenção
e Transporte

Executado

Reduzir o
consumo de
água

Levantamento
do consumo de
água no
Campus,
separação das
fontes de
captação junto
à
concessionária
e captação de
água pluvial.

Otimização do
consumo de
água,
separação entre
o consumo
estrutural e o
relacionado aos
espaços de
pesquisa,
extensão e
produção, estes,
com captação

por ligação
rural.

Otimizar o
consumo de
água do
campus, com
racionalizaçã
o dos gastos,
junto à
concessionári
a de água.

Coordenaçã
o de

Infraestrutur
a,

Manutenção
e Transporte
contabilidad
e e finanças

-
Departament

o de
administraçã

o

Executado

Gerir resíduos
adequadamen
te

Destinação e
aproveitamento
adequados dos
resíduos
gerados.

Instalação e
manutenção
das lixeiras
coletoras de
material
reciclável.

Racionalizar
a produção
de resíduos
do campus.

Comissão
local de

sustentabilid
ade;

Coordenaçã
o de

Infraestrutur
a,

Executado



Manutenção
e

Transporte;
Comissão

estudantil de
sustentabilid
ade; Direção

Geral;
Departament
o de ensino.



JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS
EM 2020

Algumas das iniciativas e ações foram comprometidas pela
pandemia de covid-19, tendo execução parcial ou não execução. A ação
relacionada à utilização de energia fotovoltaica, continua em andamento.
A ação de gestão do descarte de EPIs possui implementação dependen-
te de uma normatização central, no contexto da pandemia. A saber:

Utilização de
energia solar

Aproveitament
o do potencial
energético
solar do
campus

Aquisição de
usina
fotovoltaica.

Reduzir o
consumo de
energia elétrica
da rede
convencional,
promovendo a
utilização da
energia solar.

Coorden
ação de
Infraestr
utura,

Manuten
ção e

Transpor
te

contabili
dade e

finanças
-

Departa
mento

de
administ

ração

Executado
(parcialmente)

Semana do
meio
ambiente

Conscientizaçã
o acerca da
necessidade
de preservação
ambiental

Realização de
evento
acadêmico

Promover ideias
favoráveis à
conservação e
utilização
racional dos
recursos
naturais.

Comissã
o de

sustenta
bilidade;
Departa
mento

de
Ensino

Não
executado
(pandemia)

Promoção de
projetos de
pesquisa,
ensino e
extensão

Publicizar as
atividades de
pesquisa,
ensino e
extensão
relacionadas à
sustentabilidad
e

Ciclo de
palestras,
eventos
acadêmicos e
afins.

Mostrar a
atuação do corpo
docente e
discentes em
atividades
relacionadas à
sustentabilidade.

Comissã
o de

sustenta
bilidade;
Departa
mento

de
ensino;

Coorden
ação de
pesquisa

e
inovação

;
Coorden
ação de
extensã

Executado
parcialmente
(Pandemia)



o

Gerenciar
descarte de
EPIs

Implementar
medidas
sanitárias,
adequadas ao
descarte de
EPIs, luvas,
máscaras e
similares.

Definição de
protocolos de
biossegurança,
manuseio e
descarte de EPIs

Diminuir o risco
biológico
envolvido no
manuseio de
EPIs.

Comissã
o de

sustenta
bilidade;
Departa
mento

de
ensino;

Assistên
cia

estudanti
l

Não
executado

(pandemia)
Aguardando a
definição de

um plano
sistêmico



CONCLUSÃO

A comissão local de sustentabilidade executou completamente
quatro iniciativas, duas parcialmente e outras duas, não foram imple-
mentadas, das oito previstas para 2020, reformuladas após a pandemia
de covid-19.
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1.  APRESENTAÇÃO 

Seguindo as orientações da Portaria nº3.077, de 13 de setembro de 2019, do Instituto

Federal  de  Alagoas,  foi  criado  o  Plano  de  Logística  Sustentável  do  Campus  Rio  Largo

referente ao período compreendido entre 2017 a 2020. O PLS constitui em um documento

contendo os indicadores, as iniciativas e ações que foram cadastradas no Geplanes, ferramenta

de  planejamento  estratégico  com  a  qual  o  Instituto  Federal  de  Alagoas  faz  o  registro,

acompanhamento e o monitoramento destas mesmas iniciativas, metas e resultados.

Assim  como  no  Geplanes,  o  PLS  está  estruturado  em  06  temas,  quais  sejam:

Deslocamento de pessoal (transporte), Licitações sustentáveis, promover a gestão adequada

dos resíduos gerados, qualidade de vida no ambiente de trabalho, redução de materiais de

consumo (papel e copo descartável) e redução do consumo de energia. Dentro destes temas há

10 ações a serem realizadas. Não quantificamos o consumo de água porque o pagamento da

fatura  fica  a  cargo  da  Aena,  estatal  espanhola  que  assumiu  a  gestão  do  Aeroporto

Internacional  Zumbi  dos  Palmares  (antes  administrado  pela  INFRAERO).  Neste  segundo

semestre  de  2020,  conseguimos  quantificar  realizar  a  promoção  da  gestão  adequada  dos

resíduos  gerados,  ficando  apenas  as  atividades  de  Qualidade  de  vida  impossibilitadas  de

serem  realizadas.  Fizemos  uma  live  para  substituir  as  03  (três)  atividades  que  estavam

registradas no Geplanes).

Dando  continuidade  ao  trabalho  realizado  no  primeiro  semestre  de  2020,

apresentadmo abaixo o resumo das atividades desempenhadas no segundo semestre.

2.  OBJETIVO 

Como já  havia mencionado acima, no primeiro semestre não conseguimos realizar

atividades  atreladas  à  Qualidade de Vida e  à  promoção da gestão adequada dos  resíduos

gerados, sendo possível somente realizá-las no segundo semestre.
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3.  INICIATIVAS E AÇÕES CADASTRADAS NO 
GEPLANES

3.1.  TRANSPORTE 

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: deslocamento de pessoal

Ação: Incentivar a utilização do veículo oficial somente em viagens institucionais em

que forem dois ou mais servidores do mesmo campus com a finalidade de reduzir os impactos

ambientais.

Cronograma de implantação: janeiro/2020 a dezembro/2020.

Fizemos um comparativo da utilização do veículo por parte dos servidores no período

compreendido entre os anos de 2017 a 2020 (julho a dezembro). Abaixo segue a planilha com

o número de viagens por mês de cada ano e, na página seguinte, o gráfico representativo.

Tabela 1: Monitoramento de saídas de veículo

PERÍODO: JUL/DEZ DE 2017 A JUL /DEZ DE 2020

MÊS 2017 2018 2019 2020

jul 54 20 6 5

ago 47 27 15 6

set 43 28 25 6

out 42 20 26 5

nov 27 23 24 9

dez 27 17 18 7

MÉDIA DE VIAGENS 40 22,5 19 6
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Ao analisar o gráfico da página anterior, percebe-se que ao longo dos anos, tivemos

uma  economia  na  utilização  do  veículo,  devendo-se  tal  economia,  em  grande  parte,  à

implantação do processo eletrônico em todo o Instituto Federal de Alagoas a partir de março

de 2020, atendendo ao Decreto 8.539/2015 do governo federal, que tornou obrigatório esse

procedimento para entidades da administração pública federal. Os benefícios com esta medida

são muitos: economia de papel, poder trabalhar com o processo de onde estiver, assinando o

mesmo no próprio celular, além de evitar o transporte dos mesmos de forma física, como era

feito  anteriormente.  Com estes  benefícios  conseguimos reduzir  o número de utilização de

veículos e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de combustíveis fósseis que se apresentam

como agentes  nocivos  ao meio ambiente.  Houve significativa redução nas solicitações  de

veículos por parte dos servidores à medida que o Campus se habituava ao processo eletrônico,

como podemos perceber no gráfico da página anterior.  Nossa meta para 2021 é utilizar o

veículo somente em casos de extrema necessidade. Redução de 2017 para 2018 em  43,75%,

de 2018 para 2019 em 15,5% e de 2019 para 2020 em 68,42%. Muitos desses números se

devem também à pandemia do COVID-19, porém como já foi mencionado acima, graças ao

Decreto nº 8.539/2015 pudemos notar a queda significativa na utilização do veículo.

Figura 1: Saídas com Amarok
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3.2.  LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: licitações sustentáveis

Ação: dar preferência, às aquisições de bens e materiais, contratações de serviços e

obras ambientalmente sustentáveis.

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2020 a dezembro/2020.

Continuando o relatório do primeiro semestre  de 2020,  utilizamos como prova da

aplicabilidade deste eixo o Termo de Referência adesão (carona) n° 22/2020-UASG 153030

do processo administrativo 23041.030220/2020-39, o qual trata da aquisição de equipamentos

de videomonitoramento para os Campus de Rio Largo, Murici, Arapiraca e Benedito Bentes

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste mesmo Termo. No item12

do  referido  documento,  vemos  a  preocupação  do  Instituto  em  estabelecer  a  política  de

sustentabilidade, atribuindo a responsabilidade à empresa que vier a ser contratada em adotar

procedimentos  sustentáveis  no fornecimento  de seus  bens,  conforme Instrução Normativa

SLTI/MPOG nº 01,  de 19 de janeiro de 2010,  Art.  5º  e  seus  incisos,  além de legislação

pertinente.  Na página  seguinte,  segue a  página  do  Termo de  referência  onde constam os

critérios de sustentabilidade.
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Figura 2: Trecho do Termo de Referência sobre os critérios de sustentabilidade
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3.3.  PROMOVER A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS 
GERADOS 

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: promover a gestão adequada de resíduos gerados.

Ação1: parcerias com empresas de coleta e reciclagem de lixo eletrônico.

Ação2: separação dos resíduos eletrônicos para entrega nas empresas parceiras

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2020 a dezembro/2020

3.3.1.  Palestra sobre meio ambiente 

Dentro do eixo, foi promovida uma palestra sobre o tema “Meio ambiente: nada se

cria, tudo se transforma” em 01 de julho de 2020, de autoria do prof. Dr. Jessé Marques da

Silva  Júnior  Pavão,  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  Análise  de  Sistemas

Ambientais – PPGASA e Pesquisador chefe do laboratório de emergência e resiliência de

ecossistemas – LERE. Na palestra  falou-se sobre a dinâmica da natureza, a sociedade da

natureza e os 8 Rs da sustentabilidade. No que concerne à dinâmica da natureza, a mesma nos

garante vida abundante na terra e os ciclos (da água, do nitrogênio e do carbono), fazem o

papel  de  equilibrar  os  ecossistemas,  controlar  os  fenômenos  naturais  e  preservar  as

características naturais de várias regiões do globo. Já a sociedade e a natureza falam sobre o

surgimento  das  primeiras  sociedades  e  suas  civilizações  e  da  intensa  e  nem  sempre

equilibrada relação entre sociedade e natureza. Esta relação aborda as formas com que as

ações humanas transformam a natureza, adaptando o meio ambiente para sua necessidade e

desenvolvimento,  além  das  composições  naturais  (seres  vivos,  relevo,  clima  e  recursos

naturais) que interferem nas dinâmicas sociais. Por fim, os 8Rs nasceram da necessidade dos

países  que  passaram  pela  segunda  guerra  mundial,  na  qual  não  havia  muitos  produtos

industrializados, começaram a adotar uma consciência mais sustentável.
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Após a segunda guerra mundial, o ambientalismo ganhou apoio popular, isso se deu

especialmente devido às melhorias significativas no processo de comunicação. As pessoas

passaram a ter acesso às informações relativas à problemática ambiental e a compreender que

o  processo  de  degradação  ambiental  era  global  e  estava  relacionado  diretamente  ao

desenvolvimento científico e tecnológico. Além disso, a finalização trágica da segunda guerra

mundial e a instalação da chamada guerra fria provocou uma instabilidade global, assim a

população passou a se preocupar com a manutenção da vida no planeta. (ASSIS, 2000, apud

BARROS; SILVA, 2012). Abaixo, imagem do evento e, na página seguinte, lista de presença

com o número de participantes.

Figura 3: Imagem do evento realizado em 01 de julho de 2020.
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3.3.2.  Monitoramento de resíduos sólidos  

Definição e classificação de equipamentos eletroeletrônicos ( títtulo 4)

Define-se  como  Equipamento  Eletroeletrônico  (EEE)  aqueles  produtos  cujo

funcionamento  depende  do  uso  de  corrente  elétrica  de  campos  eletromagnéticos.  (ABDI,

2012). Eles podem ser divididos em quator categorias amplas: 

F

Tabela 2: Lista de presença
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3.3.2.1.  Identificação do Gerador 

Atualmente  o  Campus  Rio  Largo  está  com  uma  estrutura  provisória  dentro  do

Aeroporto  Internacional  Zumbi  dos  Palmares,  sendo  este  administrado  hoje  pela  estatal

espanhola Aena, que arrematou o Aeroporto em março de 2019 (até fevereiro de 2020 era

administrado pela INFRAERO). O Campus iniciou suas atividades em abril de 2014 com os

cursos do Pronatec. Em outubro do mesmo ano iniciou o curso de Técnico subsequente em

Informática.

3.3.2.2.  Diagnóstico da situação existente 

O Campus não possui controle dos resíduos gerados por suas atividades, sendo o lixo

produzido pelo Campus coletado pela prefeitura de forma não seletiva. Com exceção deste

lixo que é produzido pelo Campus, temos o recolhimento de pilhas que são armazenadas em

depósitos próprios e encaminhadas à Reitoria   que,  por consequência,  repassa à Coopvila

(Cooperativa de catadores da vila Emater), o que não deixa de ser uma coleta seletiva. Por

isso a necessidade da criação de um documento que nos permita, enquanto Campus, monitorar

os tipos de resíduos eletrônicos que chegam a esta unidade com o objetivo de evitar que estes

sejam despejados de forma incorreta em aterros sanitários,  causando grandes impactos ao

meio ambiente. No município de Rio Largo, no qual está instalado a unidade, não sabemos ao

certo se há coleta seletiva por parte da prefeitura, pois tentamos entrar em contato com os

telefones disponíveis na internet e por outros meios, e mesmo assim, não obtivemos resposta.

O nosso foco hoje é o lixo eletrônico e  conseguimos reunir  uma quantidade significativa

destas sucatas, os quais merecem uma atenção maior pelo fato de o Campus possuir um curso

voltado para a área de Tenologia da Informação (Técnico Subsequente em Informática para

Tabela 3: Classificação dos equipamentos eletroeletrônicos
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Internet). Nada impede de que o documento ora proposto possa cuidar da logística de outros

resíduos que não se enquadram nessa categoria.

3.3.2.3.  Acondicionamento e coleta 

Estudantes  e servidores levam ao Campus as sucatas  eletrônicas que não possuem

mais utilidade e são acondicionadas em um recipiente próprio. Com os resíduos que chegam

ao Campus, segregamos e organizamos estes resíduos para remoção ao local específico, onde

ficará  armazenado  temporariamente  e  passará  por  triagem,  separação,  classificação,

descaracterização  para  proteção  à  marca  e  destinação.  Abaixo,  imagens  da  segregação  e

organização dos resíduos.

Figura 4: Separação dos resíduos Figura 5: Separação dos resíduos

Figura 6: Catalogação
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3.3.2.4.  Empresas selecionadas para receber os resíduos 
eletrônicos organizados nos Campus. 

3.3.2.5.  Caracterização dos resíduos coletados 

Tabela 4: Caracterização dos materiais coletados no Campus
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3.3.2.6.  Entrega dos resíduos coletados no Campus 

No dia 12 de novembro de 2020 fomos aos locais que recebem os resíduos eletrônicos.

São eles: a) Bio digital e b) Atacadão (projeto reciclus). Na entrega dos resíduos à empresa

Bio digital, foi nos dado um termo de doação, descrevendo todos os itens que entregamos e,

logo  abaixo,  dizendo  que  a  empresa  atestou  o  recebimento  dos  resíduos  para  fins  de

destinação de descaracterização nos  sistemas de manufatura reversa,  conforme normas de

segurança  e  especificação  da  lei  n°  12.305,  de  02  de  agosto  de  2010.  Segue  abaixo  o

Certificado de doação expedido pela Bio digital.

Figura 7: Certificação de destinação
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3.4.  QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: qualidade de vida no ambiente de trabalho

Ação 1: desenvolver ações voltadas à saúde do servidor.

Ação 2:  identificar  no  ambiente  de  trabalho  aspectos  físicos  que  comprometam a

qualidade de vida do servidor.

Ação  3:  promover  atividades  de  integração  e  de  qualidade  de  vida  no  local  de

trabalho;

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2020 a dezembro/2020.

Como não foi possível realizar as atividades cadastradas no Geplanes por se tratar de

uma atividade que exige a presença dos servidores e dos alunos e também em virtude da

pandemia do COVID-19, fizemos uma live com a Psicóloga Paulete Constantino Cerqueira,

cujo tema intitulado foi “Qualidade de vida no trabalho: porque o nosso maior objetivo é viver

com saúde!”. Na palestra, a psicóloga comentou sobre o momento atípico pelo qual passamos

que é a pandemia do COVID-19, citando, ainda, uma máxima de Freud que diz: “Há três

grandes motivos para o sofrimento psíquico: o primeiro é a finitude, onde nós sabemos que

vamos morrer em determinado momento da vida, o segundo diz que não podemos com a força

da  natureza,  sendo  esta  mais  forte  e  a  terceira  é  a  questão  de  lidar  com  o  próximo.

Continuando ela fez uma analogia da citação de Freud com a pandemia, a qual reúne os três

grandes motivos para o nosso sofrimento psíquico. Em um segundo momento, a psicóloga

citou a questão da ansiedade e síndrome do pânico em virtude do afastamento entre as pessoas

que em outros tempos  faziam todas as atividades de forma presencial, mantendo o contato

social. Outro assunto abordado pela Psicóloga e que resultou da pandemia foi a privação da

intimidade do lar  e a falta de limite do horário de trabalho, duas situações extremamente

importantes para a manutenção da boa qualidade de vida do ser humano. Segundo a Psicóloga

, adaptações a novas tecnologias tornou-se um hábito na era pandêmica (se é que podemos

mencionar assim), onde profissionais que comumente se utilizavam de métodos  tradicionais,

tiveram que se adaptar a esta nova realidade tecnológica. Sobre as estratégias para usarmos

em época pandêmica, a Psicóloga mencionou que participa de uma Comissão que elaborou
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um documento das diretrizes no Campus São Miguel  para o retorno das atividades, onde

houve  a  junção  de  vários  documentos  dos  órgãos  mais  importantes  atrelados  à  saúde,  a

serviço da educação, ou seja, diretrizes para resguardar a saúde dos alunos e servidores do

mesmo Campus e, assim, evitar o contágio. Na sequência, a psicóloga colocou as sugestões de

como  controlar  a  ansiedade:  a  primeira  é  evitar  o  excesso  de  informações  ”infodemia”,

caracterizada por uma enxurrada de notícias sobre diversos assuntos, causando ansiedade ao

ser humano. Ainda com a fala, a psicóloga sugeriu que procurássemos nos distrair por meio da

realização de outras atividades, não se preocupando com atividades que não podemos dar

conta, atentando aos limites de nossa capacidade e, ainda, tentar encontrar o nosso campo de

ação,  ou  seja,  onde,  nesta  situação caótica  da  pandemia,  podemos atuar  para  melhorar  o

panorama em que estamos vivendo; fazendo a nossa parte e ajudando as pessoas ao nosso

redor.  Finalizando  a  sua  fala,  orientou  que  a  pessoa  procurasse  ajuda  para  lidar  com  a

ansiedade e outros sintomas gerados por esta situação. A psicóloga mencionou, ainda, que é

integrante do CVV (Centro de valorização da vida),  local  para o qual  a pessoa entra  em

contato para falar sobre o que se passa com a sua vida, recebendo, concomitantemente, apoio

emocional e, logo após o contato, a pessoa tira as próprias conclusões sobre que caminhos

quer  seguir.  Participaram da  palestra  10  pessoas.  Na  página  seguinte,  seguem o  link  da

palestra e as imagens do evento.
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3.4.1.1.  Link do evento 
https://drive.google.com/file/d/1uF2eC59MDTlFZJ33lp4XHIgCaFCHV199/view?

usp=sharing

3.4.1.2.  Imagens do evento 

  

Na página seguinte, lista de presença
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3.4.1.3.  Lista de presença do evento realizado em 23 de novembro

3.4.1.4.   de 2020. 

3.4.2.  Palestra sobre educação financeira

Na data de 21 (vinte e um) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte) foi realizada uma

palestra virtual, por meio da plataforma Google Meets, com o tema “Educação financeira para

a  liberdade”,  com  o  foco  em  educação  financeira  e  qualidade  de  vida.  A palestra  foi

ministrada pelo casal Karine Rufino (psicóloga) e Miguel Baladão (Analista de Sistemas) do

projeto  Pernas  pelo  Mundo,  onde  compartilharam  suas  experiências  sobre  educação  e

planejamento financeiro que permitiram uma aposentadoria antes dos 40 anos.

Essa ação foi aberta aos servidores e discentes do Campus Rio Largo e de outros

Campi do IFAL, mas a adesão foi baixa, com apenas 15 inscritos, conforme gráfico abaixo. A

presença no evento contou com 66,6% do total de inscritos, mas com participação ativa dos

presentes. 

Tabela 5: Lista de presença

Figura 8: Gráfico representativo da quantidade de inscritos
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3.4.2.1.  Imagens do evento 

3.5.  PAPEL (REDUZIR A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DE 
CONSUMO) 

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: reduzir a utilização de materiais de consumo (papel)

Ação: diminuir o consumo de papel

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2020 a dezembro/2020.

Não houve registro de emissão de empenho (compra) além do que já foi mencionado

no  relatório  do  primeiro  semestre  enviado  no  dia  02  de  outubro  de  2020,  por  meio  do

memorando  eletrônico  nº  1/2020.  Além  disso,  não  há  como  mensurar  a  quantidade  de

impressões realizadas quando não há movimentação por parte dos servidores de forme efetiva,

sendo somente realizada de forma esporádica.

Figura 9: Palestrantes do evento "Educação financeira para a liberdade"
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3.6.  COPO DESCARTÁVEL (REDUZIR A UTILIZAÇÃO DO 
MATERIAL DE CONSUMO)

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: reduzir a utilização de materiais de consumo

Ação: diminuir o uso do copo descartável

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2020 a dezembro/2020

Não houve registro de emissão de empenho além do que já foi citado no relatório

parcial enviado no dia 02 de outubro de 2020, por meio do memorando eletrônico n°1/2020.

3.7.  ENERGIA ELÉTRICA  

Objetivo estratégico: assegurar práticas de gestão sustentável e eficiente dos recursos

socioeconômicos e ambientais.

Iniciativa: reduzir o consumo de energia no Campus.

Ação: redução do consumo de energia no Campus

Cronograma de implantação proposto: janeiro de 2020 a dezembro/2020

3.7.1.  Consumo de energia elétrica 

Continuando a análise de consumo de energia entre os anos de 2018 e 2020, fizemos

um comparativo no período de julho a dezembro destes anos. Segue planilha do comparativo

abaixo.
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Tomando por base a planilha acima, construímos o gráfico comparando os mesmos

meses dos três anos em relação ao consumo em Kwh.

Tabela 6: Consumo de energia elétrica em KWh e Despesa em R$ 

Figura 10: Consumo em Kwh
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Resolvemos deixar somente esses dois dados para maior praticidade na representação

da evolução do consumo de energia ao longo dos anos. Dados os valores apresentados acima,

temos que:

Julho:  houve queda no consumo de 2018 para  2019 e  de  2019 para  2020,  o  que

representa um avanço na conscientização do uso da energia elétrica. O valor de 2018, apesar

ter menos dias letivos, foi maior devido ao aluguel do transformador, o que gerou custo para o

Campus, refletindo no aumento do valor da fatura.  Em 2020, o valor foi menor devido à

pandemia do COVID-19 (quando não houve aula presencial no Campus).

Agosto:  tanto  em 2018  quanto  em 2019,  houve  cobrança  de  multa,  mas  o  valor

cobrado de 2019 foi menor que no ano anterior, o que mostra evolução no uso racional da

energia, mesmo em agosto de 2019 contando com um dia letivo a mais do que no ano anterior.

O ano de 2020 foi atípico, registrando um valor abaixo da média.

Setembro: 2019 registrou um valor menor do que 2018 por apresentar menos dias

letivos que no ano anterior. Ainda em 2019, na fatura do respectivo mês não houve cobrança

de multa como ocorreu em 2018. O ano de 2020 seguia sem atividades no Campus.

Outubro: em 2018 ouve cobrança de juros e multa, o que justifica o preço ligeiramente

maior que no ano de 2019, apesar deste ano apresentar mais dias letivos. Outubro de 2019 foi

um mês em que houve muitas atividades letivas, o que caracteriza a aproximação com o ano

anterior. O ano de 2020 seguia sem atividades no Campus.

Novembro:  em 2018 houve  forte  sobrecarga  de  energia,  aliada  ao  fato  de  a  rede

elétrica no Campus ser bastante antiga, o que necessitou de um serviço de reparo na mesma

rede, o qual ocorreu no ano posterior. Por isso os valores nas faturas registrados em 2018

apresentaram valores maiores do que nos outros anos.
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Dezembro: comparado a 2019, o ano de 2018 apresentou apenas 10 dias letivos no

respectivo mês, enquanto que em 2019, 21 dias, o que justifica o aumento no consumo. O ano

de 2020 seguia sem atividades no Campus.

No que se refere ao consumo no segundo semestre (julho a dezembro), os últimos

meses de 2019 e 2020 foram bem inferiores em relação ao ano de 2018 em virtude de um

serviço de reparo da rede elétrica em 2019 e do COVID-19 em 2020. Tal fato prejudicou

sobremaneira  a  tentativa  de  uma  melhor  interpretação  dos  dados.  Apesar  de  todos  os

problemas  apresentados,  o  Campus  Rio  Largo  sempre  se  preocupou  com  a  questão  do

consumo racional da energia.

3.7.2.  Despesa com energia elétrica

O mês de julho de 2018 foi o último mês em que houve a cobrança pela locação do

transformador  oferecido  pela  Eletrobras.  Durante  quase  todo  o  ano  de  2018,  as  faturas

apresentaram valores maiores que 2019 e 2020, sendo algumas razões como a cobrança de

multas e juros e a cobrança da bandeira vermelha entre julho e novembro, além da unidade

Figura 11: Despesa em R$



26

possuir  uma rede elétrica bastante antiga,  não comportando todos os eletroeletrônicos que

estavam em utilização, gerando sobrecarga e refletindo no aumento da fatura. Já em 2019,

apesar  da  cobrança  tanto  da  bandeira  amarela  quanto  da  bandeira  vermelha,  o  valor  se

apresentou menor porque algumas lâmpadas que entraram em desuso, foram substituídas por

lâmpadas em led e, no mesmo ano, foi feito o reparo da rede, estabilizando a geração de

energia, refletindo em um valor menor na fatura.

4.  CONCLUSÃO 

O Campus Rio Largo trabalha para aprimorar suas ações de sustentabilidade na busca

de  conscientizar  todos  os  alunos  e  servidores,  além  dos  funcionários  das  empresas

terceirizadas, visando a construção de um clima melhor, não deixando, porém, de aproveitar

os recursos de que hoje dispomos, sem desperdícios. Deixaremos como legado o consumo

consciente de nossa unidade para que futuros alunos e servidores reconheçam o trabalho que

foi realizado de forma planejada e sustentável ao longo do tempo. 
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 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade Rio Largo 

Iniciativa (s) Deslocamento de pessoal 

Meta: A meta que está cadastrada no Geplanes é quantas ações o Campus conseguirá realizar dentre todas as iniciativas cadastradas. No Caso do 
Campus Rio Largo, foram cadastradas 6 iniciativas e dentro dessas 6 iniciativas, existem 10 ações a serem realizadas. Na iniciativa 
Deslocamento de pessoal, dentre os anos de 2017 a 2020, conseguimos reduzira utilização do veículo de 2017 para 2018 em 43,75%, de 2018 
para 2019 em 15,55% e de 2019 para 2020 em 68,42%. 

 

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 
Aplicado (s) 

Incentivar a utilização 
do veículo oficial, 
somente, em viagens 
institucionais em que 
forem dois ou mais 
servidores do mesmo 
campus com a 
finalidade de reduzir 
os impactos 
ambientais. 

Coordenação de 
Infraestrutura e 
Transporte 

X Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 

Acompanhando do 
número de solicitações 
de veículo realizadas 
pelos servidores durante 
todo o ano de 2020, 
comparando com o 
número de solicitações 
do ano anterior.  

Redução no consumo de combustível. 
economia de papel, poder trabalhar 
com o processo de onde estiver, 
assinando o mesmo no próprio celular, 
além de evitar o transporte dos 
mesmos de forma física, como era feito 
anteriormente 

Planilhas de registro 
de saídas com a 
Amarok.  Existente Contínuo 

 Existente  

Indicadores 
Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, também 
justifique por que não foi alcançada a meta 

Meta alcançada. Conseguimos reunir os dados e fazer um comparativo desde o ano de 2017 até o corrente ano. 

*Orientações: 
1) Iniciativa (s):  relacionar quais as inciativas de acordo com os temas do PLS a ação aborda. Os temas do PLS estão previstos no artigo 8º da IN MPOG nº 10/2012, quais sejam: I - material de 
consumo, compreendendo pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de 
trabalho; compras e contratações sustentáveis; deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de poluentes. Os temas 
também constam na PORTARIA Nº 3077 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, que institui o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Instituto Federal de Alagoas para o período 2019-
2023, nas Unidades do IFAL - Reitoria e campi. Ex: Reduzir Material de Consumo 
2) Metas: metas do plano de ação. Ex: Reduzir 10% do consumo de papel 
3) Ação: compreende o detalhamento da implementação das ações que serão tomadas visando o atingimento da meta. Ex:  Gestão eletrônica de documentos. 
4) Responsável: o (s) setor(es) responsável (is) pela implantação da ação. Ex: Setor de Tecnologia da Informação 
5) Cronograma: colocar a data em que a ação irá se iniciar, caso seja ação planejada, ou a data em que a ação iniciou, no caso de ação já em execução e colocar a data prevista para o término 
ou informar que se trata de ação contínua, se for o caso. 
6) Etapas: etapas de execução da ação. Ex: Incentivar servidores a realizarem impressões frente e verso. 
7) Benefícios: quais benefícios (econômicos, sociais e ambientais) a ação proporciona: Ex: Redução do consumo de papel, redução do gasto com a aquisição de papel e de toner de 
impressoras. 
8) Recurso (s) Aplicado (s): previsão dos recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. Ex:  Setor de Tecnologia da Informação, 
Departamento de Contabilidade e Finanças.+ aprox. R$ 3.000,00. 

  



 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade Rio Largo 

Iniciativa (s) Licitações sustentáveis. 

Meta: 100% da atividade executada.  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) Aplicado (s) 

Dar preferência às 
aquisições de bens e 
materiais, 
contratações de 
serviços e obras 
ambientalmente 
sustentáveis.  

Departamento 
Administrativo  

X Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 

Atendendo aos Pareceres Referenciais 
da Procuradoria Federal no IFAL, os 
quais preconizam a obrigatoriedade de 
especificação dos abjetos a serem 
contratados de acordo com critérios de 
sustentabilidade ambiental. Obedecendo 
às disposições previstas no art. 5º da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
01/2010, ao art. 3º da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 02/2014 bem 
como no "Guia Nacional de Licitações 
Sustentáveis" e demais legislações 
vigentes pertinentes ao assunto. 

Implementar mudanças 
na direção da 
ecoeficiência, com uso 
racional e sustentável 
dos recursos. Assim, o 
poder de compra do 
Estado passa a ser um 
instrumento de proteção 
ao meio ambiente e de 
desenvolvimento 
econômico e social. 

Termo de Referência adesão 
(carona) nº 22/2020-UASG 
153030 do processo 
administrativo 23041. 
030220/2020-39), o qual trata da 
aquisição de equipamentos de 
videomonitoramento para os 
Campus Rio Largo, Murici, 
Arapiraca e Benedito Bentes 
conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste 
mesmo Termo. 

 Existente Contínuo 

   Nova     
 Existente 

Indicadores 
Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Meta alcançada. Conseguimos implementar a política de sustentabilidade nos documentos de toda a rede federal de ensino. Há 
um trecho do Termo de referência contendo critérios de sustentabilidade no relatório do segundo semestre que enviaremos. 

*Orientações: 
1) Iniciativa (s):  relacionar quais as inciativas de acordo com os temas do PLS a ação aborda. Os temas do PLS estão previstos no artigo 8º da IN MPOG nº 10/2012, quais sejam: I - material de consumo, compreendendo 
pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e contratações sustentáveis; 
deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de poluentes. Os temas também constam na PORTARIA Nº 3077 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, que 
institui o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Instituto Federal de Alagoas para o período 2019-2023, nas Unidades do IFAL - Reitoria e campi. Ex: Reduzir Material de Consumo 
2) Metas: metas do plano de ação. Ex: Reduzir 10% do consumo de papel 
3) Ação: compreende o detalhamento da implementação das ações que serão tomadas visando o atingimento da meta. Ex:  Gestão eletrônica de documentos. 
4) Responsável: o (s) setor(es) responsável (is) pela implantação da ação. Ex: Setor de Tecnologia da Informação 
5) Cronograma: colocar a data em que a ação irá se iniciar, caso seja ação planejada, ou a data em que a ação iniciou, no caso de ação já em execução e colocar a data prevista para o término ou informar que se trata de 
ação contínua, se for o caso. 
6) Etapas: etapas de execução da ação. Ex: Incentivar servidores a realizarem impressões frente e verso. 
7) Benefícios: quais benefícios (econômicos, sociais e ambientais) a ação proporciona: Ex: Redução do consumo de papel, redução do gasto com a aquisição de papel e de toner de impressoras. 
8) Recurso (s) Aplicado (s): previsão dos recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. Ex:  Setor de Tecnologia da Informação, Departamento de 

Contabilidade e Finanças.+ aprox. R$ 3.000,00. 
 

  



  

 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade Rio Largo 

Iniciativa (s) Promover a gestão adequada de resíduos gerados. 

Meta: 100% da atividade executada.  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) Aplicado (s) 

Parcerias com 
empresas de coleta e 
reciclagem de lixo 
eletrônico. 

Leandro Pereira 
Tâmara 

X Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 

Buscando parcerias com empresas que 
trabalhem com reciclagem. 

Promover a destinação 
sustentável dos resíduos 
sólidos coletados.  

Emissão do termo de doação pela 
empresa Bio digital. O Atacadão 
apenas recebe o lixo.  Existente Contínuo 

Separação dos 
resíduos eletronicos 

Leandro Pereira 
da Silva, Tâmara 
Moraes Bastos 
Elane Costa e 
Esther. 

X Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 

Promovendo treinamento com os 
colaboradores terceirizados da área da 
limpeza orientando sobre a importância e 
necessidade e forma adequada da 
separação dos resíduos eletrônicos da 
instituição. 

Promover a destinação 
sustentável dos resíduos 
sólidos coletados. 

Os trabalhadores terceirizados 
me auxiliaram na separação do 
lixo eletrônico. 

 Existente 

Indicadores Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, 
também justifique por que não foi alcançada a meta 

Meta alcançada. Conseguimos reunir uma significativa quantidade de resíduos eletrônicos e firmar parceria com a Bio digital e 
destinar os resíduos na Reciclus. 

*Orientações: 
1) Iniciativa (s):  relacionar quais as inciativas de acordo com os temas do PLS a ação aborda. Os temas do PLS estão previstos no artigo 8º da IN MPOG nº 10/2012, quais sejam: I - material de 
consumo, compreendendo pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de 
trabalho; compras e contratações sustentáveis; deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de poluentes. Os temas 
também constam na PORTARIA Nº 3077 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, que institui o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Instituto Federal de Alagoas para o período 2019-
2023, nas Unidades do IFAL - Reitoria e campi. Ex: Reduzir Material de Consumo 
2) Metas: metas do plano de ação. Ex: Reduzir 10% do consumo de papel 
3) Ação: compreende o detalhamento da implementação das ações que serão tomadas visando o atingimento da meta. Ex:  Gestão eletrônica de documentos. 
4) Responsável: o (s) setor(es) responsável (is) pela implantação da ação. Ex: Setor de Tecnologia da Informação 
5) Cronograma: colocar a data em que a ação irá se iniciar, caso seja ação planejada, ou a data em que a ação iniciou, no caso de ação já em execução e colocar a data prevista para o término 
ou informar que se trata de ação contínua, se for o caso. 
6) Etapas: etapas de execução da ação. Ex: Incentivar servidores a realizarem impressões frente e verso. 
7) Benefícios: quais benefícios (econômicos, sociais e ambientais) a ação proporciona: Ex: Redução do consumo de papel, redução do gasto com a aquisição de papel e de toner de 
impressoras. 
8) Recurso (s) Aplicado (s): previsão dos recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. Ex:  Setor de Tecnologia da Informação, 
Departamento de Contabilidade e Finanças.+ aprox. R$ 3.000,00. 
 
 

 

 



 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade Rio Largo 

Iniciativa (s) Qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Meta: 67% da atividade executada.  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) Aplicado (s) 

Desenvolver ações voltadas à 
saúde do servidor. 

Leandro Pereira da 
Silva. Sabrina 
Jakelline Cipriano 

x Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 

Implantação de projetos de cinesioterapia laboral e 
massoterapia. Implantação de informativo de saúde 

do servidor e eventos de saúde. 

Proporcionar relaxamento e 
prevenir lesões por esforço 
repetitivo, além de doenças 
relacionados ao trabalho. 

NÃO REALIZADA 
 Existente  

Identificar no ambiente de 
trabalho aspectos físicos que 
comprometam a qualidade de 
vida do servidor. 

Leandro Pereira da 
Silva. Sabrina 
Jakelline Cipriano 

X Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 

Utilizando questionário on line para ser preenchido 
pelos servidores. 

Pela necessidade de 
diagnosticar os aspectos físicos 
que geram desconforto e possam 
comprometer a qualidade de vida 
do servidor. 

NÃO REALIZADA 
 

 Existente  

Promover atividades de 
integração e de qualidade de 
vida no local de trabalho; 

Leandro Pereira da 
Silva, Tâmara 
Moraes Bastos Elane 
Costa e Esther. 

X Nova Janeiro/2020 a 
Dezembro/2020 Realizando ações ligados às temáticas de saúde e 

integração do servidor. 

O servidor deve se sentir mais 
confortável e seguro no ambiente 
organizacional. 

NÃO REALIZADA 
 

 Existente 

Indicadores 
Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, também justifique por 
que não foi alcançada a meta 

67% da meta foi alcançada. Porém fizemos duas  lives sobre qualidade de Vida no Trabalho com o tema “Qualidade de vida no 
Trabalho: porque o nosso maior objetivo é viver com saúde!” e “Educação financeira para a liberdade”. Substituímos duas das 
ações que estavam planejadas no Geplanes. 

Link da palestra no meet. https://drive.google.com/file/d/1uF2eC59MDTlFZJ33lp4XHIgCaFCHV199/view?usp=sharing. 

https://drive.google.com/file/d/14jbzSf_5Tk5dN2f3qAePYCOn0_J_aQwh/view?usp=sharing 
*Orientações: 
1) Iniciativa (s):  relacionar quais as inciativas de acordo com os temas do PLS a ação aborda. Os temas do PLS estão previstos no artigo 8º da IN MPOG nº 10/2012, quais sejam: I - material de consumo, compreendendo 
pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e contratações sustentáveis; 
deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de poluentes. Os temas também constam na PORTARIA Nº 3077 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, 
que institui o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Instituto Federal de Alagoas para o período 2019-2023, nas Unidades do IFAL - Reitoria e campi. Ex: Reduzir Material de Consumo 
2) Metas: metas do plano de ação. Ex: Reduzir 10% do consumo de papel 
3) Ação: compreende o detalhamento da implementação das ações que serão tomadas visando o atingimento da meta. Ex:  Gestão eletrônica de documentos. 
4) Responsável: o (s) setor(es) responsável (is) pela implantação da ação. Ex: Setor de Tecnologia da Informação 
5) Cronograma: colocar a data em que a ação irá se iniciar, caso seja ação planejada, ou a data em que a ação iniciou, no caso de ação já em execução e colocar a data prevista para o término ou informar que se trata de 
ação contínua, se for o caso. 
6) Etapas: etapas de execução da ação. Ex: Incentivar servidores a realizarem impressões frente e verso. 
7) Benefícios: quais benefícios (econômicos, sociais e ambientais) a ação proporciona: Ex: Redução do consumo de papel, redução do gasto com a aquisição de papel e de toner de impressoras. 
8) Recurso (s) Aplicado (s): previsão dos recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. Ex:  Setor de Tecnologia da Informação, Departamento de Contabilidade 
e Finanças.+ aprox. R$ 3.000,00. 

  



 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade Rio Largo 

Iniciativa (s) Reduzir a utilização de materiais de consumo. 

Meta: 100% da atividade executada.  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) Aplicado 
(s) 

Diminuir o consumo de 
papel. 

 x Nova Janeiro/202
0 a 

Dezembro/2
020 

Substituindo o uso de documentos impressos 
pelo digital, imprimindo apenas o necessário, 
revisando os documentos antes da impressão, 
imprimindo documentos em frente e verso. O 
monitoramento se dá por meio das solicitações 
de compras do material no Campus ao longo 
dos anos. 

Contribuir para uma 
sociedade sustentável, 
através do conhecimento 
sobre como reaproveitar os 
materiais de consumo, 
evitando os impactos 
ambientais causados pela 
má utilização destes. 

Comparativo das 
notas de empenho 
emitidas entre 2017 e 
2020 para a compra 
de resmas para o 
Campus. 

 Existente  

 
Diminuição do copo 
descartável. 

 X Nova Janeiro/202
0 a 

Dezembro/2
020 

Em relação ao copo descartável, diminuir o seu 
uso, substituindo por garrafas ou copos 
próprios paulatinamente. O monitoramento se 
dá por meio das solicitações de compras do 
material no Campus ao longo dos anos. 

Contribuir para uma 
sociedade sustentável, 
através do conhecimento 
sobre como reaproveitar os 
materiais de consumo, 
evitando os impactos 
ambientais causados pela 
má utilização destes. 

Comparativo das 
notas de empenho 
emitidas entre 2017 e 
2020 para a compra 
de resmas para o 
Campus. 

 Existente  

 Existente  

Indicadores Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, também 
justifique por que não foi alcançada a meta 

Foi possível somente verificar quantas resmas e quantos copos descartáveis o Campus comprou no período de 2017 a 
2020. Não tinha como monitorar quantas impressões foram feitas durante todo o ano visto que alguns servidores 
compareciam ao campus de forma esporádica, impossibilitando um comparativo entre os meses. Diante de tal fato, 
consideramos 100% realizada, apesar dos imprevistos. 

*Orientações: 
1) Iniciativa (s):  relacionar quais as inciativas de acordo com os temas do PLS a ação aborda. Os temas do PLS estão previstos no artigo 8º da IN MPOG nº 10/2012, quais sejam: I - material de consumo, compreendendo 
pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras e contratações sustentáveis; 
deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de poluentes. Os temas também constam na PORTARIA Nº 3077 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, 
que institui o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Instituto Federal de Alagoas para o período 2019-2023, nas Unidades do IFAL - Reitoria e campi. Ex: Reduzir Material de Consumo 
2) Metas: metas do plano de ação. Ex: Reduzir 10% do consumo de papel 
3) Ação: compreende o detalhamento da implementação das ações que serão tomadas visando o atingimento da meta. Ex:  Gestão eletrônica de documentos. 
4) Responsável: o (s) setor(es) responsável (is) pela implantação da ação. Ex: Setor de Tecnologia da Informação 
5) Cronograma: colocar a data em que a ação irá se iniciar, caso seja ação planejada, ou a data em que a ação iniciou, no caso de ação já em execução e colocar a data prevista para o término ou informar que se trata de 
ação contínua, se for o caso. 
6) Etapas: etapas de execução da ação. Ex: Incentivar servidores a realizarem impressões frente e verso. 
7) Benefícios: quais benefícios (econômicos, sociais e ambientais) a ação proporciona: Ex: Redução do consumo de papel, redução do gasto com a aquisição de papel e de toner de impressoras. 
8) Recurso (s) Aplicado (s): previsão dos recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. Ex:  Setor de Tecnologia da Informação, Departamento de Contabilidade 
e Finanças.+ aprox. R$ 3.000,00. 

  



 DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

Campus/Unidade Rio Largo 

Iniciativa (s) Reduzir o consumo de energia no Campus. 

Meta: 100% da atividade executada.  
Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) Aplicado (s) 

Redução do consumo de 
energia no Campus. 

 x Nova Janeiro/202
0 a 

Dezembro/2
020 

Conscientizar a comunidade acadêmica sobre 
a importância do consumo consciente de 
energia elétrica, como por exemplo, desligar 
Ar-condicionado, luzes e monitores sempre ao 
se ausentar do ambiente, inclusive fechando 
portas e janelas quando ligar o ar- 
condicionado. Acompanhar a redução do 
consumo através de gráficos e planilhas em 
excel (mensalmente). 

Proteger o meio ambiente, 
aproveitando o valor 
resultante da economia para 
empregar em outros projetos 
do campus. 

Comparativo do gasto 
de energia em KWh e 
do valor pago em R$ 
gerado na fatura. 

 Existente  

 Existente  

 Existente  

Indicadores Número de ações de sustentabilidade do PLS realizadas no Ifal. 

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, também 
justifique por que não foi alcançada a meta 

100% da atividade foi executada. Apesar de não ser possível conscientizar a comunidade sobre a importância do 
consumo, consideramos como totalmente realizada pelos gráficos e planilhas acerca do consumo em KWh e em R$. 

*Orientações: 
1) Iniciativa (s):  relacionar quais as inciativas de acordo com os temas do PLS a ação aborda. Os temas do PLS estão previstos no artigo 8º da IN MPOG nº 10/2012, quais sejam: I - material de 
consumo, compreendendo pelo menos papel para impressão, copos descartáveis e cartuchos para impressão; energia elétrica; água e esgoto; coleta seletiva; qualidade de vida no ambiente de 
trabalho; compras e contratações sustentáveis; deslocamento de pessoal, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de poluentes. Os temas 
também constam na PORTARIA Nº 3077 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, que institui o Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) do Instituto Federal de Alagoas para o período 2019-
2023, nas Unidades do IFAL - Reitoria e campi. Ex: Reduzir Material de Consumo 
2) Metas: metas do plano de ação. Ex: Reduzir 10% do consumo de papel 
3) Ação: compreende o detalhamento da implementação das ações que serão tomadas visando o atingimento da meta. Ex:  Gestão eletrônica de documentos. 
4) Responsável: o (s) setor(es) responsável (is) pela implantação da ação. Ex: Setor de Tecnologia da Informação 
5) Cronograma: colocar a data em que a ação irá se iniciar, caso seja ação planejada, ou a data em que a ação iniciou, no caso de ação já em execução e colocar a data prevista para o término 
ou informar que se trata de ação contínua, se for o caso. 
6) Etapas: etapas de execução da ação. Ex: Incentivar servidores a realizarem impressões frente e verso. 
7) Benefícios: quais benefícios (econômicos, sociais e ambientais) a ação proporciona: Ex: Redução do consumo de papel, redução do gasto com a aquisição de papel e de toner de 
impressoras. 
8) Recurso (s) Aplicado (s): previsão dos recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações. Ex:  Setor de Tecnologia da Informação, 
Departamento de Contabilidade e Finanças.+ aprox. R$ 3.000,00. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório anual refere-se às ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 
2020 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. 6), tendo em conta as demandas 
recebidas, centrou as suas atividades de um lado, no planejamento e implementação 
de ações/iniciativas para o ano de 2020 e, de outro lado, no envio/compartilhamento 
de informações e/ou documentação para a presidência da Comissão Sistêmica de 
Sustentabilidade do IFAL e/ou outros setores do IFAL. 

Assim, as ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2020 do Campus 
Santana do Ipanema do IFAL, apresentadas neste documento, foram desenvolvidas, 
implementadas e/ou continuadas pela Comissão de Sustentabilidade Ambiental e/ou 
com protagonismo de algum setor do Campus Santana do Ipanema.  

Para tanto, a metodologia de levantamento e/ou obtenção das informações a 
respeito das ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2020 do Campus Santana 
do Ipanema ocorreu a partir do registro/acesso à ferramenta Geplanes, contato com 
servidores e/ou registro/verificação de situações presentes no Campus Santana do 
Ipanema.  

Na ferramenta Geplanes, no contexto do Campus Santana do Ipanema, foram 
registradas/atualizadas ações/iniciativas de sustentabilidade cadastradas para o ano 
2020 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, no entender desta comissão, justificou a sua contabilização. 

Destaca-se ainda que o material comprovativo da realização/conclusão de 
ações/iniciativas foi obtido junto a servidores que se caracterizam por serem membros 
da composição Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus 
Santana do Ipanema e/ou por serem servidores do campus vinculados, de alguma 
forma, à realização das ações/iniciativas indicadas. 
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2 AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2020 

Elencamos, a seguir, ações/iniciativas ambientais realizadas/concluídas em 2020. 
As comprovações de realização das ações/iniciativas elencadas foram inseridas nos 
ANEXOS deste relatório. 

 

2.1 Iniciativa: Reduzir o material de consumo 
A seguir, no Quadro 1, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2020 

referente à iniciativa reduzir o material de consumo. 
Quadro 1 - Ações vinculadas à iniciativa reduzir o material de consumo. 

Item Ações vinculadas Comprovação 
1 Monitorar o quantitativo de fotocópias e impressões. ANEXO 2 

(pág.7) 
ANEXO 3 
(pág. 8) 

2 Desestimular o uso de copos descartáveis. ANEXO 4 
(pág. 9) 
ANEXO 5 
(pág. 10) 

3 Estimular o uso de configurações/padrões de documentos que promovam a 
economia de cartuchos/tonners de impressão. 

ANEXO 2 
(pág.7) 
ANEXO 3 
(pág. 8) 

4 Limitar o número de fotocópias e impressões. ANEXO 2 
(pág.7) 
ANEXO 3 
(pág. 8) 

 
2.2 Iniciativa: Reduzir o consumo de energia elétrica 

A seguir, no Quadro 2, apresentamos a ação realizada/concluída em 2020 
referente à iniciativa reduzir o consumo de energia elétrica. 

Quadro 2 - Ações vinculadas à iniciativa reduzir o consumo de energia elétrica. 

Item Ações vinculadas Comprovação 
1 Monitorar o consumo de energia elétrica. ANEXO 6 

(pág. 11) 
 

2.3 Iniciativa: Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de 
esgoto 
A seguir, no Quadro 3, apresentamos a ação realizada/concluída em 2020 

referente à iniciativa reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de 
esgoto. 
Quadro 3 - Ações vinculadas à iniciativa reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de esgoto. 

Item Ações vinculadas Comprovação 
1 Monitorar o uso/consumo de água. ANEXO 7 

(pág. 12) 
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2.4 Iniciativa: Gerir resíduos adequadamente 
A seguir, no Quadro 4, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2020 

referente à iniciativa gerir resíduos adequadamente. 
Quadro 4 - Ações vinculadas à iniciativa gerir resíduos adequadamente. 

Item Ações vinculadas Comprovação 
1 Disponibilizar pontos de coleta para diferentes tipos resíduos (pontos de 

coleta seletiva). 
ANEXO 8 
(pág. 13) 

 

2.5 Iniciativa: Melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica 
A seguir, no Quadro 5, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2020 

referente à iniciativa melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica. 

Quadro 5 - Ações vinculadas à iniciativa melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica. 

Item Ações vinculadas Comprovação 
1 Adotar medidas para promover no campus um ambiente físico de trabalho 

seguro e saudável. 
ANEXO 9 
(pág. 14) 

2 Promover campanhas de sensibilização e conscientização.  ANEXO 10 
(pág. 15) 

 
2.6 Iniciativa: Realizar procedimentos licitatórios sustentáveis 

A seguir, no Quadro 6, apresentamos as ações realizadas/concluídas em 2020 
referente à iniciativa realizar procedimentos licitatórios sustentáveis. 

Quadro 6 - Ações vinculadas à iniciativa realizar procedimentos licitatórios sustentáveis. 

Item Ações vinculadas Comprovação1 
1 Contratar e adquirir (sempre quando possível) bens, produtos, serviços 

ambientalmente sustentáveis. 
ANEXO 11 
(pág. 16) 
ANEXO 12 
(pág. 17) 

2 Fomentar compras compartilhadas. ANEXO 11 
(pág. 16) 
ANEXO 12 
(pág. 17) 

 
3 JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2020 

Ainda que o planejamento das ações/iniciativas tenha sido revisado e registrado 
na ferramenta GEPLANES, em função da pandemia da COVID-19, não foi possível 
concretizar todas as ações/iniciativas previstas. 

Neste sentido, elencamos como principal justificativa das ações/iniciativas não 
realizadas em 2020, em geral, a pandemia da COVID-19 e, em especial, a interrupção 
da rotina habitual de trabalho presencial no Campus por conta da pandemia.  

Desta maneira, esta Comissão de Sustentabilidade Ambiental, entende que a 
realização das ações/iniciativas ficou limitada/comprometida pelo contexto exposto e, 
por conta desta situação, justifica-se a não realização da totalidade do planejamento 
de ações/iniciativas previstas para 2020.  

                                                 
1 A Comissão de Sustentabilidade Ambiental no âmbito do Campus Santana do Ipanema, 
poderá encaminhar, caso seja necessário,cópia do Edital de Inexigibilidade N° 01/2020. O 
referido documento foi referenciado na declaração apresentada como comprovativo das ações 
vinculadas à iniciativa realizar procedimementos licitatórios sustentáveis.  
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4 CONCLUSÃO 

Este relatório apresentou ações/iniciativas de sustentabilidade do ano de 2020 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: 06 (seis) iniciativas e, respectivamente, 
11 (onze) ações vinculadas. 

Conforme indicado no item 3 (pág. 4), o planejamento de ações/iniciativas 
previstas não pode ser realizado em sua totalidade. Tal situação justificou-se, no 
entender desta Comissão Local de Sustentabilidade, principalmente pelas limitações 
acarretadas pela pandemia da COVID-19.  

Esta Comissão de Sustentabilidade Ambiental, suportada pelas informações 
levantadas, acredita ser possível afirmar que as ações/iniciativas 
relatadas/contabilizadas são verídicas e que foram realizadas (ou continuadas) no ano 
de 2020 no Campus Santana do Ipanema do IFAL. 

O presente relatório foi concluído em 02 de março de 2021, 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 3042 de 4 de setembro de 2020: 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 de prestação de serviços continuados de reprografia 2020/2021, página 
1 de 2.  

 

 
 

  



Página 8 de 17 
 

ANEXO 3 - Imagem/cópia de análise de prestação de serviços continuados de reprografia 2020/2021, página 
2 de 2. 
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ANEXO 4 – Fotografia ilustrativa de exemplo de comunicação visual realizada/mantida no Campus Santana 
do Ipanema do IFAL alusiva à adoção/utilização de recipientes não descartáveis (xícara, copo ou garrafa). 
Fotografia enviada pela Direção Geral do Campus Santana do Ipanema. 
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ANEXO 5 – Imagem/ilustração utilizada em campanha, no âmbito de rede social, para redução do uso de 
copos descartáveis. Enviada por Débora Amorim de Vasconcelos (integrante da Comissão de 
Sustentabilidade no âmbito do Campus Santana do Ipanema do IFAL). 
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ANEXO 6 – Imagem/ilustração de monitoramento do consumo de energia no âmbito do Campus Santana do 
Ipanema, no ano de 2020. Enviado/realizado por Timóteo Pereira Fernandes (integrante da Comissão de 
Sustentabilidade no âmbito do Campus Santana do Ipanema do IFAL). 
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ANEXO 7 – Imagem/ilustração de monitoramento do uso/consumo de água no âmbito do Campus Santana 
do Ipanema, no ano de 2020. Enviado/realizado por Timóteo Pereira Fernandes (integrante da Comissão de 
Sustentabilidade no âmbito do Campus Santana do Ipanema do IFAL). 
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ANEXO 8 – Fotografia ilustrativa da presença de lixeiras de coleta seletiva no Campus Santana do Ipanema 
do IFAL. Fotografia enviada pela Direção Geral do Campus Santana do Ipanema. 
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ANEXO 9 – Fotografia ilustrativa da presença, no âmbito do Campus Santana do Ipanema do IFAL, de 
equipamento/acessório de ergonomia: apoio para os pés. Fotografia enviada pela Direção Geral do Campus 
Santana do Ipanema. 
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ANEXO 10 – Imagem/ilustração utilizada em campanha, no âmbito de rede social, para sensibilização e 
conscientização: Home Office – Cuidados básicos para sua rotina de trabalhos e estudos em casa. Enviada 
por Débora Amorim de Vasconcelos (integrante da Comissão de Sustentabilidade no âmbito do Campus 
Santana do Ipanema do IFAL). 
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ANEXO 11 – Imagem/cópia de declaração de que ente atende aos critérios de sustentabilidade sócio-
ambiental em seus processos de compras, página 1 de 2. 
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ANEXO 12 – Imagem/cópia de declaração de que ente atende aos critérios de sustentabilidade sócio-
ambiental em seus processos de compras, página 2 de 2. 
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São Miguel dos Campos – AL – 2021 



 

1. INTRODUÇAO 

O presente relatório apresenta as principais ações sustentáveis 

realizadas na sede própria do Ifal, Campus São Miguel dos Campos, visto 

que hodiernamente a sede se encontra em fase de entrega.  

As instalações das novas dependências seguem o modelo padrão 

implantado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), o prédio possui 13 salas de aula com capacidade para até 45 

carteiras, todas climatizadas, com iluminação e ventilação natural, 

laboratórios de línguas, informática, química/biologia, física/matemática, 

microbiologia, físico-química, análises instrumentais, petróleo e gás e 

segurança do trabalho. A sede também possui um auditório com 

capacidade para 150 pessoas, uma biblioteca com ambientes de estudos 

individuais, plataforma elevatória e capacidade para mais de 30 alunos ao 

mesmo tempo, ginásio poliesportivo coberto, com vestiários femininos, 

masculinos e acessíveis, sala de professor de educação física e 

arquibancadas, refeitório com capacidade para 64 estudantes, cantina, e 

pátio coberto.  

Todos os espaços foram projetados com acessibilidade e buscando 

atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e legislações 

ambientais vigentes. 

  



 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2020 

 

Ação Justificativa Status 

1. Iluminação de LED 
 
 
 
 
 
 
 

As lâmpadas de LED são sustentáveis, pois não contêm 
nenhum elemento poluente ou contaminante, tais como 
as lâmpadas fluorescentes, diminuindo a quantidade de 
resíduos gerado. 
Outro benefício do LED é o baixo consumo de energia, o 
que causa, além de economia para a instituição, uma 
diminuição na necessidade de geração de energia 
elétrica, reduzindo os impactos ambientais desse 
processo. 
Além dessas vantagens, o LED não emite calor, o que 
ajuda na diminuição do consumo de energia do ar 
condicionado que trabalhará menos tempo para climatizar 
um ambiente. 

✓ Implantada 

2. Baia para armazenamento dos 
resíduos recicláveis 

 
 

 
 

Todos os resíduos recicláveis gerados no campus serão 
segregados nos ambientes geradores pela comunidade 
acadêmica e posteriormente armazenados em abrigos, 
local próprio para contenção temporária para retirada pela 
cooperativa de catadores de materiais recicláveis de São 
Miguel dos Campos. 
A armazenagem será feita de forma que os resíduos 
recicláveis estejam protegidos e separados conforme 
suas características, garantindo assim que não ocorram 
acidentes, risco de contaminação e que a destinação seja 
facilitada. 
O objetivo é garantir que os resíduos não sofram 
alteração da qualidade, quantidade, ou de sua 

✓ Implantada 



classificação, minimizando os riscos de danos ao ser 
humano e ao meio ambiente. 

3. Aquisição de coletores para as 
dependências do campus 

 

Com base em um projeto de pesquisa realizado no 
campus identificamos que os resíduos sólidos gerados 
em maior quantidade são plásticos e papel, como não 
deve haver mistura de lixo seco com molhado, se faz 
necessário a segregação dos resíduos orgânicos. A 
Comissão de Sustentabilidade orientou a direção do 
campus a aquisição de lixeiras próprias para a 
segregação dos resíduos. 

✓ Em 
andamento 

4. Formalizar parceria com a 
Acamare (Associação dos 

Catadores de Materiais 
Recicláveis) de São Miguel dos 

Campos  

Ao longo dos anos, a coleta seletiva municipal praticada 
em parceria com organizações de catadores recebeu 
várias denominações como coleta seletiva solidária, 
coleta seletiva com inclusão social, sendo a mais recente 
coleta seletiva com inclusão socioprodutiva de catadores, 
visto que gera vários benefícios para a comunidade. 
Atualmente a Acamare conta com a participação de treze 
catadores de materiais recicláveis organizados em 
cooperativa, conforme define a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e recolhe em média 15 toneladas de 
resíduos recicláveis por mês na cidade de São Miguel dos 
Campos. 

✓ Em 
andamento 

5. Sistema de coleta da água 
pluvial 

Água é um fator limitante para o desenvolvimento de 
diversas regiões, logo os sistemas de coleta da água 
pluvial é um meio de conservação da água para enfrentar 

✓ Implantada 



 
 

a carência do recurso buscando atender as diretrizes do 
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-
CNRH. A água pluvial coletada terá uso urbano não-
potável: irrigação paisagística, descarga de vasos 
sanitários, lavagem de veículos e lavagem de piso. 
 

6. Realizar campanhas 
educativas para sensibilizar a 
comunidade acadêmica em 

relação a redução do consumo 
de materiais (copos 

descartáveis, papel etc), uso 
adequado dos equipamentos 

Jacobi (2003, p. 191) alegou que “a realidade atual exige 
uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz na 
inter-relação dos saberes e das práticas coletivas que 
criam identidades e valores comuns e ações solidárias 
diante da reapropriação da natureza, numa perspectiva 
que privilegia o diálogo entre saberes”. 

✓ Em 
andamento 



elétricos (computador e ar 
condicionado) para a economia 

de energia elétrica e 
participação ativa na 

realização da coleta seletiva do 
campus. 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2020 

Ação 3  

Em virtude das restrições orçamentárias impostas pela pandemia do Covid19, não foi possível adquirir alguns 

materiais de consumo para o campus. Por este motivo, não conseguimos formalizar a aquisição deste material. 

Estamos acionando a equipe de compras para que em 2021 possamos comprar. 

Ação 4  

Em virtude da pandemia não foi possível formalizar o convênio com a ACAMARE. 

Ação 6 

Em virtude da pandemia não foi possível realizar encontros periódicos com a comunidade acadêmica para reflexão 

sobre o tema gestão ambiental. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Com base nas ações apresentadas podemos concluir que a nova sede do Ifal, Campus São Miguel dos Campos 

proporcionará melhores condições de trabalho e aprendizagem contribuindo na construção do indivíduo reflexivo, consciente 



de suas ações ambientais, no entanto se faz necessário focar no desenvolvimento das práticas culturais intrínsecas à 

educação ambiental, permitindo o desenvolvimento destas práticas de forma participativa e crítica. 

5. REFERÊNCIAS 

JACOBI, P. Educação ambiental, Cidadania e sustentabilidade. In: Cadernos de Pesquisa, n. 118, mar. 2003, p. 189-205. Acesso 

em 02 março. 2021. 

GOLDENFUM, A, J. Reaproveitamento de Águas Pluviais. Disponível em 

http://cbhpf.upf.br/phocadownload/2seminario/reaproveitamentoaguaspluviaisii. Acesso em 02 março. 2021. 

RESOLUÇÃO Nº. 54, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005 – Estabelece critérios gerais para reuso de água potável. (publicada no 

DOU em 09/03/06). 

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Disponível em: http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm . Acesso em: 02 março. 2021. 

Gestão da coleta seletiva e de organizações de catadores: indicadores e índices de sustentabilidade, 2017. DOI: 

10.11606/9788588848245. 

NBR 12235 (Armazenamento de resíduos sólidos perigosos). Disponível em https://wp.ufpel.edu.br/residuos/files/2014/04/nbr-

12235-1992-armazenamento-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos-perigosos. Acesso em: 02 março. 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 São Miguel dos Campos, 03 de março de 2021. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Diretor-Geral do Campus São Miguel dos Campos 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Presidente da Comissão de Sustentabilidade do Campus São Miguel dos Campos 

 

  

TALITA MARIA GOMES 
DE 
MORAIS:04474305485

Assinado de forma digital 
por TALITA MARIA GOMES 
DE MORAIS:04474305485 
Dados: 2021.03.02 10:30:13 
-03'00'

Flávia Bartira Pedro 
da Silva Almeida

Assinado de forma digital por 
Flávia Bartira Pedro da Silva 
Almeida 
Dados: 2021.03.02 20:47:20 
-03'00'



 

 



CAMPUS SATUBA



INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CAMPUS SATUBA

COMISSÃO DE SUSTENTABILIDADE

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES/INICIATIVAS DE
SUSTENTABILIDADE 2020

Satuba – AL – 2021



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 2020.



2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 
2020

As ações sustentáveis realizadas no Campus Satuba no ano de 2020
estão detalhadas abaixo.

INICIATIVA: Capacitar servidores do serviço público

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Divulgar  cursos  de  capacitação

associados à área ambiental

A  divulgação  foi  realizada
através das redes sociais oficiais
da  Comissão  de
Sustentabilidade  do  campus
Satuba¹.

INICIATIVA: Gerir resíduos adequadamente

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Promover campanhas de conscientização

e sensibilização

Lixeiras de coleta seletiva foram
instaladas em vários pontos do
campus (Figura 1).
Campanhas de conscientização
foram  realizadas  através  das
redes  sociais  oficiais  da
Comissão¹.

Desenvolver  um plano de gerenciamento

de resíduos da área de saúde

Está  sendo  desenvolvido  em
parceria  com  a  equipe  de
vigilância  e  segurança  do
trabalho  e  grupo  de  trabalho
criado  especificamente  para
elaborar o PGRSS.

Construir  uma estação  de  tratamento  de

esgoto (ETE) do IFAL/Campus Satuba
O projeto da ETE já foi finalizado
e está aguardando licitação.

INICIATIVA: Melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica



AÇÃO OBSERVAÇÃO

Divulgar ações relacionadas ao bem estar

da comunidade acadêmica
Divulgação  através  das  redes
sociais oficiais da Comissão¹.

INICIATIVA: Reduzir o consumo de energia elétrica

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Promover campanhas de conscientização

e sensibilização

Campanha  realizada  através
das  redes  sociais  oficiais  da
Comissão¹.

INICIATIVA: Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de

esgoto

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Promover campanhas de conscientização

e sensibilização

Campanha  realizada  através
das  redes  sociais  oficiais  da
Comissão¹.

INICIATIVA: Reduzir o material de consumo

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Realizar  o  controle  de  impressões  e

cópias

O  controle  de  impressão  e
cópias é realizado pelo setor de
Tecnologia  da  informação  do
campus.

¹  https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e  https://pt-
br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1

Outras ações:

Construção  do  calendário  ambiental  do  campus  Satuba:  várias  ações

comemorativas estão sendo realizadas virtualmente através das redes sociais

oficiais  da  Comissão  (https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e

https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1);



Semana do meio ambiente: realização campanha de conscientização e de uma

live no  canal  do  youtube  da  Direção  de  Ensino  do  Campus

(https://www.youtube.com/watch?v=DdCp7_CGRlg).

Figura  1  -  Lixeiras  de  coleta  seletiva  instalada  no  campus  Satuba.



3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 
2020

As  ações  sustentáveis  planejadas  porém não  realizadas  no  Campus
Satuba no ano de 2020 estão detalhadas abaixo.

INICIATIVA: Gerir resíduos adequadamente

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Formalizar parcerias com instituições que

trabalham  com  destinação  final  de

resíduos

Apesar  do  campus  Satuba
possuir  o  projeto  de  extensão
Educatanto, para onde resíduos
como  plástico,  papelão  e  latas
podem  ser  encaminhados,  a
ausência  de  atividades
presenciais  na  escola
impossibilitaram  o
encaminhamento  desses
materiais  ao  longo  do  ano  de
2020.

INICIATIVA: Otimizar a utilização de veículos

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Ações educacionais para conscientização

para o uso de transporte alternativos como

o público e bicicletas.

Essa  ação  não  foi  executada
devido   ausência  de  atividades
presenciais no campus Satuba.
A  ação  será  executada  no
retorno às atividades presenciais
no campus.

INICIATIVA: Reduzir o consumo de energia elétrica

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Fazer  um  levantamento  do  consumo  de

energia do exercício de 2017, 2018 e 2019

Solicitação não respondida pela
Direção  de  Administração  do



(meses  como  os  maiores  consumos)

seletiva campus (Figura 2).

INICIATIVA: Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de

esgoto

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Fazer um levantamento do consumo das

faturas de água e esgoto do exercício de

2017,  2018  e  2019  (meses  como  os

maiores consumos).

Solicitação não respondida pela
Direção  de  Administração  do
campus (Figura 2).

INICIATIVA: Reduzir o material de consumo

AÇÃO OBSERVAÇÃO

Fazer  levantamento  de  quantitativos  de

papel que foi pago no ano de 2017, 2018 e

2019

Solicitação não respondida pela
Direção  de  Administração  do
campus (Figura 2).

Fazer  levantamento  de  quantitativos  do

que foi pago no ano de 2017, 2018 e 2019

Solicitação não respondida pela
Direção  de  Administração  do
campus (Figura 2).

Fazer  levantamento  do  quantitativo  do

consumo de copos descartáveis por setor

de 2017, 2018 e 2019

Solicitação não respondida pela
Coordenação  de  Almoxarifado
do campus (Figura 3).

Fazer  o  levantamento  do  quantitativo  do

consumo de papel por setor de 2017, 2018

e 2019

Solicitação não respondida pela
Coordenação  de  Almoxarifado
do campus (Figura 3).

Realizar  campanhas  de  sensibilização

para redução do consumo de papel

Essa  ação  não  foi  executada
devido   ausência  de  atividades
presenciais no campus Satuba.
A  ação  será  executada  no
retorno às atividades presenciais



no campus.

Figura  2 -  Solicitação  realizada  pela  Comissão  de  Sustentabilidade  à

Coordenação de Contabilidade e Finanças.

Figura  3 -  Solicitação  realizada  pela  Comissão  de  Sustentabilidade  à

Coordenação de Almoxarifado.



4. CONCLUSÃO

As  ações  previstas  pela  Comissão  de  Sustentabilidade  do  Campus
Satuba para o ano de 2020 não foram executadas como foram planejadas por
conta da pandemia do corona virus. Dessa forma, a maioria das ações foram
realizadas através de campanhas e divulgações nas redes sociais oficiais da
Comissão. O trabalho remoto dificultou a obtenção de respostas às solicitações
da Comissão. Por outro lado, a reestruturação das instalações elétricas e CFTV
está sendo executada. Assim, espera-se como resultado maior eficiência das
instalações  elétricas  da  escola.  Já  o  projeto  da  estação  de  tratamento  de
esgoto (ETE) do campus já foi finalizado e está aguardando licitação.
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Viçosa – AL – 2021 



 

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. Em 2020 a comissão foi 

constituída por 4 servidores – 2 técnicos administrativos, 1 enfermeira 

e 1 professora. 

 

No ano de 2020, devido ao trabalho remoto adotado pelo 

distanciamento social da pandemia de COVID-19, e, o fato do campus 

Viçosa iniciar sua reforça por toda estrutura, comprometeu a realização 

de algumas atividades, sobretudo, relacionadas à sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS 

REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2020 

 

As ações/iniciativas referentes à sustentabilidade que foram 

concluídas/realizadas, estevem ligadas à iniciativa ‘Melhoria da 

qualidade de vida da comunidade acadêmica’ e ‘Reduzir o consumo de 

energia elétrica’ foram as atividades em parceria com a Comissão de 

Qualidade de Vida no Trabalho e a Coordenação de Infraestrutura, 

Manutenção e Transporte, respectivamente. 

 

• Iniciativa - Reduzir o consumo de energia elétrica: 

Foi criada e alimentada uma planilha contendo as informações 

sobre o consumo de energia dos anos 2019 e 2020 (em quilowatts hora). 

Não foi possível realizar a manutenção dos equipamentos elétricos (ar-

condicionado e outros), pois o campus se encontra em reforma e a 

maioria seus equipamentos estão estocados em um ginásio próximo ao 

campus. 

 

• Iniciativa – Melhoria da qualidade de vida da 

comunidade acadêmica: 

As atividades para melhoria da qualidade do servidor no trabalho 

remoto visaram proporcionar momentos (virtuais) ou informativos 

ligados aos cuidados com a saúde.  Para desenvolver as ações foi 

realizada uma parceria entre as comissões de Sustentabilidade e 

Qualidade de Vida no Trabalho. Essas ações tiveram início no dia 13 de 

outubro e foi até a última semana de dezembro. 

Dentre as atividades estão: 

A pesquisa sobre a situação atual da Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) dos (as) servidores (as), também havia um local para 

sugestões de temas. A partir daí foram planejadas e executadas ações 

ligadas a atividade física, meditação, alimentação, ao consumo de água e 

diabetes. 

Abaixo segue os cartazes de divulgação das atividades:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS 

EM 2019 

 

As seguintes iniciativas: 

1. Gerir resíduos adequadamente 

2. Proporcionar Ações de Sustentabilidade no Campus 

Viçosa 

3. Reduzir o consumo de água e o fluxo gerado para o 

sistema de esgoto 

4.  Reduzir o material de consumo 

 

Essas iniciativas não foram realizadas, pois, com a reforma do 

campus e o trabalho remoto algumas atividades não foram 

possíveis de realizar, devido, também, a falta de recursos 

humanos e o atual contexto que o campus passa – Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O campus Viçosa, como muitos outros campi, está 

concentrado em oferecer um Ensino Remoto Emergencial (ERE) 

de qualidade que seja possível para todos os alunos. Para isso, os 

servidores de forma geral, foram divididos em comissões, as quais 

são responsáveis por diferentes atribuições, além daquelas que já 

possuem, com isso a maioria dos servidores estão 

sobrecarregados. A final as atividades ligadas ao ERE foram as 

funções que demandaram a principal atenção no ano de 2020. 

Acreditamos que com o passar dos meses, maior familiaridade 

com ERE e a reforma mais adiantada, será possível vislumbrar 

uma maior quantidade de iniciativas realizadas referente a 

sustentabilidade. 
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1.       INTRODUÇÃO

O IFAL, que é uma instituição pública de ensino gratuito profissionalizante e superior, está escorado no princípio da indivisibilidade entre
ensino, pesquisa e extensão; visa formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho e que tenham condições de contribuir para o
desenvolvimento de uma sociedade sustentável. (PLS 2019-2023)

 

1.1 Identificação da Unidade

 

IFAL – Reitoria

              Rua Odilon Vasconcelos, 103, Jatiúca – Maceió – AL, CEP: 57.035-660

              Site: www2.ifal.edu.br/

              Telefone: (82) 3194-1150 (Recepção)

 

              1.2 Comissão Local de Sustentabilidade – CLS

 

A Comissão de Sustentabilidade da Reitoria, instituída pela Portaria nº 3335, de 23 de setembro de 2020, vem, por meio deste relatório,
apresentar as ações/iniciativas realizadas/concluídas, assim como justificar as que foram efetivadas parcialmente e as não concretizadas. Todas
foram definidas no Geplanes IFAL para o ano de 2020, conforme as práticas sustentáveis recomendadas no Plano de Gestão de Logística
Sustentável do IFAL (PLS 2019-2023).

Contato com a CLS da Reitoria: sustentabilidade.reitoria@ifal.edu.br.



2.    AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2020

A Comissão de Sustentabilidade da Reitoria, em parceria com a Coordenação de Infraestrutura, Manutenção e Transportes – CIMT, o
Almoxarifado e o Departamento de Compras, estes também da Reitoria, apresenta as ações/iniciativas que foram possíveis de serem
realizadas, total ou parcialmente, no ano de 2020.

             

              2.1. GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS

Esta ação/iniciativa tem como objetivo, conforme consta no PLS 2019-2023, buscar parcerias com órgãos governamentais para a
realização da coleta e tratamento de resíduos sólidos de forma ambientalmente adequada.

              2.1.1. Logística Reversa

A proposta da logística reversa para o ano de 2020 foi de fazer um levantamento da situação da mesma para os resíduos especiais da
Reitoria objetivando a destinação ambientalmente adequada desse tipo de resíduo; inclui-se também o que foi realizado quanto à destinação
dos resíduos sólidos recicláveis gerados na Unidade.

I.                                    Resíduos especiais

A Unidade não produz resíduos com necessidade de tratamento especial.

II.                                 Resíduos recicláveis.

Quanto a esse tipo de resíduo, há um acordo da Reitoria com a Cooperativa de Catadores da Vila Emater – Coopvila, em Maceió, para a
coleta de recicláveis gerados no prédio da Reitoria. No entanto, o referido acordo não está formalizado como processo, não tendo assim um
contrato com obrigações entre as partes, nem um controle mais adequado dos dias e forma de coleta no prédio.

 

              2.2. OTIMIZAÇÃO DO USO DE VEÍCULOS

              O objetivo desta ação/iniciativa é a redução do custo desse serviço fazendo inicialmente um levantamento diagnóstico da utilização do
transporte oficial na Reitoria.

              2.2.1. Composição da frota

              A frota de veículos da Reitoria é composta por: 01 Ford Focus, 03 Amarok e 01 Trail Blazer.

              2.2.2. Custo com a manutenção da frota

              A Reitoria tem os seguintes contratos: Link Card – combustíveis, Ticket Card – manutenção, Seguro veicular – uma apólice única para
todos os veículos do IFAL (86 veículos) e IPVA. Então, o custo para a manutenção da referida frota no ano de 2020 gira em torno de R$
824.643,16.

             

              2.3. PROMOÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS SUSTENTÁVEIS

              Esta ação/iniciativa tem como objetivo o desenvolvimento de um manual de licitações sustentáveis buscando adotar procedimentos
ambientalmente sustentáveis para as compras e contratações na Reitoria.

              2.3.1. O que é levado em conta quanto à sustentabilidade nos editais de licitação da Reitoria?

              “Sustentabilidade: Nas aquisições e contratações governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e
para bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI,
da Lei nº 12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), devendo ser observadas, ainda, as Instruções Normativas SLTI/MPns.
01/2010 e 01/2014, bem como os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente. Indicamos a consulta ao Guia Nacional
de Licitações Sustentáveis, disponibilizado pela Consultoria-Geral da União.

Uma vez exigido qualquer requisito ambiental na especificação do objeto, deve ser prevista a forma de comprovação de seu respectivo
cumprimento na fase de aceitação da proposta, por meio da apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição
credenciada, ou por outro meio de prova que ateste que o bem fornecido atende às exigências (§ 1° do art. 5° da citada Instrução Normativa).

Lembrar que referida IN n. 01/2010 determina no art. 7°, §1° que se verifique a disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens por meio de
consulta ao fórum eletrônico de materiais ociosos, que integra o Portal Comprasnet, conforme art. 9°.”

 

              2.4. PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA PARA A COMUNIDADE DA REITORIA

              O objetivo desta ação/iniciativa é a promoção do bem-estar para a comunidade da Reitoria no seu ambiente de trabalho. Este bem-
estar é proporcionado através da limpeza e da organização dos espaços físicos no prédio da Reitoria.

              A execução dos serviços de limpeza e manutenção da Unidade são de responsabilidade da empresa contratada BRA, que inclui: o
recolhimento de resíduos; a limpeza das calçadas, caixas d’água, cisternas, garagem e dos ambientes em geral.

              Faz parte desse conjunto de serviços os contratos com a Reimaq (manutenção de ares-condicionados), e com a Manutécnica
(manutenção dos elevadores).



             

2.5. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

A redução do consumo de energia elétrica visa à diminuição do valor pago mensalmente ao fornecedor pela Reitoria, que é o objetivo
desta ação/iniciativa. Para que isso seja possível, foi solicitado à CIMT um levantamento diagnóstico do consumo deste recurso nos últimos três
anos (2017, 2018 e 2019) na Unidade (ver Tabela 1), que deve ser utilizado como série histórica inicial para o estudo de alternativas que
proporcionem redução de custos.

Tabela 1: Custo referente ao consumo de energia elétrica nos anos de 2018, 2019 e 2020.

 Taxas de energia elétrica Multas por atraso

Total 2018 R$ 201.355,53 R$ 544,35

Total 2019 R$ 202.357,48 R$ 6.070,61

Total 2020 R$ 174.404,47 ----

 

Obs.: atrasos de pagamentos sanados; valores de 2020 obtidos de declarações de quitação da Equatorial para com a Reitoria e seu Anexo.

 

2.6. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E FLUXO DE ESGOTO GERADO

Esta ação/iniciativa tem como objetivo a redução do consumo de água e a diminuição da geração de esgoto na Reitoria. Para que isso
seja viável, inicialmente foi solicitado à CIMT um levantamento diagnóstico do custo (R$), consumo de água e volume de esgoto gerado no
período entre 2017 e 2019 (Tabela 2). Deve-se levar em conta que, no contrato firmado entre a Reitoria e a Companhia de Saneamento de
Alagoas – CASAL, o custo (R$) é fixo, independente do consumo.

A CIMT informou que, devido à pandemia e ao trabalho remoto, foi possível o acesso aos processos na forma eletrônica (iniciados a
partir de abril de 2018) viabilizando a obtenção dos dados elencados na Tabela 2.

Tabela 2: Custos (R$) referentes ao consumo de água, fluxo de esgoto e multas por atraso entre os anos de 2018 e 2019.

 

 Taxa de água Taxa de esgoto Multas por atraso

Total 2018 R$ 18.331,25 R$ 18.331,25 R$ 1.127,64

Total 2019 R$ 26.966,40 R$ 26.966,40 R$ 909,96

 

Obs.: atrasos de pagamentos sanados.

 

2.7. REDUÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO

A finalidade desta ação/iniciativa é fazer um levantamento diagnóstico do consumo e custo (R$), por setor, de copos descartáveis e de
papel A4 na Reitoria, no período entre 2017 e 2019, a fim de propor ações que viabilizem a redução do consumo desses recursos.

 

2.7.1. Levantamento do consumo de copos descartáveis

Seguem os dados fornecidos pelo Almoxarifado/Reitoria (Tabela 3), considerando o intervalo de tempo entre 01 de janeiro de 2017 a 31
de dezembro de 2017, para todas as Unidades (Global):

Tabela 3: Dados sobre o consumo e custo anual de copos descartáveis em 2020

Denominação Unidade de medida Consumo anual Custo anual

Copo descartável 80mL Pacote com 100
unidades

192 R$ 476,11

Copo plástico descartável
para água 200mL

Pacote com 100
unidades

722 R$ 1.624,50

 

2.7.2. Levantamento do consumo de papel A4

Os dados que seguem (Tabela 4) são do Almoxarifado/Reitoria, e consideram o intervalo de tempo entre 01 de janeiro de 2017 a 31 de
dezembro de 2017, para todas as Unidades (Global):

Tabela 4: Dados sobre o consumo e custo anual de papel A4 em 2020

Denominação Unidade de medida Consumo anual Custo anual

Papel A4 – 210mm x
297mm - branco

Resma 1289 R$ 18.342,89



Papel A4 – 210mm x
297mm - reciclado

Resma 320 R$ 5.484,80

 

 

3.       JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2020
 
 

              3.1. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

              Esta ação/iniciativa não pôde ser realizada devido à situação mundial da pandemia da Covid-19 forçando o servidor ao trabalho remoto,
com pouca frequência ao ambiente físico de trabalho. Então, sugeriu-se que o planejamento e execução dessa ação/iniciativa fossem
transferidos para o ano de 2021 não sendo, desta forma, inserida como iniciativa da Reitoria na plataforma Geplanes IFAL.

 

4.       CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Observa-se, no decorrer do ano de 2020, que as ações/iniciativas programadas (Geplanes IFAL) não puderam ser realizadas na sua
totalidade devido ao fato de que a Reitoria não está devidamente equipada, e/ou não houve possibilidade devido à pandemia da Covid-19, para
o desenvolvimento adequado das práticas de sustentabilidade.

Faz-se necessário então um acompanhamento mais detalhado e organizado de informações como: consumo e custo (R$) mensais da
energia elétrica, água e fluxo de esgoto gerado, material de consumo (copos plásticos descartáveis e papel A4), uso de veículos oficiais para
que se possa construir uma série histórica de referência e contínua dessas informações.

Quanto à gestão de resíduos sólidos, há a necessidade do desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos -
PGRS para a Reitoria objetivando um diagnóstico mais preciso dos resíduos gerados na Unidade e sua destinação ambientalmente adequada
pois, em 2020, não foi detectada a geração de resíduos especiais; há também uma parceria com a Coopvila não formalizada em processo, além
de não ter um monitoramento adequado de geração por tipo, pesagem, armazenagem e coleta do mesmo.

Para a ação/iniciativa de procedimentos licitatórios sustentáveis, o Departamento de Compras da Reitoria tem utilizado, como descrito
neste Relatório, procedimentos sustentáveis. No entanto, a proposta do desenvolvimento de um manual de compras e contratações
sustentáveis deve ser estudada para seu desenvolvimento a partir de 2021. Deve-se considerar ainda que, em 10 de dezembro de 2020, foi
aprovado no Senado Federal o Projeto de Lei nº 4253 que substitui a Lei de Licitações em vigor (Lei nº 8.666/1993), a Lei do Pregão
(10.520/2002) e o Regime Diferenciado de Contratações (12.462/11).

Neste Relatório observa-se que, quanto à ação/iniciativa qualidade de vida no ambiente de trabalho, a Reitoria tem realizado a limpeza
dos ambientes do seu prédio, feito a manutenção dos seus ares-condicionados e elevadores regularmente através de empresas contratadas.
Não foi possível no ano de 2020 a execução de programas de capacitação na Unidade devido à situação mundial de pandemia da Covid-19,
que obrigou os servidores ao trabalho remoto, com pouca presença física no prédio da Reitoria.

 
FONTES DE INFORMAÇÕES

 
Os dados/informações contidas neste relatório foram fornecidos por e-mail para esta Comissão (sustentabilidade.reitoria@ifal.edu.br)

pela Coordenação de Infraestrutura de Transportes - CIMT, pelo Departamento de Compras e pelo Almoxarifado, todos setores da Reitoria,
como segue:

1.       E-mail de resposta do Almoxarifado da Reitoria (almoxarifado@ifal.edu.br) em 03 de dezembro de 2020, às 10h31.
2.       E-mail de resposta da CIMT (cimt.reitoria@ifal.edu.br) em 20 de novembro de 2020, às 11h24.
3.       E-mail de resposta do Departamento de Compras da Reitoria (compras@ifal.edu.br) em 16 de dezembro de 2020, às 11h01.
4.       Pesquisa sobre a nova Lei de Licitações em: Folha Capixaba. “Senado aprova Nova Lei de Licitações”. Disponível em:

<https://folhacapixaba.com.br/2020/12/senado-aprova-nova-lei-de-licitacoes/>. Acesso em 11 de janeiro de 2021.
 

 

Maceió, 22 de fevereiro de 2021.

 

 

Sócrates Mesquita Bomfim

Presidente da Comissão Sistêmica de Sustentabilidade
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Presidente da Comissão de Sustentabilidade da Reitoria
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