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1. INTRODUÇAO 

Relatório para comprovação das ações e medidas sustentáveis do IFAL - 

Campus Batalha no ano de 2021, 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 2021, 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 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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  

 Nova  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; 

Comissão 
estudantil de 

sustentabilidade 

x 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 “II 
Sustentabilidade em Foco”, contando com palestras voltadas à área 
ambiental, com profissionais capacitados. No entanto não nessa 
edição optamos apenas por palestras e não inserimos minicursos na 
programação. 

Pretendemos continuar promovendo o evento no ano de 2022, seja de forma remota 
ou presencial, assim como ofertar minicursos, além de palestras.  



 
Anexos:  
 
 

 

 

 

 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.  

 Nova  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. 

x 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 

Foi construída a nova composteira de alvenaria, mas devido a 
paralisação oriunda da pandemia do Covid-19, a cozinha do Campus 
Batalha parou de preparar alimentos e consequentemente, parou de 
alimentar a composteira. Quando as atividades forem normalizadas, a 
composteira será novamente utilizada, pois ela é uma ótima alternativa 
para o reaproveitamento de resíduos orgânicos. 

Utilizar a composteira para a reutilização de todo resíduo orgânico gerado pela 
cozinha com Campus Batalha. 

Anexos: Seguem as fotos da nova composteira 
 



 

 
 



 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
Plantação de mudas 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Comissão estudantil 

de sustentabilidade 

 Nova 09/06/2021 à 
22/06/2021 

 

1.Promoção de 

palestras sobre 

sustentabilidade 

para os alunos e 

servidores do IFAL 

Implantar a cultura 

da sustentabilidade 

para os alunos e 

servidores. 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Comissão 

estudantil de 

sustentabilidade 
x Existente Contínuo 



 
nativas;   2. Projeto para 

plantação de 

mudas nativas. 

 

 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Registros das palestras; Resumo e Imagens do projeto. 

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 YouTube, intitulado “II 
Sustentabilidade em Foco”, contando com palestras voltadas à área 
ambiental, com profissionais capacitados. Foram realizadas três 
palestras: a primeira intitulada “Importância ecológica do 
aproveitamento de resíduos Industriais”, ministrada pela Débora 
Rafaelly Soares Silva – Doutora em Engenharia de Processos; a 
segunda intitulada “Tecnologias de aplicação de resíduos 
agroindustriais ao solo”, ministrado pelo Flávio Farias Gurjão – Doutor 
em Engenharia de Processos; a terceira intitulada “Desenvolvimento 
de subprodutos agroindustriais”, ministrada pela Francilania Batista da 
Silva – Doutora em Engenharia de Processos. 

Foi realizado um projeto no Campus Batalha intitulado “Fortalecimento 
da agricultura familiar na Bacia leiteira de Alagoas”. O projeto visou 
melhorar a eficiência econômica e produtiva do rebanho leiteiro de 
agricultores familiares do Território da Bacia Leiteira do estado de 
Alagoas a partir da transferência de tecnologias relacionados a 
importância, cultivo e utilização de plantas nativas e naturalizadas da 
caatinga que apresentem reconhecido valor nutricional para bovinos 
leiteiros. Foram implantadas 06 unidades demonstrativas de bancos 
de forragens com base no sistema de Integração Lavoura Pecuária 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 2022. 



 
Floresta (ILPF). Estas unidades serviram como espaço para 
capacitação de agricultores em forma de dias de campo. Além disso 
foram realizadas palestras com profissionais especializados na área 
de produção de forragens. Foram realizados encontros discursivos e 
deliberativos para definição de estratégias de melhoria da eficiência 
produtiva e econômica da bovinocultura leiteira na região. 

Anexos: Registros das palestras e certificados dos palestrantes, além dos links das palestras. Fotos do projeto. 

Palestra 1: Importância Ecológica do aproveitamento de resíduos industriais 

Línk (caso esteja acessando esse documento de forma virtual): Palestra: Importância ecológica do aproveitamento de resíduos Industriais - YouTube 



 

 



 

 

 



 
Palestra 2: Tecnologias de aplicação de resíduos agroindustriais ao solo 

Línk (caso esteja acessando esse documento de forma virtual): Palestra: Tecnologias de aplicação de resíduos agroindustriais ao solo - YouTube 



 

 



 

 

 



 
Palestra 3: Desenvolvimento de subprodutos agroindustriais 

Línk (caso esteja acessando esse documento de forma virtual): Palestra: Desenvolvimento de subprodutos agroindustriais - YouTube 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 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 

 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 

x 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 o consumo de papel – Diagnóstico acerca do consumo de papel no ano de 2021/ Restringir o uso de 

copos descartáveis no Campus 

 

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Impressao de 
documentos frente e 
verso; Campanhas de 
consicentização 
acerca do quantitativo 
de impressões. 
 

Coordenação de 

suprimentos e 

materiais; Comissão 

estudantil de 

sustentabilidade 

 Nova 10/01/2021 à 

22/12/2021 

 

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; 

Comissão 

estudantil de 

sustentabilidade 
x Existente Contínuo 

Não  realizar compra 
de copos 
descartáveis. 
 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Departamento de 

Ensino; 

Coordenação de 

Infraestrutura, 

Manutenção e 

Transporte 

 Nova 01/01/2021 à 

31/12/2021 

1.Não realizar a 

compra de copos 

descartáveis. 

 

Redução do 

volume de lixo 

plástico. 

Coordenação de 

Infraestrutura, 

Manutenção e 

Transporte 

x Existente 



 

Indicadores 
Quantitativo de impressões realizadas; Relatórios de entrada do almoxarifado; QR Code nas impressoras; 

 

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 2021 não foi realizada nenhuma compra de copos e/ou 
pratos descartáveis. Os relatórios do almoxarifado mostram entradas 
de copos plásticos (50 mL) e pratos plásticos (21 cm) no mês de 
Dezembro, porém essas entradas foram relativas a ajustes do 
almoxarifado e não a compra.  
 
Foi realizada a contabilidade do número de impressões feitas no ano 
de 2021 no Campus Batalha. Com o retorno das atividades presenciais 
no campus, o número de impressões aumentou de forma significativa, 
a partir do mês de setembro. 
 
Foi feito um documento, disponibilizado via QR Code e anexado nas 
impressoras do Campus Batalha, com dicas para redução do consumo 
de papel para conscientização dos alunos e funcionários. 

Não realizar compra de copos e/ou pratos descartáveis no ano de 2022. 

Continuar realizando campanhas de conscientização acerca do quantitativo de 

impressões. 

 

Anexos: relatórios de entrada de copos e pratos plásticos do almoxarifado. 



 



 

 



 
Gráfico com o quantitativo de impressões realizadas no Campus Batalha no ano de 2021. 

 

 

 

Fotos com os QR codes nas impressoras 
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 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 no ano de 2021  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 



 
Levantamento do 
consumo mensal de 
água no campus no 
ano de 2021 
 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Coordenação de 

contabilidade e 

finanças - 

Departamento de 

administração 

 Nova 15/01/2021 a 

20/12/2021 

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 

x Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Quantidade em R$ de água consumida no Campus durante o ano de 2021. 

 

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 2021 até Novembro 
de 2021.  

Continuar monitorando o consumo de água no Campus Batalha. Realizar 

campanhas para conscientização em relação ao consumo de água. 

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 no ano de 2021  

Ações Responsável Tipo Cronograma Etapas Beneficio Recurso (s) 

Aplicado (s) 

Levantamento do 
consumo mensal de 
energia elétrica no 
campus no ano de 
2021 
 

Comissão de 

sustentabilidade; 

Coordenação de 

contabilidade e 

finanças - 

Departamento de 

administração  

 Nova 15/01/2021 a 

20/12/2021 

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 

x Existente Contínuo 

   Nova     

 Existente 

Indicadores 
Quantidade em R$ de energia consumida no Campus durante o ano de 2021. 



 

 

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 no ano de 2021.  

Continuar a monitorar o consumo de Energia do Campus Batalha. Realizar 

campanhas para conscientização em relação ao consumo de energia. 

Anexos:  

 

 

 

 R$-

 R$1.000,00

 R$2.000,00

 R$3.000,00

 R$4.000,00

 R$5.000,00

 R$6.000,00

 R$7.000,00

 R$8.000,00

 R$9.000,00

 R$10.000,00

Valor pago (R$)



 
 

 

 

 

 



 

3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 

2021 

Essas informações estão disponíveis ao longo do relatório. 

 

4. CONCLUSAO 
Foram realizadas ao todo 10 ações ligadas a sustentabilidade no IFAL – 

Campus Batalha, no ano de 2021. 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 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
               Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Campus Coruripe 
Subcomissão de Sustentabilidade  

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Alto do km 82 - AL 101 Sul - Alto do Cruzeiro, Coruripe - AL, 57230-000 
Telefone (82) 2126-6240  https://www2.ifal.edu.br/   

 
1. INTRODUÇÃO 

O relatório do campus Coruripe teve como referência o relatório anual 2021 da Reitoria, 

assim como toda sua estruturação. O Campus teve mudança na presidência da subcomissão 

de sustentabilidade em 31/07/2021, portaria 2333/IFAL, de 31 de julho de 2021, onde assumiu 

a presidência o servidor Fabrício Caymon Nogueira, SIAPE 3159828, em substituição ao 

professor Eugênio Bastos da Costa.  

Devido à Pandemia, a mudança na presidência da subcomissão de sustentabilidade, 

ao retorno das aulas nos meses finais de 2021, a subcomissão não teve um acompanhamento 

tão efetivo das metas estipuladas para 2021, no entanto, esta subcomissão conseguiu algumas 

melhorias para o Campus, principalmente no que se refere a energia elétrica e ao consumo 

responsável de água:  

 Foi instalada uma usina de energia solar fotovoltaica no Campus para produção 

de energia renovável. Expectativa de redução de 80% nos custos com energia 

elétrica; 

 Foram substituídas todas as lâmpadas a vapor metálico 400w do ginásio por 

lâmpadas LED 100W. A meta é substituir todas as lâmpadas fluorescentes ou a 

vapor metálico do campus; 

 Foi substituído o sistema de irrigação do campo de futebol, que estava 

ressecado, velho e com muito desperdício de água. O novo sistema é 

automatizado e proporcionará mais economia e eficiência na utilização da água 

para este fim. 

 

 

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:44), FABRICIO CAYMON NOGUEIRA, TECNICO DE LABORATORIO AREA , 3159828

(Assinado digitalmente em 05/04/2022 11:01), JOSE ROBERTO ALVES ARAUJO, DIRETOR GERAL, 1096614

23041.012522/2022-97



                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                  

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
               Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Campus Coruripe 
Subcomissão de Sustentabilidade  

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Alto do km 82 - AL 101 Sul - Alto do Cruzeiro, Coruripe - AL, 57230-000 
Telefone (82) 2126-6240  https://www2.ifal.edu.br/   

 1.1 Identificação da Unidade 

 

IFAL – Campus Coruripe 

Rodovia Engenheiro Guttemberg Brêda Neto – Alto do km 82 – AL 101 Sul – Alto do 
Cruzeiro, Coruripe – AL, CEP: 57230-000  

Site: www2.ifal.edu.br 

 Telefone: (82) 2126-6240  

 

1.2 Comissão Local de Sustentabilidade – CLS 

A Subcomissão de Sustentabilidade do Campus Coruripe, vem, por meio deste 

relatório, apresentar as ações/iniciativas realizadas/concluídas no ano de 2021, assim como 

justificar as que foram efetivadas parcialmente e as não concretizadas. Tendo como referência 

as práticas sustentáveis recomendadas no Plano de Gestão de Logística Sustentável do IFAL 

(PLS 2019-2023). 

Contato da Subcomissão de Sustentabilidade Coruripe: sustentabilidade.coruripe@ifal.edu.br 

 

2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2021 

A subcomissão de Sustentabilidade do Campus Coruripe, em parceria com a 

Coordenação de Infraestrutura, Manutenção e Transportes – CIMT, o Almoxarifado, o 

Departamento de Administração e o Departamento de Compras, apresenta as ações/iniciativas 

que foram possíveis de serem realizadas, total ou parcialmente, no ano de 2021. 
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 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 

I. Resíduos especiais 

A Unidade possui resíduos especiais como os óleos das máquinas operatrizes. A troca 

de óleo não é constante, portanto, caso algum material necessite de descarte, a subcomissão 

de sustentabilidade deve ser acionada para que realize o descarte de forma sustentável. Em 

Coruripe não há empresas que ofertem esse tipo de serviço, por isso, casa aja a necessidade, 

a subcomissão terá que providenciar empresa especializada do município de Maceió. O setor 

de compras do campus foi instruído sobre as novas aquisições de fluídos refrigerantes para 

máquinas operatrizes, os fluidos devem ser sempre a base de água e seguros para o meio 

ambiente. 

II. Resíduos recicláveis. 

Existe 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. Uma vez por semana é realizada a busca de todo o material reciclável recolhido 

no campus Coruripe. 

 

 2.2. OTIMIZAÇÃO DO USO DE VEÍCULOS 

 A frota de veículos do Campus Coruripe é composta por: 01 Corsa, 01 Amarok e 01 

Prati, 01 Sprinter e uma L200. Os veículos são utilizados de modo consciente e somente 

quando necessário. 
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 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 do Campus Coruripe. Uma das melhorias, nesse sentido, foi a instrução ao setor 

de compras de só adquirir fluídos refrigerantes para as máquinas operatrizes a base de água 

e seguros para o meio ambiente, assim como ocorreu no último pedido de compra desse item.  

 

 2.4. PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA  

 O objetivo desta ação/iniciativa é a promoção do bem-estar para a comunidade do 

Campus Coruripe no seu ambiente de trabalho. Este bem-estar é proporcionado através da 

limpeza e da organização dos espaços físicos do Campus. 

 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. Também temos um contrato 

específico para limpeza dos Ar-condicionados.  

 O Campus Coruripe tem uma excelente equipe de colaboradores na limpeza, que cuida 

muito bem de toda estrutura física do instituto. O Paisagismo do campus influi diretamente na 

sensação de bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores, assim como no envolvimento 

com o meio ambiente, a jardinagem do campus é um dos pontos centrais para que aconteça 

essa sinergia.   
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2.5. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Levando em consideração que os dois últimos anos de pandemia não nos servem como 

base sólida para o nosso controle e levantamento dos custos com energia, já que os 

maquinários dos laboratórios e ar-condicionados não foram utilizados como seriam em período 

normal, acreditamos que o Campus Coruripe terá uma redução considerável nos custos com 

energia elétrica nos próximos anos. Principalmente porque foi instalada, em 2021, com 

funcionamento no segundo semestre desse mesmo ano, uma usina de energia fotovoltaica, o 

que deve nos trazer uma economia por volta de 80% nos custos com energia elétrica, sem falar 

na redução da nossa emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Na tabela 1, logo abaixo, 

podemos constatar a redução do custo com energia no mês de dezembro/2021, lembrando que 

precisamos esperar um intervalo de tempo maior para confirmarmos nossas previsões.  

Além da usina mencionada, também temos a meta de substituir todas as lâmpadas 

fluorescentes/gás metálico do campus por lâmpadas LED. Em 2021, conseguimos substituir 

todas as lâmpadas de vapor metálico 400w do ginásio de esportes por lâmpadas LED 100W, 

foram 43 lâmpadas instaladas.  

Tabela 1: Custo referente ao consumo de energia elétrica em 2021 (lembrando que o campus 

não teve funcionamento normal em 2021 devido a pandemia do COVID-19) 

 Taxas de energia elétrica Multas por atraso 

JANEIRO 7.617,40 — 

FEVEREIRO 8.067,39 — 

MARÇO 8.589,94 — 

ABRIL 7.496,47 — 

MAIO 9.243,90 — 
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JUNHO 8.286,17 — 

JULHO 9.340,08 — 

AGOSTO 9.485,24 — 

SETEMBRO 9.428,02 — 

OUTUBRO 8.487,68 — 

NOVEMBRO 10.220,17 — 

DEZEMBRO 2.660,85 — 

Total 2021 R$ 98.923,31 — 

 

Obs.: valores das taxas de energia elétrica mensal (janeiro de 2021 a dezembro de 2021) com 
média de consumo mensal no valor de R$ 8.243,61. 

 

2.6. REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E FLUXO DE ESGOTO GERADO 

 Os custos com água e fluxo de esgoto do Campus Coruripe foram baixos, como se pode 

observar na tabela abaixo, manteve a média do ano anterior, já que em Coruripe a DAESC 

cobra uma taxa fixa por CNPJ. Temos no campus um sistema de reaproveitamento da água 

das chuvas e conseguimos implementar um novo sistema de irrigação do campo de futebol 

(custo do investimento: R$ 13.500,00), desta forma, tivemos uma eficiência ainda maior na 

utilização deste recurso.  

Empresa Mês Taxa de água e esgoto Multa por atraso 

DAESC Janeiro R$ 56,50 — 

DAESC Fevereiro R$ 56,60 — 

DAESC Março R$ 70,00 — 
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DAESC Abril R$ 56,50 — 

DAESC Maio R$ 57,90 — 

DAESC Junho R$ 56,50 — 

DAESC Julho R$ 56,50 — 

DAESC Agosto R$ 57,63 — 

DAESC Setembro R$ 57,63 — 

DAESC Outubro R$ 56,50 — 

DAESC Novembro R$ 56,50 — 

DAESC Dezembro R$ 56,50 — 

Total pago em 2021  = R$ 695,16 

 

 

2.7. REDUÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO 

A finalidade desta ação/iniciativa é fazer um levantamento diagnóstico do consumo e 

custo (R$) de copos descartáveis e de papel A4 no Campus Coruripe. Temos a meta para 2022 

de monitorar e, posteriormente, diminuir significantemente o uso desses materiais. Serão feitos 

diagnóstico e monitoramento no decorrer desse ano, já que não conseguimos fazer nos anos 

anteriores, principalmente por conta da pandemia. É necessária uma referência de consumo 

em tempos de normalidade, ou seja, com os professores e professoras atuando no presencial, 

já que são destes a maior demanda por papel A4. O Campus passou quase dois anos sem 

aulas presenciais, desta forma, com o retorno das aulas normais presenciais em 2022, faremos 

o acompanhamento e diagnóstico para que possamos reduzir de maneira relevante o consumo 

desses materiais. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com todos os transtornos e mudanças ocorridas em 2021, seja pelos desafios 

trazidos pela pandemia do COVID-19 ou pelas mudanças na gestão dessa subcomissão, 

ressalta-se que medidas importantes foram tomadas no campus Coruripe, principalmente na 

redução dos custos com energia elétrica. Conseguimos implantar a Usina de energia 

fotovoltaica e o mês de dezembro já nos trouxe uma economia relevante, como pode ser 

constatado no item 2.5 deste relatório. Ainda na questão do consumo de energia elétrica, 

conseguimos melhorias no nosso sistema de iluminação, que, parte dele, conta agora com 

lâmpadas mais sustentáveis. O uso consciente da água no Campus foi outro ponto importante 

em que tivemos melhorias, não somente por conta dos custos mensais, mas, principalmente, 

pela utilização mais eficiente desse recurso.  

Para o ano de 2022 faz-se necessário um acompanhamento mais detalhado e 

organizado de informações sobre o material de consumo, especificamente, copos plásticos 

descartáveis e papel A4. No que se refere à gestão de sólidos, há a necessidade do 

desenvolvimento de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para o Campus, 

objetivando um diagnóstico mais preciso dos resíduos gerados na Unidade e sua destinação 

ambientalmente adequada. Quanto a promoção da qualidade de vida, otimização de veículos 

e promoção de procedimentos licitatórios, seguimos acompanhando para que os padrões de 

qualidade verificados neste ano possam continuar e, caso possível, que possam melhorar. 
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FONTES DE INFORMAÇÕES 

 

Coordenação de Infraestrutura de Transportes – CIMT;  

Departamento de Administração; 

Coordenação de Suprimentos; 

Coordenação de Mecânica; 

Relatório Anual de Sustentabilidade Coruripe 2020; 

Relatório Anual de Sustentabilidade Reitoria 2021. 

 

  

 

Coruripe-AL, 05 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

Fabrício Caymon Nogueira 

Presidente da Subcomissão de Sustentabilidade do Campus Coruripe 

 

 

José Roberto Alves Araújo  

Diretor Geral do Campus Coruripe 
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1 INTRODUÇÃO:

Os trabalhos da comissão de sustentabilidade local do Campus Palmeira dos

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

portaria 3570, de 09 de novembro de 2021, tiveram como ponto de partida os trabalhos

já produzidos por este grupo no ano de 2020, é o exemplo do gerenciamento de resíduos

sólidos que continuou a ser desenvolvido através do projeto “Papa Pilha” , e parcerias

desenvolvidas com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Palmeira dos

Índios.

As ações educativas ganham destaque com a Primeira Semana do Meio

Ambiente, ação que foi articulada com a Direção Geral do Campus, Direção de Ensino,

departamento de Ensino Técnico e demais coordenações, um dos principais propósitos

deste evento, que foi produzido em período pandêmico e transmitido de forma online,

foi incentivar o debate acerca de questões socioambientais fundamentais para o

desenvolvimento humano e a melhoria na qualidade de vida das populações.

Outro fator importante a destacar nas ações aqui descritas é o engajamento dos

departamentos de infraestrutura e dos servidores terceirizados para produzir melhorias

no ambiente escolar em uma perspectiva de retorno presencial, com o melhoramento da

iluminação, os cuidados com a limpeza do prédio e criação de áreas de convivência.

Também são pontuados neste relatório, a partir das contribuições das

coordenações de pesquisa e extensão, um resumo das ações de sustentabilidade que o

Campus desenvolve no Município de Palmeira dos Índios, parte delas com grande

potencial de inovação e que despertam o interesse de agentes públicos, produzindo

importantes parcerias com empresas privadas como a biodigital e públicas como é o

caso da própria secretaria do meio ambiente - SEMARHPI, algumas destas iniciativas

estão voltadas para a pesquisa sobre nanosatélites, revitalização de nascentes e projetos

de agricultura familiar.

Segue no texto a descrição das ações produzidas em 2021 de forma resumida e
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com diversos registros fotográficos que comprovam a veracidade das informações aqui

levantadas.

2. DADOS DOS MEMBROS DA COMISSÃO

NOME CARGO /
FUNÇÃO

SIAPE E-MAIL TELEFON
E

Rodrigo Raposo da silva professor
EBTT

2121062 rodrigocgm28@gmail.com (83)9964297
17

Celsa Maria Calheiros de
Emeri Tenório

Téc. em
Enfermagem

1659636 celsa.tenorio@ifal.edu.br (82)
99609-2059

Jesimiel P Cavalcante Professor
EBTT

2699349 jesimiel.cavalcante@ifal.ed

u.br

82-99919-51
80

Fabíolla Maria de Santana
Rocha

Discente Matrícul
a:20190
04189

fmsr1@aluno.ifal.edu.br (82)
999558422

Ricardo José de Lima

Quitéria Vieira Belo

Professor
EBTT

Professor
EBTT

2201059

1584868

ricardo.lima@ifal.edu.br

quiteria.belo@ifal.edu.br

(82)
9 99943780

(82)
999709611

José Wellington de Oliveira
Gonçalves

Discente 2020318
808

jwog1@aluno.ifal.edu.br (82)9936020
51

Renata Santana Vieira Contador 2153465 renata.vieira@ifal.edu.br (82)
99828-3444
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3.0. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS
REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2021

3.1. PRIMEIRA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO CAMPUS PALMEIRA
DOS ÍNDIOS

Durante o ano de 2020, vimos nossa rotina ser transformada pela Pandemia da

Covid-19 que trouxe consigo diversos desafios para a sociedade e tem impactado nas

políticas públicas, além de causar muitas incertezas em relação aos desdobramentos das

políticas de saúde e de educação. Neste contexto, os membros da Comissão de

Sustentabilidade do IFAL Campus Palmeira dos Índios estiveram empenhados em

desenvolver um plano de ação com iniciativas voltadas para sustentabilidade, entre elas

a de promover eventos de cunho ambiental para a comunidade interna e externa.

Neste sentido, a Semana Nacional do Meio do Ambiente, que em 2021 foi

comemorada entre os dias 31/05 a 05/06, tornou-se uma oportunidade para que os

membros da Comissão e seus convidados pudessem socializar com a comunidade os

conhecimentos e pesquisas desenvolvidas durante o período pandêmico e anterior a

este. Buscando construir um ambiente de reflexão sobre a questão ambiental e

possibilidades de mitigação dos impactos ambientais que afligem esta geração e as

futuras.

Imagem 1: Logomarca da evento
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Fonte: Comissão Organizadora

Estão entre os objetivos da Primeira Semana do Meio Ambiente IFALPin;

Promover o conhecimento interdisciplinar sobre sustentabilidade; Desenvolver

Conscientização Ambiental na comunidade escolar; Conhecer e debater sobre

tecnologias ambientais; Incentivar uma relação de harmonia entre tecnologias, homem

e natureza

A metodologia utilizada para atingir os objetivos do evento, passaram pela

difusão da Primeira Semana do Meio Ambiente IFAPin, que ocorreu nos dias 01 e 02/06

através canais de comunicação IFAL Campus Palmeira dos Índios, nos quais os

estudantes obtiveram acesso a palestras, mostras de artes, minicursos e bate papos. Para

cada uma das programações foram montados banners que facilitaram a comunicação

nas redes sociais do instagram e facebook e sites.

Imagem 2: Banners

Fonte: Comissão Organizadora

O evento pode ser acompanhado pelos interessados, através da transmissão ao

vivo no youtube e para os estudantes do Campus havia a opção de assistir a

programação a partir da plataforma even3. Importante observar que a plataforma even

demonstrou ser uma ferramenta prática e eficiente na produção deste evento em
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específico, possibilitando a criação de página, inscrições de alunos, transmissão do

evento, produção e entrega de certificados.

Os temas abordados durante os dois dias, foram diversos e de grande importância

para a formação do aluno, foram eles:

● Desenvolvimento urbano sustentável? Do discurso às práticas

● Ecologia

● Os impactos dos resíduos eletroeletrônicos ao meio ambiente

● Apresentação de trabalhos - Sustentabilidade

● A economia circular e seu papel no desenvolvimento sustentável

● Mesa de Debates - Poluição Sonora e ao Impactos do Meio Ambiente

● A fotografia de natureza como ferramenta de preservação

● Os perigos do uso indiscriminado dos defensivos agrícolas

● Minicurso: Os Benefícios da Auriculoterapia no Gerenciamento das Emoções

● Meio Ambiente e a Pandemia da Covid-19

● Sistemas Fotovoltaicos Residenciais

● Tecnologias Ambientais

Entre alguns relatos dos ministrantes das atividades listadas acima, pode-se citar

o Professor Daniel Andrade Cavalcante que protagonizou a mostra de artes

SUSTENTABILID’ARTE que surgiu segundo o referido autor, da necessidade de levar

a comunidade acadêmica, o conhecimento de canções com temas "socioecoambiental"

de forma breve, dinâmica e informativa, através de vídeos gravados como parte da

programação da Semana do Meio Ambiente promovida pela Comissão de

Sustentabilidade.

Além de levar ao público informações sobre obras de diversos compositores e

compositoras, a proposta atuaria como um entremeio entre uma e outra atividade

acadêmica formal, com maior demanda de tempo. Com duração de no máximo 5

minutos, tempo pensado para o público jovem, além da contextualização, buscamos

chamar a atenção para os temas abordados e as reflexões propostas através de produções

musicais brasileiras de décadas passadas.
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Outro importante relato é o feito pela servidora Celsa Maria Calheiros de Emeri

Tenório, acerca do minicurso que abordou os benefícios da auriculoterapia, a autora

possui um forte engajamento na comissão e trabalha em várias frentes. A proposta de

minicurso contemplou o ODS - Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 3 que trata

da Saúde e Bem-Estar. O minicurso foi realizado no dia 02/06/2021, segundo dia do

evento, tendo-se como público–alvo as/os estudantes, totalizando 191 inscritas/os e

ministrado pela servidora Celsa Tenório que é membro da Comissão de Sustentabilidade

do Campus Palmeira dos Índios.

A carga horária total foi de 3h e foram abordados os seguintes temas, a

saber:Anatomia da orelha e os pontos energéticos correspondentes aos órgãos e

vísceras; História da auriculoterapia e as contribuições das escolas chinesa e francesa;

A teoria dos cinco elementos e sua relação com os sentimentos e emoções; Anamnese e

Diagnóstico: como perceber o desequilíbrio energético do organismo durante a consulta

clínica? Mecanismos de ação fisiológica da auriculoterapia.

A figura abaixo representa uma das interações desenvolvidas com o público, que

teve o objetivo de avaliar as principais manifestações físicas apresentadas pelas/os

cursistas no mesmo período em que referiram os sentimentos e emoções em

desequilíbrio, isto é, no último mês.

Imagem 3: Interação com o público através de ferramentas digitais
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Fonte: Celsa Tenório

De forma geral, foram utilizados recursos metodológicos diversos para facilitar a

compreensão acerca do tema, como exposição de slides em power-point, exibição de

vídeos complementares e interação com as/os cursistas através do aplicativo

Mentimeter (disponível em: mentimeter.com.br) com o objetivo de avaliar a

aprendizagem e refletir sobre as emoções e os sentimentos vivenciados pelas/os

cursistas diante do contexto da pandemia de Covid-19.

3.2. Participação na  Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis

para Água e Energia (OBSSAE)

A OBSSAE é a Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água, que

ocorreu em sua primeira edição no de 2021 de forma online, nesta edição o Campus

Palmeira dos Índios foi premiado com o trabalho “ Aonde nós chegamos” produzido

pelo estudante Anthonny Matheus Gomes da Silva, do Curso: Eletrotécnica – 1 Ano e

orientado pela professora de biologia Cláudia Vânia Miranda de Oliveira que também

se configura como organizadora do evento na Regional Nordeste.
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Entre alguns objetivos da obssae pode-se apontar: melhorar a qualidade do ensino

básico; incentivar a inclusão social e a aceitação da diversidade; abordar o

desenvolvimento tecnológico sustentável de forma interdisciplinar através de atividades

artísticas, científicas, sociais e culturais, que incentiva e premia estudantes a produção

de trabalhos nas categorias de trabalhos científicos, ações sociais e manifestações

artísticas.

O trabalho relaciona arte e sustentabilidade. A arte exprime nossos pensamentos,

sentimentos e sensibiliza nossas emoções. Por isso, vem sendo fortemente utilizada

como uma importante ferramenta de reflexão sobre as questões ligadas à

sustentabilidade ambiental, podendo influenciar novas visões de mundo e estilos de

vida. Neste trabalho, o estudante procurou através da arte visual (pintura) fazer uma

crítica a cultura de consumo da sociedade contemporânea, ou seja, chamar a atenção de

como o homem consome, produz e vive. Para isso, realizou a metodologia de

reciclagem de papel, fundamental na busca pela sustentabilidade, e tintas naturais

provenientes do colorau, açafrão e café.

Imagem 5: Produção de arte de papel reciclado
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Fonte: Dos autores

A reciclagem de papel leva à economia de insumos, principalmente a água, que é

utilizada nos processos de produção a partir da celulose. As tintas naturais são

alternativas ecológicas, pois como são oriundas de insumos vegetais, estes pigmentos

ajudam a reduzir o impacto ambiental, visto que não apresentam componentes

poluentes, além de serem biodegradáveis.

3.3. LIXO ELETRÔNICO: PROJETO PAPA PILHA E AÇÃO CONJUNTA COM
A SEMARHPI.

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, realiza campanhas, palestras e projetos para

sensibilizar a comunidade acadêmica acerca do descarte incorreto dos resíduos

eletrônicos.

No ano de 2021 a palestra sobre resíduos eletroeletrônicos foi disponibilizada pelo

professor Marlos Alan Pereira Santos durante a Primeira Semana do Meio Ambiente e

os materiais colhidos no campus tiveram como destino um ponto de coleta instalados

na Praça da Independência que fica localizada no centro da cidade de Palmeira dos

ìndios.

Imagem 6: Campanha “Coleta ON Resíduo OFF”
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Fonte: Dos autores

O posto de coleta provisório fez parte da campanha “Coleta ON Resíduo OFF”

do estado de Alagoas com a Campanha, que visa recolher os resíduos eletroeletrônicos,

pilhas e lâmpadas para que possam ser descartadas de forma correta. Entre os materiais

destinados estavam lâmpadas fluorescentes, partes de computadores como diversas

fontes, cabos, fios e 11 kg de pilhas e baterias. A servidora Renata Santana Vieira é

quem conduz o projeto “Papa-pilha” na instituição IFAL e vem se destacando sempre

neste importante trabalho.

3.4. IMPLANTAÇÃO DA USINA FOTOVOLTAICA NO CAMPUS

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

com a escassez dos recursos energéticos no planeta e os impactos causados por

combustíveis sólidos, a fonte solar vem sendo cada vez mais utilizada, entre as

vantagens estão os baixos custos de manutenção para geração e distribuição de energia

elétrica através do efeito fotovoltaico, a não emissão de gases poluentes ou efeitos
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sonoros indesejados e por se tratar de um recurso renovável se torna abundante no

cotidiano principalmente em locais com forte incidência solar.

Em estudo realizado sobre a viabilidade da implantação de uma Usina Solar nas

dependências do Campus, o professor Márcio Azevedo e os seus orientandos de TCC

Matheus Henrique e Ianca Carol, produziram gráficos e tabelas pertinentes e que

justificam tecnicamente  o uso da Energia Solar.

Imagem 7: Gráficos de incidência solar com dados coletados de satélite

Fonte: Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica para instalação de um Sistema Solar

fotovoltaico conectado à rede do  IFAL Palmeira dos Índios.

Conforme o estudo desenvolvido com os dados oriundos do satélite CBERS, a

irradiação solar média da cidade de Palmeira dos Índios apresenta um melhor resultado

no plano de inclinação de 9 graus ao norte, correspondendo a um valor médio de 5,39

kwh/m2.dia, sendo os menores índices de radiação nos meses de junho 3,93 kwh/m2.dia

e os maiores nos meses de novembro, chegando a atingir 6,52 kwh/m2.dia.

Imagem 8: Instalação dos módulos fotovoltaicos
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Fonte: Do autor

Os equipamentos fornecidos para a implantação da Usina Solar no Campus são

os geradores de energia solar fotovoltaicos ou módulos fotovoltaicos, dotados de

estruturas de suporte em alumínio anodizado, cabo de ligação com proteção de raios

UV, inversores, quadros de proteção e acessórios.

Em números, a usina fotovoltaica do Campus Palmeira dos Índios em sua fase

final irá dispor de 378 placas de 440 wp de potência, instaladas e distribuídas nos

telhados do bloco administrativo e do bloco de ensino, 4 inversores de 36 kw cada,

contabilizando um investimento de 1,2 milhão que implicará em uma economia de 40%

nos gastos de energia do Campus.

Imagem 9: Instalação de inversor fotovoltaico
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Fonte: Márcio Azevedo

É possível perceber que o trabalho de instalação da fase dos painéis está bastante

avançado, principalmente no bloco de ensino.

Imagem 10: Disposição das placas fotovoltaicas no bloco de ensino

Fonte: Márcio Azevedo

Aqui é possível observar a disposição das placas a partir da lateral do bloco.

Imagem 11: Disposição de placas, vistas da lateral do bloco de ensino
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Fonte: Márcio Azevedo

3.5. REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO

A cerca de dois anos, a coordenação de infraestrutura do campus vem

produzindo um amplo trabalho de revitalização da iluminação de vários setores do

prédio. Além disso, instalações elétricas também foram trocadas, utilizando soluções

práticas e de baixo custo para estas benfeitorias.

Imagem 12: A revitação incluiu troca de calhas

Fonte: Do autor
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As imagens demonstram como se encontra a iluminação do prédio, a esquerda

foto do corredor que dá acesso ao auditório e bloco de ensino, já a direita aspecto dos

corredores a noite.

Imagem 13: Iluminação dos blocos

Fonte: Do autor

Este trabalho além de gerar economia com a troca por lâmpadas mais eficientes,

produz bem estar para a comunidade acadêmica e qualidade nas aulas, principalmente

daquelas atividades que requerem maior iluminação.

Imagem 14: Iluminação das salas de aula e laboratórios

Fonte: Do autor

Imagem 15: Iluminação externa que dá acesso a quadra



16

Fonte: Do autor

Nas imagens abaixo são observadas melhorias nas instalações elétricas da

cantina.

Imagem 16: Renovação de algumas instalações elétricas

Fonte: Do autor

3.6.PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO

DE ÁGUAS PLUVIAIS
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O campus tem uma área de telhado de aproximadamente 4000m2, onde durante o

período de chuvas este sistema de cobertura capta as águas pluviais e direciona para o

solo, porém com o passar dos tempos o sistema de drenagem começou a ter problemas,

onde em vários pontos do campus temos pontos de alagamento como : auditório e LMC.

Imagem 16: Calha semicircular

Fonte: Pessoal

Desta forma solicitamos o material e o mesmo já está disponível no campus para

início da implantação de calha semicircular de PVC 150mm ( Figura 1) com bocal de

descida que será direcionado para reservatórios e estes terão torneiras para que a água

seja utilizada em jardim e lavagem de pisos. A execução irá iniciar em breve com a

equipe própria do campus.

3.7. IMPLANTAÇÃO DE INSPEÇÃO ROTINEIRA NOS SISTEMAS

HIDRÁULICOS

Propomos uma metodologia de inspeção trimestral à empresa terceirizada

responsável pela limpeza e manutenção do Campus, com o objetivo de inspecionar

peças hidrossanitárias como: Torneiras de pias, vasos sanitários, sifões e caixas que

eventualmente sejam necessárias  troca ou conserto.

Como instrumento para controle desta ação foi montada uma planilha de

acompanhamento que está em plena execução pela BRA, onde nas primeiras inspeções

foram detectados vários pontos de vazamentos, o referido trabalho de manutenção
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contribui diretamente para a redução do desperdício de água e na sustentabilidade do

Campus.

Imagem 17 : Planilha de inspeções preenchida pelo encarregado da BRA.

Fonte: Jesimiel P. Cavalcante

3.8. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CRIAÇÃO DE ÁREAS

DE CONVIVÊNCIA

Foi verificado durante as inspeções que o sistema de drenagem está bem recuperado

e bastante limpo, permitindo o bom escoamento das águas das chuvas evitando a

produção de locais alagados e possíveis infiltrações.

Imagem 18: Limpeza do sistema de drenagem

Fonte: Do autor

Outra importante benfeitoria se refere a produção de mais áreas de convivência no

entorno do Campus, o que possibilita uma melhoria na qualidade de vida, os estudante
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podem utilizar estes locais para estudos e conversas, melhorando a sua saúde mental e

diminuindo os níveis de estresse.

Imagem 19: Áreas de convivência

Fonte: Do autor

3.8. AÇÕES DE EXTENSÃO

PROJETO: SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESIDENCIAIS: UM SERVIÇO À COMUNIDADE DE PALMEIRA DOS

ÍNDIOS-MODALIDADE SERVIDOR

Descrição: Analisar se as instalações elétricas dos imóveis residenciais da comunidade

carente da cidade de Palmeira dos Índios seguem as normas da NBR 5410, detectar

falhas e irregularidades trazendo ao conhecimento do residente os riscos presentes

nessas falhas e em casos de urgência e que seja financeiramente viável ao projeto,
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executar o reparo para, a melhoria da qualidade de vida e segurança do morador. Desta

forma, trazer ao conhecimento da população um olhar mais cauteloso em relação a

instalação do seu imóvel, tendo em vista que o Anuário da Abracopel (Associação

Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade) revela um aumento de

doze por cento das mortes por choques elétricos no Brasil no ano de 2019.

OBJETIVOS: Analisar se as instalações elétricas dos imóveis residenciais da

comunidade carente do município de Palmeira dos Índios seguem o que é previsto pelas

normas da NBR 5410 e detectar falhas, para em seguida, sugerir e se possível reparar,

quando considerar urgente e financeiramente suportável pelo projeto

JUSTIFICATIVA: Quantas pessoas se atentam para contratar profissionais capacitados

para realizar instalações ou manutenções elétricas? Quantas residências possuem as

instalações dentro da NBR 5410 ou fazem revisões periódicas? Quantas instalações

utilizam o fio terra e o DR – Dispositivo Diferencial Residual, responsáveis por garantir

a segurança contra choques elétricos? Para se fazer uso da eletricidade, é necessário que

todo consumidor tenha em mente o perigo que ela representa quando utilizada de forma

incorreta. Muitos não sabem, desconhecem ou desconsideram os riscos. A maior

preocupação é com o choque elétrico, visto que esse é o tipo de acidente que ocorre com

mais frequência e que pode causar sérios danos, inclusive a morte. Existem também

riscos devido à possibilidade da ocorrência de curtos circuitos ou mau funcionamento

do sistema, podendo gerar grandes incêndios e explosões.

Equipe: MARCIO AZEVEDO ROCHA          Docente-orientador

MARIA CAMILA DOS SANTOS SILVA        Discente-bolsista

JOÃO MATHEUS CAVALCANTE SOUZA     Discente bolsista

Curso de Extensão: Agricultura familiar: Ação informativa destinada a

pequenos produtores rurais da cidade de Quebrangulo-AL, quanto ao uso

de defensivos agrícolas no meio rural:
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Descrição: Esse projeto tem o propósito de uma ação conjunta entre a comunidade

interna do instituto com a sociedade externa citada. Favorecendo um intercâmbio de

conhecimento adquirido com o curso técnico, e a disponibilização de conceitos,

orientações e informações à comunidade que trabalha com agrotóxicos (agentes de

riscos à saúde) no setor agrícola/rural.

Imagem 20: Aplicação do trabalho em comunidade rural

Autor: Marlos Alan

Objetivo Geral: Mostrar informações de Segurança do trabalho relativas aos

defensivos agrícolas para pequenos agricultores, enfatizando práticas adequadas quanto

ao uso, manuseio, armazenamento e descarte de produtos

químicos.

Objetivos específicos:

Exemplificar ao público alvo, de maneira compreensível e dinâmica através de eventos,

palestras, catálogos informativos e ilustrativos, informações sobre o modo como utilizar

as substâncias químicas de forma segura;
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Especificar agentes químicos mais usados no meio rural, bem como seus efeitos

colaterais, para que os agricultores estejam cientes dos riscos que eles podem estar

expostos no contato com essas substâncias;

Elaborar ações comunitárias, estimulando o uso de EPIs para controlar as exposições

aos agentes de segurança na realização das atividades laborais; Enumerar meios de

conscientização do cuidado ambiental, relacionando o homem ao meio ambiente, e

como os defensivos agrícolas afetam a saúde das pessoas, se introduzidos diretamente

no solo e na água.

Equipe:

SILVIO SERAFIM DE OLIVEIRA EXTERNO INSTRUTOR / SUPERVISOR MARLOS

ALAN PEREIRA SANTOS             DOCENTE ORIENTADOR

LEANE GOMES SILVA                   DISCENTE BOLSISTA

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS         DISCENTE BOLSISTA

EXPLORANDO O TEMA ENERGIAS RENOVÁVEIS E TECNOLOGIA DE
HORTAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS (Modalidade
Servidor)

A proposta trata-se de produzir experimentos científicos com materiais de baixo

custo, com o intuito de ensinar conceitos científicos da área de física, introduzir os

alunos nos conceitos iniciais de programação e demonstrar diversas formas de utilização

das energias renováveis no cotidiano, o projeto será realizado em duas escolas públicas,

a Escola Estadual Monsenhor Ribeiro Vieira e a Estadual Estadual Indígena Pajé Miguel

Selestino da Silva, ambas no Município de Palmeira dos Índios e a abordagem

metodológica escolhida para atingir os respectivos objetivos é a metodologia de projetos

que propõe o aprender fazendo e a aprendizagem por descoberta, tal abordagem tem

como aspectos positivos a flexibilização do currículo e o dinamismo produzido em sala

de aula, no qual os alunos podem pesquisar sobre diversos conteúdos a fim de realizar

uma determinada tarefa. No respectivo projeto, serão explorados , fontes, formas e

transformações de energias renováveis do cotidiano através de alguns experimentos, um

exemplo é a turbina hidrocinética que produz a energia elétrica a partir do

aproveitamento do fluxo da água, outro caso é o da célula fotovoltaica que transforma a
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energia solar em eletricidade através de uma corrente fotogerada em materiais

semicondutores e os fogões solares e aquecedores solares que transformam a energia

solar em térmica para finalidades específicas. Outro experiência é a produção de uma

horta mecanizada com fins de ensinar fundamentos da programação para os estudantes

da escola indígena Pajé Miguel Selestino da Silva, para exemplificar esta abordagem

metodológica, observa-se que em um projeto de horta mecanizada os alunos necessitam

pesquisar conhecimentos sobre biologia, matemática, física e programação.

Imagem 21: Apresentação do projeto em escolas públicas

Fonte: Do autor

Objetivos e metas: Compreender as energias renováveis em um contexto amplo,

observando formas, transformações e aplicações destas formas de energia em diferentes

contextos; Realizar palestras sobre energias renováveis nas escola Monsenhor e Pajé

Miguel; Construir células fotovoltaicas com materiais de baixo custo e aplicá-las em

protótipos de carrinhos; Desenvolver protótipo de carrinhos movidos a energia solar

demonstrando o uso das energias renováveis; Pesquisar e construir protótipos de fogões

solares e aquecedores térmicos com os alunos da Escola Estadual Monsenhor Ribeiro

Vieira; Gerar energia através do aproveitamento do fluxo da água com uma turbina

hidrocinética e demonstrar esta aplicação nas duas escolas; Desenvolver turbinas

hidrocinéticas caseiras com os alunos do ensino médio da escola Monsenhor Ribeiro

Vieira Produzir maquetes de turbinas hidrocinéticas como recurso para exposição;
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Produzir sistemas de automação de baixo custo para irrigação de hortas; Ensinar

conceitos básicos de programação para os alunos do ensino médio na Escola Estadual

Pajé Miguel Selestino da Silva, utilizando como recurso a horta mecanizada;

Equipe:

GUSTAVO HANS NUNES VIEIRA                 DISCENTE BOLSISTA

TONY MIQUEIAS ROCHA AURELIANO     DISCENTE BOLSISTA

RODRIGO RAPOSO DA SILVA                       DOCENTE-ORIENTADOR

RECICLE - Reaproveitamento de Circuitos e Componentes do Lixo

Eletrônico

O projeto tem como objetivo ensinar os alunos a reutilizar o lixo eletrônico (placas

eletrônicas de circuitos inutilizáveis) que até então é descartado no meio ambiente.

Esperar-se-á que as pessoas possam reutilizar placas e componentes eletrônicos para

desenvolver circuitos básicos de utilidade doméstica e pública (aulas). Assim, o bolsista

e eventuais voluntários desenvolverão habilidades para construir equipamentos úteis no

dia-a dia (por exemplo: carregadores, sensores, placas para testar componentes,

placas/letreiros com LED&#39;s, Carrinhos, Ventiladores, dentre outros). Dessa forma,

os alunos irão fazer circuitos eletroeletrônicos com um viés de sustentabilidade. Com

isso, espera-se atender diretrizes como: i) Contribuir para o desenvolvimento da

sociedade, constituindo um vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos e

experiências para a constante avaliação e vitalização da pesquisa e do ensino; e ii)

Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência

social, ambiental e política.

Objetivos: Os principais Objetivos para com o público alvo são:

1) Adquirir/aprimorar conhecimento teórico-prático sobre eletrônica; reaproveitamento

de resíduos eletrônicos.

2) Incentivar alunos a produzirem circuitos úteis que possam dar suporte no

aprendizado em disciplinas técnicas
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3) Conhecer de acordo com quais tipos de sucatas eletrônicas quais componentes úteis

podem ser encontrados.

Justificativa: Com esse projeto poderemos conscientizar as pessoas a ter um uso

melhor de sucatas de aparelhos eletrônicos, criando seus próprios protótipos e

desenvolvimento na área eletrônica. Isto irá proporcionar conhecimento na área. Isso

demonstrará que o IFAL, através dos alunos (bolsistas e voluntários), tem a preocupação

de agir, para com o público menos privilegiado,ações de presteza acadêmica no intuito

de despertar o interesse pela área de eletrônica e também a possibilidade de

reaproveitamento dos resíduos eletrônicos. De fato, estas ações irão despertar o eixo

didático dos alunos, e suas habilidades de comunicação e expressão, pondo em prática

conceitos teóricos e práticos vistos nas componentes curriculares do IFAL campus

Palmeira dos Índios.

EQUIPE:

JOSE IRINEU FERREIRA JUNIOR                        SERVIDOR INSTRUTOR

GREGORY ARTHUR DE ALMEIDA CARLOS     DOCENTE ORIENTADOR

ANDRIELE KARLA DA SILVA VIANA                 DISCENTE BOLSISTA

NATÁLIA RIBEIRO ROCHA                                    DISCENTE BOLSISTA

Projeto: SERVIDOR - Aplicação de palestras em canteiros de obras sobre

técnicas construtivas para trabalhadores de pequenas obras de Construção

Civil

Dando continuidade ao projeto do ano anterior, onde o mesmo atendeu 21

trabalhadores em 03 canteiros de obras. O projeto visa levar informações sobre técnicas

construtivas conforme as normas técnicas e as boas práticas da construção civil. Como a

cidade tem como prevalência obras de pequeno e médio porte, onde a grande maioria

dos trabalhadores são desprovidos de estudos ou de capacitações na área da construção

civil. Esta situação leva a execução de obras com vícios construtivos, elevado risco de

acidentes de trabalho, aumento do desperdício e a elevação dos custos nestas obras,
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sendo assim propomos a realização de palestras in loco nos canteiros de obras com

tempo previsto de 30 minutos em cada capacitação, onde serão abordados os seguintes

temas: Uso de formas para assentamento de blocos cerâmicos, como preparar traços de

concreto conforme , intervalos mínimo entre revestimentos argamassados e cerâmicos,

uso do Quadro de traços em obras, correta vibração de concretos, prazo mínimos de

retirada de escoramentos, cura úmida do concreto, conferência de recebimento de

materiais em obras, correta execução de fundação em pedra argamassada.

OBJETIVOS: o objetivo geral deste projeto de extensão é aplicar um programa de

capacitação através de diversas palestras sobre técnicas construtivas que visam melhorar

o desempenho das atividades executadas pelos operários do setor da construção civil .

Os objetivos específicos são: 1. Aplicar conceitos de qualidade,

produtividade,racionalização, a um programa de treinamento específico para

funcionários da construção civil; 2.Favorecer aos trabalhadores uma melhor

comunicação verbal e uma maior integração; 3. Sensibilizar e conscientizar o

trabalhador da construção civil para uma nova postura profissional, fazendo com que

incorpore novos comportamentos e atitudes no ambiente de trabalho,mostrando-lhes a

importância da necessidade da sua qualificação profissional; 4. Fornecer à empresa na

qual será realizado o treinamento uma nova visão da importância de se ter em seu

ambiente de trabalho inovações como esta. Os benefícios esperados são: Melhoria da

qualidade das obras e da qualificação da mão da construção civil na cidade de Palmeira

dos Índios.

EQUIPE:

WALCLER DE LIMA M. JUNIOR EXTERNO              PROFESSOR MEDIADOR

JESIMIEL PINHEIRO CAVALCANTE                           DOCENTE ORIENTADOR

JANECLÉIA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO                DISCENTE BOLSISTA

JOSÉ AFRÂNIO CORREIA DE BARROS JÚNIOR       DISCENTE ALUNO VOLUNTÁRIO

3.9. AÇÕES DE PESQUISA

ESTUDO DA VIABILIDADE ECONÔMICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM
SISTEMA DE TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PALMEIRA DOS ÍNDIOS
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Resumo:

Devido ao alto consumo de energia elétrica, iniciou-se uma busca pela eficiência de

processos, tornando os sistemas já existentes cada vez mais consequentemente,

reduzindo o desperdício de energia no país. Com o avanço das tecnologias, é possível

observar que atualmente se disponibiliza possibilidades que podem resultar em uma

maior eficiência do sistema elétrico. Nos últimos anos, a modernização dos sistemas de

iluminação pública, na substituição de luminárias antigas pela tecnologia LED. Assim,

essa alternativa ganhou vários aliados, incluindo a telegestão, na otimização do setor. A

telegestão vem se mostrando como um ótimo sistema de monitoramento, o qual permite

maior controle sobre os ativos danos as manutenções. Desse modo, enfatizando a

eficiência e a economia de gastos com a iluminação pública, este trabalho propõe um

estudo sobre para implantação de um sistema de telegestão na iluminação pública da

cidade de Palmeira dos Índios. Nesse sentido, por meio de uma análise das instalações,

via geoprocessamento e in-locco, e do atual consumo energético da iluminação pública

da cidade, será possível, através de ferramentas de obtenção de dados, pontuar os

benefícios sociais, ambientais e econômicos, que a cidade atingirá ao implantar um

sistema de controle.

ECOWÊ-CHAT: UM CHATBOT QUE AMPLIA A VISÃO DE MUNDO SOBRE
A ECOLOGIA

Resumo

O projeto ECOWÊ possui o objetivo de criar o conhecimento ontológico de um

chatbot que irá ensinar sobre ecologia para os alunos do ensino médio, os conteúdos de

se referem a reflexões em torno do meio ambiente e da ecologia, estas reflexões têm um

papel fundamental nos usos da tecnologia, o meio luzes sobre questões ecológicas.

Essas e outras discussões são atinentes ao que entende-se como Inteligência Artificial

na medida em as possíveis transformações sociais sejam ambientais e não apenas

monetários, como tem acontecido tradicionalmente. A metodologia utilizada seguirá os

seguintes passos: será feita uma introdução de textos fundamentais da ecologia, bem

como de comentadores especializados, em seguida será feito um mapeamento do

conhecimento ecológico de ontologia e será construído um chatbot com conhecimento
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ecológico. Finalmente o chatbot será disponibilizado para um grupo de alunos,

questionário para avaliar a absorção sobre o assunto. Os resultados esperados do projeto

são: disponibilizar uma ferramenta com forte conceito de usabilidade que permitirá o

aumento da absorção de Auxiliar os usuários a desenvolver uma reflexão mais ampla de

suas ações na sociedade, desvencilhando seu modo de pensar e agir apenas do seu aluno

a ter bons desempenhos não apenas na área de ecologia, mas nas outras áreas.

OPERAÇÃO DO CUBESAT PARA ANÁLISE ATMOSFÉRICA E
SENSORIAMENTO REMOTO DO MUNICÍPIO ÍNDIOS

Resumo

Este documento descreve a estrutura, os dados preliminares, as especificações

técnicas e os subsistemas embarcados do projeto de um CubeSat parâmetros

atmosféricos, que a equipe, composta por alunos do curso de bacharelado em

engenharia elétrica do Instituto Federal de Alagoas, Campus Palmeira dos Índios,

submeteu durante a Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI (OBSAT).

Imagem 22: publicidade do cubsat

Fonte: mcti

O projeto tem o princípio de coletar dados meteorológicos, de modo a melhorar a

capacidade de previsão de eventos climáticos e potencializar a obtenção de parâmetros

confiáveis a curto prazo, buscando minimizar impactos sociais gerados pela ocorrência

de eventos extremos. Concluindo, o documento visa apresentar um modo confiável de
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obtenção de dados do sensoriamento remoto, que é um ponto crucial para a

previsibilidade de fenômenos meteorológicos.

MAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE NASCENTES NA CIDADE DE
PALMEIRA DOS ÍNDIOS-A

Resumo

Esta pesquisa tem por objetivo mapear e recuperar as nascentes que fazem parte de

um grande manancial, principalmente para os níveis de rios diminuem, impedindo a

continuidade no fornecimento de água para a população. O abastecimento de água já

foi motivo de várias discussões em municípios, ficando sob responsabilidade de

algumas prefeituras o seu abastecimento para a população. Infelizmente em todo

período de verão, e estiagem prolongada, a população sofre com a escassez d’água o

que obriga os responsáveis adotarem o sistema de rodízio para o abastecimento de ruas

que acabam por receber água apenas duas vezes por semana, sem considerar que

algumas vezes o líquido que chega às residências possui péssima qualidade; ferrugem, e

cor escura, o que pode indicar abandono na manutenção ou surgimento de incrustações

no interior das tubulações. Visto que a água é um recurso natural renovável, porém

esgotável, precisamos gerenciá-la de forma adequada diminuindo assim, nosso passivo

a gerações. É preciso entender que sua exploração tem aumentado em virtude do

acréscimo populacional, acompanhado do consumo desenfreado. Além de buscar

parcerias com secretarias municipais de meio ambiente, inserindo práticas ambientais

no município analisado, visando disseminar a recuperação de mananciais. Serão

realizadas visitas técnicas acompanhadas das parcerias firmadas na área onde se localiza

o manancial para geolocalização do mesmo, essas visitas também servirão de base para

elaboração de relatório de impacto ambiental da área a ser estudada; Será gestão PDCA

para implementar ações de recuperação e conservação do manancial, espaço geográfico

considerado área de preservação permanente.

4.0. PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO CAMPUS
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Nos relatórios de 2020 da comissão de sustentabilidade local foram observados

avanços em relação às inspeções de 2021 quanto ao processo de coleta dos resíduos

sólidos, hoje existe um espaço reservado apenas para os resíduos oriundos das podas de

árvores e esses não são misturados com outros materiais.

A instalação de duas lixeiras da coleta seletiva de acordo com os padrões do

CONAMA, propiciou à comunidade escolar a separação dos resíduos sólidos em

pontos específicos e de maior circulação do prédio como cantina e hall de entrada, como

medidas de segurança, higienização e destinação correta destes resíduos. No entanto, foi

verificado que ainda falta a instalação de mais duas lixeiras com o mesmo padrão.

Imagem 23: Separação de garrafas pet feito por funcionários BRA

Fonte: Do autor

5.0. CONCLUSÃO:

Acerca das atividades educativas, voltadas para a Sustentabilidade é notório

um crescimento do interesse dos estudantes por esta área, alavancada em 2020

pelo Encontro de Iniciação Científica (EIC) e agora em 2021, mais

especificamente com a Primeira Semana do Meio Ambiente IFALPin, um dado
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que demonstram o interesse e envolvimento dos estudantes é o número de

inscritos nas atividades, que chegou ao surpreendente número de 678 inscritos,

destes 513 eram estudantes do Ensino Médio, 68 do superior e 89 do

subsequente de segurança do trabalho. Outro ponto acerca da Semana do Meio

Ambiente foram as importantes apresentações de trabalho oriundas de pesquisas

de alunos e ex-alunos do curso de Engenharia do Campus.

Da mesma maneira que os trabalhos finalizados e apresentados na Semana

do Meio Ambiente, existem em andamento no Campus, neste momento

importantes ações de extensão e projetos de pesquisa, como é o caso da pesquisa

sobre nanosatélites, eficiência energética e Economia Circular. Torna-se

necessário incentivar mais trabalhos de pesquisa e extensão voltados para

temáticas como o gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos, isto é uma

necessidade específica do Campus.

Acerca da coleta seletiva e o gerenciamento de resíduos sólidos é necessário

a correção de falhas, como a padronização de lixeiras, De mesmo modo é

necessário o maior envolvimento da comunidade escolar em campanhas

direcionadas para o gerenciamento dos resíduos sólidos, funcionários,

professores e alunos devem estar engajados nas campanhas de separação do lixo,

que segundo orientações técnicas podem ocorrer em um primeiro de forma

simplificada, separando apenas o resíduo seco do resíduo orgânico.

Sugere-se o aproveitamento do material resultante da poda de árvores para

compostagem, neste quesito necessita-se da parceria com outros Campi que

possam disponibilizar cursos voltados para esta especificidade. Ainda sobre a

coleta seletiva, existe a possibilidade da realização de parcerias com associações

de catadores do Bairro de Palmeira de Fora, estas parcerias podem funcionar

mediante projetos ou programas de extensão, como é o caso do edital “Programa

Minha Comunidade” já praticado na Aldeia Fazenda Canto.

Em relação aos melhoramentos no Campus, estes procuram minimizar

custos com gastos de Energia Elétrica principalmente, as pesquisas estão

direcionadas para a compra de materiais sustentáveis e que forneçam meios
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eficientes de economizar energia, através da instalação de múltiplos sensores,

módulos fotovoltaicos e reposição de lâmpadas.

É possível que nos próximos diagnósticos, sejam fornecidos de forma clara

e eficiente os gastos com energia, água, reposição de materiais, materiais de

limpeza e gastos com combustíveis. No momento estes dados encontram-se em

análise e tratamento, através deles será possível apontar novas ações a serem

desenvolvidas pela comissão de sustentabilidade local em parceria com os

diversos setores.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
 
IFAL - Penedo 
 
Rodovia AL 101, Loteamento São José, Bairro Dom Constantino, Penedo-AL. CEP 57200-000 
 
Site: www2.ifal.edu.br/ 
 
Telefone: (82) 2126-6400 
 

1.2 COMISSÃO LOCAL DE SUSTENTABILIDADE  

  

A Comissão de Sustentabilidade do Campus Penedo foi instituída pela Portaria 

n°3631/2019 de 16/10/2019. Atualmente é constituída por 14 membros, entre docentes, 

técnicos administrativos e discentes. 

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

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 2021 

 

A Comissão local de Sustentabilidade do Campus Penedo em parceria com o 

Departamento Administrativo apresenta o relatório a respeito das ações planejadas para o ano 

de 2021. Destaca-se que, ao longo do ano de 2021, em virtude da pandemia de COVID-19, a 

maior parte das atividades do campus foi desenvolvida de forma remota. Este fato alterou a 

dinâmica de execução das atividades planejadas. Para tanto, seguem as ações executadas: 

 

 2.1 REDUÇÃO DO CONSUMO DE DESCARTÁVEIS 

 

 Como objetivo proposto para contribuir com a redução do consumo de descartáveis, 

buscou-se restringir a aquisição de copos plásticos. Como indicador foi adotado o valor gasto 
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na aquisição do material e o número de pacotes adquiridos por ano. 

No Quadro 1, constata-se que houve uma redução significativa no número de pacotes e 

no custo de aquisição de copos descartáveis. A redução do consumo foi justificada pelo 

desenvolvimento do trabalho remoto ao longo dos anos de 2020 e 2021. De 2019 para 2020 a 

diminuição de aquisição do número de pacotes de copos foi de 93%, e de 2020 para 2021 foi 

de 48,6%. Apesar da impossibilidade de campanhas presenciais efetivas de redução de 

consumo dos copos descartáveis, houve a redução em circunstâncias excepcionais. No 

entanto, trata-se de uma oportunidade para manutenção dos baixos patamares de consumo a 

partir de então. 

 

Quadro 1 - número de pacotes de copo descartável e custos anuais entre 2019 e 2021 no 

campus IFAL Penedo. 

ano número de pacotes valor total (reais) 

2019 1067 2848,89 

2020 72 192,24 

2021 37 98,79 

Fonte:Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos. 

 
2.2 DESCARTE ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Sobre este quesito, o campus Ifal Penedo passou a recolher material reciclável 
(papel,plástico, vidro e metal) através de um coletor que pertence a cooperativa Recicla 
Penedo, inclusive vem a ser um ponto de coleta desse material tanto para comunidade interna 
quanto externa ao campus (apresentado na Figura 1). 

 
Figura 1 - Ponto de coleta de material reciclável no campus Ifal Penedo, 2022. 
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Fonte: Comissão de Sustentabilidade Campus Penedo. 

 
2.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Em relação ao consumo energético, foi implantado painel solar para redução de gasto 

com a conta de energia. Sendo assim, houve uma redução significativa de kwh consumidos da 

rede energética fornecidos pela concessionária (Quadro 2). Essa redução ocorreu a partir de 

agosto de 2021, momento em que houve a implementação do painel solar. Consequentemente, 

a partir disso, provavelmente ocorreu uma redução de custos em reais com esse setor. 

Considerando que o Ensino Remoto Emergencial (ERE), devido ao distanciamento social 

mobilizado pela pandemia de 2021, prevaleceu durante o ano de 2021, a redução do uso de 

condicionadores de ar foi automática. O consumo de energia total de 2021 foi de 42.762 Kwh.  

Quadro 2: Consumo energético no IFAL Campus Penedo ao longo de 12 meses de 2021. 
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Mês Consumo de Energia Elétrica em Kwh 

Janeiro 6210 

Fevereiro 6063 

Março 6656 

Abril 5764 

Maio 5528 

Junho 4794 

Julho 4142 

Agosto 1851 

Setembro 336 

Outubro 364 

Novembro 537 

Dezembro 517 

Total 42.762 

 

 

2.3 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA 

 

O ERE influenciou também o consumo de água em m³, o qual foi mais baixo nos meses 

de janeiro, setembro e outubro de 2021 (Quadro 3). No mês de janeiro, as férias escolares 

permitiram uma menor circulação de pessoas no campus. No entanto, um retorno parcial das 

aulas presenciais fez com que ocorresse um aumento do consumo da água nos meses de 

novembro e dezembro de 2021.  

A partir desse momento, há um número maior de pessoas circulando no campus, 

aumento da demanda de uso dos banheiros e dos laboratórios. Visto que as aulas presenciais 

que iniciaram primeiro foram justamente as de laboratório, onde há consumo de água. Devido 

à redução do consumo de água forçada pelo ERE, não houve reaproveitamento de água 

tampouco incentivo à redução do consumo. Ao contrário disso, ocorreu o incentivo à lavagem 

das mãos com maior frequência devido à pandemia de covid19. O consumo de água total para 

o ano de 2021 foi de 1.266 m³. 
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Com o retorno parcial presencial, já no final do ano de 2021, foi difícil manter 

condicionadores de ar desligados em salas que estava sendo ocupadas por servidores e 

estudantes, visto que a cidade de Penedo/AL está localizada numa região quente e úmida entre 

a zona litorânea e o agreste. Do mesmo modo, devido às medidas de biossegurança,onde há 

o incentivo para que todos lavem bem as mãos, fica difícil ter baixo consumo de água após o 

retorno parcial às atividades presenciais. 

 

Quadro 3 - Consumo hídrico no IFAL Campus Penedo ao longo de 12 meses de 2021. 

Mês Consumo de Água em m³ 

Janeiro 22 

Fevereiro 124 

Março 95 

Abril 60 

Maio 92 

Junho 200 

Julho 250 

Agosto 55 

Setembro 31 

Outubro 47 

Novembro 151 

Dezembro 139 

Total 1.266 

 

2.4 CONTRIBUIÇÃO COM A ÁREA EXTERNA E QUALIDADE DE VIDA DO CAMPUS 

 

Com objetivo de diminuir as temperaturas na área de estacionamento, foi proposta e 

implementada, em parceria com os outros setores do Campus, a instalação de coberturas 

(toldos para a proteção da radiação solar). 
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 Apesar das limitações para execução das atividades presenciais de manutenção dos 

jardins e de organização do espaço de convivência, ações dessa natureza não foram 

interrompidas por completo. Para atendimento deste objetivo, foi feito o plantio de árvores, de 

grama e outros tipos ornamentais de plantas no jardim. Na Figura 2 (A, B, C e D) foram 

apresentados espaços com as intervenções citadas. Destaca-se que as atividades de 

manutenção e limpeza são executadas pela empresa contratada, a BRA, de acordo com as 

demandas da comunidade acadêmica, visando a conservação das estruturas e espaços do 

campus. 

 

Figura 2 - Áreas do campus Ifal Penedo onde ocorreram intervenções no jardim ao longo do 

ano de 2021. 

 
Fonte: Comissão de Sustentabilidade Ifal Penedo. 

 

2.5 DESLOCAMENTO DE PESSOAL 

 

Com o intuito de diminuir o consumo de combustíveis e consequentemente os custos e 

a emissão de gases do efeito estufa, foi proposta uma ação que visava reduzir o deslocamento 

dos veículos no campus. Em virtude da pandemia e da iniciativa do IFAL de tornar seus serviços 
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cada vez mais digitalizados, as rotinas das atividades foram alteradas, impactando na redução 

da necessidade de deslocamento.  

       A redução total dos deslocamentos (em km) foi de 73% (Quadro 4). Vale ressaltar que 

a redução foi maior no veículo de grande porte (microônibus), usualmente utilizado para visitas 

técnicas, chegando a 94%. Já para os veículos de pequeno porte, utilizados principalmente 

para deslocamento de servidores, atividades de pesquisa e extensão, a redução média foi de 

70%. 

  

Quadro 4 - Deslocamento de veículos no campus Penedo em 2021 

Veículo Deslocamento em 2019 

(km) 

Deslocamento em 2021 

(km) 

Redução no 

deslocamento (%) 

Paraty 12667 2883 77,2 

Amarok 18451 6160 66,6 

Spin 36978 14662 60,3 

Micro-

ônibus 

14467 807 94,4 

Outros 10662 624 94,1 

TOTAL 93195 25136 73,0 

  

Dessa forma, apesar da pandemia ter dificultado as ações da comissão local, a 

digitalização de documentos e processos, e a adaptação de atividades para realização de forma 

remota impactou fortemente na redução do deslocamento de pessoas. Com a retomada de 

atividades presenciais, espera-se aumento nos deslocamentos, mas não no mesmo patamar 

do período anterior à pandemia. 

 

2.5 CONTRIBUIÇÃO COM A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E 

EXTENSÃO ÀS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 
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A referida ação teve como objetivo implementar atividades educativas e estudos que 

contribuam com a sustentabilidade local, através de um projeto direcionador de ensino, 

pesquisa e extensão, para contribuir com a sustentabilidade no campus e comunidade local. 

No ano de 2021, 16 projetos de pesquisa foram realizados no Campus Penedo e propostos 

25 projetos de extensão. Onze projetos de extensão foram cancelados devido à situação 

pandêmica e impossibilidade de serem adaptados para o modelo a distância. Pelo mesmo 

motivo, a comissão não realizou um projeto integrador que pudesse direcionar novos projetos, 

entretanto, naturalmente surgiram ações de extensão e pesquisas que possuem na sua 

natureza, contribuição para a sustentabilidade local. 

Abaixo segue o levantamento dos projetos de extensão e pesquisa realizados em 

2021/2022, que possuem a sustentabilidade como tema transversal. 

Projetos de extensão: 1 - Ecosons; 2 - Microplástico: Oceano de água ou de plástico? 3 - 

Reciclar e brincar: Ações de educação ambiental voltadas a estudantes do ensino fundamental 

menor; 4 - Compostagem de resíduos sólidos do refeitório do IFAL-Penedo, AL e aplicação em 

hortas de agricultura familiar e; 5 - Educação Ambiental para estudantes: aplicação do RPG 

(Role Playing Game) como ferramenta de ensino. 

Projetos de pesquisa: 1 - O mar que foi bater no meio do Chico: conflitos ambientais no Baixo 

do São Francisco; 2 - A cadeia produtiva do pescado na Feira Livre e no Mercado do Peixe de 

Penedo (AL) do ponto de vista do saneamento básico; 3 - Mapeamento da agricultura familiar 

nos Municípios de Penedo e Coruripe para fortalecimento do acesso aos mercados 

institucionais. 

 

2.6 DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS LABORATÓRIOS DO CAMPUS 

 

Apesar de não ter sido um objetivo contemplado no Plano de Ações de 2021, a 

contribuição para o descarte correto dos resíduos dos laboratórios foi incluída nas ações da 

comissão. Pela parceria firmada entre a UFAL Campus Penedo e o IFAL Campus Penedo 

desde 2020, os resíduos líquidos gerados nas aulas práticas e experimentos dos laboratórios 

de ensino do Campus Ifal Penedo são armazenados em recipientes, fruto de doação da 

comunidade acadêmica do campus que ocorre continuamente pela campanha de coleta destes 

recipientes, e desenvolvida pela comissão local de sustentabilidade do campus, e são 

armazenados temporariamente em local adequado no Campus da UFAL, e seguida tem seu 
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destino final para a empresa contratada por esta universidade.  

Vale ressaltar que a cada período em que o nível de resíduo dos laboratórios atinge 20 

litros, segundo informações prestadas pelos técnicos de laboratório do referido campus, esse 

material é enviado para o armazenamento temporário nas instalações da UFAL Campus 

Penedo. Esta ação é de suma importância, pois evita que o descarte de substâncias químicas 

seja feitas diretamente no sistema de esgoto convencional, contribuindo dessa forma para uma 

minimização de contaminantes perigosos lançados nos rios. 

 

3 JUSTIFICATIVA DAS AÇÕES NÃO REALIZADAS EM 2021 

 

Atividades de Educação Ambiental no campus visando consumo consciente de energia 

elétrica e água ficaram comprometidas com o distanciamento social e o trabalho remoto devido 

à pandemia de covid19 e a necessidade de cumprir normas de biossegurança para 

salvaguardar todos da comunidade acadêmica. Também como consequência do trabalho 

remoto, as ações de reaproveitamento da água dos condicionadores de ar e a busca de 

parcerias efetivas no descarte dos resíduos sólidos do campus não foram concretizadas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi exposto, pode-se concluir que as ações da comissão de 

sustentabilidade do campus Ifal Penedo foram realizadas, mesmo que de forma parcial, devido 

ao cenário atual de pandemia ocasionada pelo coronavírus. Em contrapartida, pelo mesmo fato 

desta pandemia requerer que seja feito o isolamento entre as pessoas evitando aglomerações, 

culminou na redução e no consumo de materiais em geral, contribuindo desta forma para esta 

redução.    

 

5 FONTES DE INFORMAÇÕES  

 

Dados do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - Campus Ifal Penedo. 
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Penedo, 11 de março de 2022. 
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INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve as atividades implementadas pela
comissão local sustentabilidade, no campus Piranhas, nomeada pela
portaria número 828/GR, em 02 de abril de 2019, no ano civil de 2021.
Toma como base as reformulações implementadas devido ao ensino
remoto emergencial, durante a pandemia de Covid-19.



INICIATIVAS 2021 – Em meio a pandemia
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CONCLUSÃO

A comissão local de sustentabilidade executou completamente
duas ações. Outras duas foram parcialmente executadas, devido a
especificidades, além da esfera de atribuições referida comissão, bem
como normatização de procedimentos em nível institucional. Apenas
uma não foi executada, devido à implementação do ensino remoto
emergencial, até de dezembro de 2021.
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1. APRESENTAÇÃO 

Seguindo as orientações da Instrução Normativa nº10, de 12 de novembro de 2012,

foi  criado  o  Plano  de  Logística  Sustentável  do  Campus  Rio  Largo  referente  ao  período

compreendido  entre  2017  a  2021.  O  presente  documento  está  distribuído  em seis  eixos:

deslocamento de pessoal, licitações sustentáveis, promoção da gestão adequada dos resíduos

gerados, qualidade de vida no ambiente, redução de materiais de consumo (papel e copo) e

energia elétrica. 

Procuramos  seguir  ao  máximo as  orientações  da  Instrução  Normativa,  apesar  de

alguns eixos não possibilitarem a consecução das atividades em conformidade com a IN.

Assim como no ano de 2020, 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). 

O presente  relatório  tem como finalidade  comparar  os  dados  dos  indicadores  no

período compreendido entre 2017 e 2021, focando mais nos anos de 2017, 2018 e 2019, onde

ainda havia atividades escolares.. Nos demais anos, 2020 e 2021, apresentaremos os dados,

porém  apenas  para  ciência,  visto  que  a  pandemia  interferiu  diretamente  na  leitura  e

interpretação destes anos.

2. OBJETIVO 

Comparar os dados coletados do período compreendido entre 2017 a 2019, tendo

como foco a busca por melhores soluções sustentáveis para diminuir o consumo da energia e

e  promover o uso racional dos bens que dispomos em nossa unidade.
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3. INICIATIVAS E AÇÕES 

3.1.  TRANSPORTE 

Iniciativa: deslocamento de pessoal

Ação: Monitorar o consumo de combustível, além da quilometragem percorrida.

Cronograma de implementação: janeiro/2021 a dezembro/2021.

3.1.1. Saídas com o veículo 

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

período compreendido entre os anos de 2017 a 2019. Abaixo segue a planilha com o número

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

Como podemos observar, houve acentuada queda nas saídas com o veículo a partir

de 2018. Este fato deve-se ao decreto 8.359/2015 do governo federal, que tornou obrigatório a

utilização do meio eletrônico para a realização do processo administrativo pelas entidades da

administração  pública  federal.  Muitos  processos  já  haviam  sido  movimentados

eletronicamente,  antes  mesmo  da  formalização  desta  prática.  Redução  de  saídas  com  o

Tabela 1: Número de viagens 2017 a 2019.
PERÍODO: 2017 a 2019

MÊS 2017 2018 2019
jan 22 21 22
fev 24 26 25
mar 26 37 17
abr 31 30 14
mai 40 29 13
jun 40 20 20
jul 54 20 6

ago 47 27 15
set 43 28 25
out 42 20 26
nov 27 23 24
dez 27 17 18

TOTAL 423 298 225
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veículo de 2017 para 2018 em 29,55%, de 2018 para 2019 em 24,50% e de 2017 para 2019

em 46,81%. 

 

Figura 1. Gráfico saídas com o veículo

Paralelamente a este período que vai de 2017 a 2019, fizemos os de 2020 e 2021

somente  para  ciência  da  comunidade,  pois  neste  período,  praticamente  não  utilizamos  o

Tabela 2: Número de viagens 2020 a 2021.
PERÍODO: 2020 e 2021

MÊS 2020 2021
jan 17 3
fev 10 3
mar 12 4
abr 6 3
mai 0 3
jun 0 1
jul 5 5

ago 6 3
set 6 4
out 5 7
nov 9 0
dez 7 0

TOTAL 83,00 36,00
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veículo  oficial.  Seguem  abaixo  os  dados.                                        

Como podemos ver na página anterior, os anos de 2020 e 2021 tiveram uma média

muito baixa de viagens, fato que está relacionado ao COVID-19. A seguir, gráfico dos anos de

2020 e 2021. 

Figura 2. Viagens 2020 e 2021

3.1.2. Controle do desempenho e manutenção do veículo oficial 

Além  dos  dados  apresentados  acima,  resolvemos  esse  ano  complementar  com

informações relacionadas ao controle de desempenho do veículo no período compreendido

entre  2017  e  2019,  além  dos  anos  2020  e  2021.  Seguem  na  página  seguinte  os  dados

relacionados ao controle de desempenho entre os anos de 2017 e 2019.
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Tabela 4: Controle do desempenho e manutenção do veículo oficial, ano 2018.
MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL

Unidade: CAMPUS RIO LARGO Ano: 2018
Espécie/Marca/Modelo: AMAROK Cor: BRANCA Ano Fab./Mod.: 2014/2014

Grupo: SERVIÇOS COMUNS Combustível: DIESEL Patrimônio Nº: 1.037.168
Placa: ORG 8677 Chassi: WVIDB42H2EA040528  CV: 180
Código RENAVAM: 01021095114 Valor do Mercado: 75.513,00 Cartão: 

ANO 2018
VALOR DA DESPESA

MÊS  REPAROS TOTAL (R$)

JAN 1582 176,247 8,976039308 660,81 660,81 0,42
FEV 1794 97,56 18,38868389 340,79 736,5 1077,29 0,6
MAR 984 68,38 14,39017257 235,85 235,85 0,24
ABR 1562 192,22 8,126105504 669,1 669,1 0,43
MAI 3196 310,18 10,30369463 1173,13 1173,13 0,37
JUN 3012 290,97 10,35158264 1075,06 1075,06 0,36
JUL 940 77,75 12,09003215 308,59 1939,71 2248,3 2,39
AGO 978 146,58 6,672124437 521,68 521,68 0,53
SET 1474 147,3 10,00678887 593,98 593,98 0,4
OUT 1472 138,64 10,61742643 583,62 583,62 0,4
NOV 2274 219,16 10,37598102 893,77 1477 2370,77 1,04
DEZ 644 80,2 8,029925187 340,77 1390,77 1731,54 2,69

TOTAL 19912 1945,187 128,32 7397,15 2676,21 2867,77 12941,13 0,65

KM 
RODADOS 

MÊS

 CONSUMO 
COMB. MÊS

KM 
RODADOS/LI

TRO

 
COMBUSTÍV

EL

 
MANUTENÇÃ
O/CONSERV

AÇÃO

MÉDIA P/ KM RODADO 
(R$)

Tabela 3: Controle do desempenho e manutenção do veículo oficial, ano 2017.
MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL

Unidade: CAMPUS RIO LARGO  Ano: 2017
Espécie/Marca/Modelo: AMAROK Cor: BRANCA Ano Fab./Mod.: 2014/2014

Grupo: SERVIÇOS COMUNS Combustível: DIESEL Patrimônio Nº: 1.037.168
Placa: ORG 8677 Chassi: WVIDB42H2EA040528  CV: 180

12. Código RENAVAM: 01021095114 13: Valor do Mercado: 105.509,00 Cartão: 
ANO 2017
VALOR DA DESPESA

MÊS  REPAROS TOTAL (R$)

JAN 808 54,82 14,73 182 2874,35 3056,35 3,78
FEV 2034 216,925 9,37 682,92 682,92 0,33
MAR 1910 220,782 8,65 684,68 684,68 0,35
ABR 1823 108,85 16,74 342,3 342,3 0,18
MAI 1857 243,04 7,64 801,78 801,78 0,43
JUN 1468 122,44 11,98 398,18 398,18 0,27
JUL 1191 132,16 9,01 439,69 439,69 0,36
AGO 1613 136,88 11,78 478,61 1805,31 2283,91 1,41
SET 1967 207,38 9,48 748,96 748,96 0,38
OUT 1463 133,45 10,96 506,97 3670,34 4177,31 2,85
NOV 1196 126,16 9,48 422,94 422,94 0,35
DEZ 1003 134,45 7,46 489,77 489,77 0,48

TOTAL 18333 1837,337 127,28 6178,8 8350 14528,79 0,79

KM 
RODADOS 

MÊS

 CONSUMO 
COMB. MÊS

KM 
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Tabela 6.  Controle do desempenho e manutenção do veículo oficial, ano 2020.
MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL

Unidade: CAMPUS RIO LARGO Ano: 2020
Espécie/Marca/Modelo: AMAROK Cor: BRANCA Ano Fab./Mod.: 2014/2014

Grupo: SERVIÇOS COMUNS Combustível: DIESEL Patrimônio Nº: 1.037.168
Placa: ORG 8677 Chassi: WVIDB42H2EA040528  CV: 180
Código RENAVAM: 01021095114 Valor do Mercado: 71.121,00 Cartão: 

ANO 2020
VALOR DA DESPESA

MÊS  REPAROS TOTAL (R$)

JAN 619 0 0 0 0 0
FEV 352 74,79 4,706511566 329 329 0,93
MAR 969 133,221 7,273628032 549,21 549,21 0,57
ABR 354 0 9,93 0 1060 815 1875 5,3
MAI 518 81,189 6,380174654 292,19 292,19 0,56
JUN 174 0 8,52 0 0 0
JUL 452 79,539 5,682746829 286,26 300 586,26 1,3
AGO 204 0 8,24 0 0 0
SET 110 0 9,63 0 0 0
OUT 133 62,518 2,127387312 250 250 1,88
NOV 690 78,349 8,806749288 328,98 328,98 0,48
DEZ 299 0 3,81 0 0 1,1

TOTAL 4874 509,606 75,10719768 2035,64 1060 1115 4210,64 0,86
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Tabela 5. Controle do desempenho e manutenção do veículo oficial, ano 2019.
MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL

Unidade: CAMPUS RIO LARGO Ano: 2019
Espécie/Marca/Modelo: AMAROK Cor: BRANCA Ano Fab./Mod.: 2014/2014

Grupo: SERVIÇOS COMUNS Combustível: DIESEL Patrimônio Nº: 1.037.168
Placa: ORG 8677 Chassi: WVIDB42H2EA040528  CV: 180
Código RENAVAM: 01021095114 Valor do Mercado: 74.878,00 Cartão: 

ANO 2019
VALOR DA DESPESA

MÊS  REPAROS

JAN 759 78,88 9,622211 315,44 315,44 0,42
FEV 2171 188,6 11,51113 715,09 715,09 0,33
MAR 1095 84,9 12,89753 339,51 339,51 0,31
ABR 463 42,57 10,8762 161,71 1021 1182,71 2,55
MAI 627 68,93 9,096185 275,65 838,3 1113,95 1,78
JUN 666 72,95 9,129541 306,35 306,35 0,46
JUL 364 120,74 3,014742 498,07 4001 4499,07 12,36
AGO 1974 183,579 10,75286 675,9 675,9 0,34
SET 1749 146,021 11,97773 596,82 474,7 1071,52 0,61
OUT 997 155,689 6,403792 638,67 638,67 0,64
NOV 1702 146,094 11,65003 606,97 3506,58 4113,55 2,42
DEZ 1830 156,077 11,72498 648,86 1824,06 2472,92 1,35

TOTAL 14397 1445,03 118,6569 5779,04 1021 10644,64 17444,68 1,21

KM 
RODAD
OS MÊS
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MO 
COMB. 

MÊS

KM 
RODADO
S/LITRO

 
COMB
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MANUTE
NÇÃO/C
ONSERV

AÇÃO

TOTAL 
(R$)

MÉDIA P/ KM RODADO 
(R$)
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Para comparar esses três anos, utilizamos o total dos valores de todas as colunas

constituintes da planilha, quais sejam: Km rodados mês, consumo do combustível por mês,

km rodados por litro,  além das despesas em R$ com combustível,  manutenção, reparos e

média por km rodado.

Na primeira coluna “Km rodados por mês”, tivemos um aumento de 8,61% de 2017

para 2018, redução de 27,70% de 2018 para 2019 e redução de 21,47% de 2017 para 2019.

Na segunda coluna “Consumo de combustível por mês”, tivemos um aumento de

5,87%, de 2017 para 2018, redução de 25,71%, de 2018 para 2019 e redução de 21,35% de

2017 para 2019.

Na terceira coluna “Km rodados por litro”, tivemos aumento de 0,82% de 2017 para

2018,  redução de 7,53% de 2018 para 2019 e  redução de 6,78% de  2017 para 2019. 

Na quarta coluna “Gasto com combustível em R$”, aumento de 19,72% de 2017 para

2018, redução de  21,87% de 2018 para 2019 e redução de 6,47% de 2017 para 2019.

Na quinta coluna “Manutenção/Conservação”, tivemos redução de 67,95% de 2017

para 2018, redução de 2018 para 2019 de 61,85% e redução de 87,77% de 2017 para 2019.

Tabela 7: Controle do desempenho e manutenção do veículo oficial, ano 2021.
MAPA DE CONTROLE DO DESEMPENHO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL

Unidade: CAMPUS RIO LARGO Ano: 2021
Espécie/Marca/Modelo: AMAROK Cor: BRANCA Ano Fab./Mod.: 2014/2014

Grupo: SERVIÇOS COMUNS Combustível: DIESEL Patrimônio Nº: 1.037.168
Placa: ORG 8677 Chassi: WVIDB42H2EA040528  CV: 180
Código RENAVAM: 01021095114 Valor do Mercado: 74.878,00 Cartão: 

ANO 2021
VALOR DA DESPESA

MÊS  REPAROS TOTAL (R$)

JAN 286 52,971 5,399180684 215 215 0,75
FEV 252 0 0 0 0 0
MAR 994 70,807 14,03816007 318,56 318,56 0,32
ABR 338 57,467 5,881636417 262 262 0,78
MAI 244 0 0 0 0 0
JUN 155 0 0 0 0 0
JUL 746 81,498 9,153598861 423,7 423,7 0,57
AGO 340 0 0 0 0 0
SET 561 0 0 0 0 0
OUT 1106 145,34 7,609742672 833,74 833,74 0,75
NOV
DEZ

TOTAL 5022 408,083 42,0823187 2053 2053 0,41
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Na sexta coluna “Reparos”, tivemos aumento de 271,18% de 2018 para 2019.

Na  última  coluna  “Média  por  km  rodado”,  combustível  gasto  por  km  rodado,

tivemos  redução  de  17,72% de  2017 para  2018,  aumento  de  86% de  2018 para  2019  e

aumento de 53,16% de 2017 para 2019.

Em resumo, os percentuais mais altos se deram nas colunas de manutenção e reparos,

colunas 5 e 6 respectivamente. Lembrando que no ano de 2017, a manutenção ainda foi feita

na  concessionária,  passando,  depois,  a  ser  realizada  na  CV  Serviços  automotivos,  loja

selecionada pela Coord. de Infraestrutura, Manutenção e Transporte – CIMT, do Campus Rio

Largo. Já em relação à coluna de reparos, é notório que o desgaste ocorreu mais em 2019 por

questões de desgaste de peças do veículo. Abaixo dados de 2020 e 2021 apenas para consulta.

Apesar de servirem apenas para consulta, podemos notar que de 2020 para 2021,

houve valorização no preço do veículo em 5,28%. A falta de modelos 0 km leva o consumidor

a buscar cada vez mais por carros seminovos. (ESTADÃO, 2021). Um dos principais motivos

é  a  alta  dos  preços  dos  veículos  novos,  fomentada  pela  falta  de  componentes  como

semicondutores e peças em geral. (ESTADÃO, 2021). Isto resulta na falta produção por parte

da montadora,  gerando desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Dito isto,  o mercado de

usados aquece  porque o imediatismo acaba  sendo a melhor  opção na  aquisição  do carro

usado, em vez de o consumidor ter que ficar esperando longas filas para adquirir o seu 0 km.

3.1.3. Meta: redução de até 30% 

A meta em relação à saída com veículos foi atingida no período de  2017 para 2019.
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3.2. COMPRAS E LICITAÇÕES 

Iniciativa: licitações sustentáveis

Ação:  Em virtude  da  pandemia  do  Coronavírus,  a  Comissão  deliberou que  cada

servidor levasse o seu próprio prato, talher e copo de uso privativo, enquanto perdurasse a

situação. 

Cronograma de implementação: janeiro/2021 a dezembro/2021.

3.2.1. Indicador: não informado 

Não tivemos ações atreladas a este eixo de compras e contratações sustentáveis, visto

que a rede federal já se utiliza de critérios sustentáveis em suas licitações. Apesar de não

planejarmos nada em compras e contratações, fizemos um levantamento dos condicionadores

de  ar  dos  setores  do Campus,  visando comprar  condicionadores  do modelo inverter,  cuja

economia pode chegar a até 60% em relação aos modelos tradicionais. Todas as demandas de

condicionadores de ar do modelo inverter já foram cadastradas na ferramenta de Planejamento

e gerenciamento de contratações – PGC para o ano subsequente. A principal vantagem deste

equipamento é de atingir rapidamente a temperatura desejada e mantê-la com pouca oscilação.

Outra vantagem é que a tecnologia inverter utiliza gás refrigerante ecológico R-410A, que não

agride a camada de ozônio, livre das moléculas de cloro. (Blog DUFRIO, 2017). Além do

planejamento de compra dos condicionadores de ar do modelo inverter, pudemos presenciar,

também,  a  revisão  do  contrato  nº  27/2018  da  empresa  Meyer,  devido  ao  momento  que

estávamos  vivenciando,  o  COVID-19,  onde  foi  iniciada  com  o  envio  de  um formulário

(documento  resultante  da  reunião  do  colégio  de  dirigentes,  realizada  no  dia  08/04/2021),

contendo  questões  relativas  às  condições  da  prestação  dos  serviços  de  Reprografia  e

Manutenção de Equipamentos de Refrigeração. Para embasar toda esta situação, no sentido de

revisar os contratos junto aos fornecedores, o Reitor, em reunião realizada no dia 20 de abril

de 2021 junto à empresa Meyer, fez alguns apontamentos: a questão orçamentária, tendo em

vista o atraso da aprovação da Lei Orçamentária Anual LOA 2021, o decréscimo orçamentário

que vem acontecendo desde 2019, além do bloqueio de 60% que dependia de nova aprovação

e, por fim, a mudança na regra de liberação do duodécimo, que em 2021 passou a considerar
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1/18 avos do orçamento previsto para aprovação, diferente dos usuais 1/12 avos liberados em

anos anteriores. Com o advento do trabalho remoto, o IFAL viu-se na necessidade de diminuir

o  número  de  impressoras  para  46,  quantidade  de  impressoras  comprovada  com  o

levantamento que foi realizado pelo Diretor de Tecnologia da Informação – TI, número esse

bem menor que o contratado, considerando-se que atualmente o Instituto utiliza-se mais da

digitalização do que da impressão em razão da implementação do processo eletrônico. No que

diz respeito à Franquia, o Instituto percebeu que a atual demanda total de todas as unidades

não equivalem ao quantitativo inicialmente contratado apenas para a Reitoria, que é de 68 mil

cópias. Em seguida o Diretor questionou a empresa se seria possível reduzir para 46 o número

de impressoras e para 62 mil cópias o  nível da franquia. O representante da empresa, Rodrigo

Gondim, lembrou da complexidade de implantação do contrato, considerando, entre outros

fatores, a mudança da metodologia de cobrança em contratos de outsourcing. Desta forma,

passou-se a  haver  cobrança por  comodato,  quando a  cobrança acontece sobre  o valor  da

franquia, obrigando a empresa a investir bastante nos equipamentos e informou que o retorno

deste investimento ainda não ocorreu. Continuando, Rodrigo destacou que a empresa adquiriu

um software de gerenciamento que não foi previsto no contrato, e que esse contrato não faz

nenhum tipo de cobrança nas páginas digitalizadas. Dessa forma, a proposta da empresa seria

a de possibilitar a realização de mudança contratual gradativa. O Reitor, entendendo o que foi

colocado pelo Rodrigo, sugeriu que a supressão fosse por meio do levantamento realizado

pelo  Diretor  de  TI.  O  Diretor  de  Ti  solicitou  que  a  empresa  esclarecesse  se  a  proposta

gradativa  seria  de cobrar  apenas  pelo  número de impressões  realizadas,  sem cobrança  de

franquia, sendo confirmado pelo representante da empresa. 

3.2.2. Meta: não informado 

3.3. PROMOVER A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS GERADOS

Iniciativa: promover a gestão adequada de resíduos gerados.

Ação1: Coletar resíduos sólidos (copo de plástico, vidro, metal, papel e orgânicos). 

Ação2: Reservar um local de coleta para vidro, metal, plástico, papel e resíduos 

  orgânicos. 

Ação3: Treinamento para os funcionários terceirizados acerca da coleta seletiva e da

guarda temporária do lixo produzido no Campus. 
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Cronograma de implantação proposto: janeiro/2021 a dezembro/2021

3.3.1. Tipos de resíduos produzidos no Campus 

Os resíduos comumente produzidos pelo Campus são: papel,  do tipo impressão e

guardanapo, papel higiênico, plásticos descartáveis (copo, prato, colher, garfo e faca), pilhas e

resíduos eletrônicos. Dos resíduos eletrônicos, apenas as pilhas são produzidas no Campus,

sendo os  demais resíduos eletrônicos  trazidos  pela  comunidade acadêmica e  armazenadas

temporariamente em seus coletores próprios. Vale destacar que apenas as pilhas e os demais

resíduos eletrônicos  são considerados perigosos.  Metal  e  vidro são produzidos  raramente.

Além destes mencionados, também temos a produção do resíduo orgânico.

3.3.2. Dados da empresa responsável pela coleta dos resíduos. 

A empresa em questão é a COOCRIL – Cooperativa dos Catadores de Rio Largo.

Segue abaixo os dados da empresa.

Tabela 8: Dados da empresa responsável pela coleta

Razão Social: 
COOPERATIVA DOS CATADORES DE RIO LARGO - COOCRIL

CNPJ:

33.379.236/0001-30

Nome da Instituição Geradora:
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Endereço:

ROD BR 104, N° 61,

Município:

Rio largo

UF:

AL

CEP:

57100-000

Telefone:

(82) 98887-9799

E-mail:

Nº de Usuários (funcionários):

Funcionários: 05

Descrição da Atividade:
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
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Em visita à empresa no dia 20/09/2021, foi nos informado que o material é coletado

misturado e, na sequência, este é submetido a uma triagem (separação) para logo após ser

vendido  aos  parceiros  comerciantes.  Estes,  por  conseguinte,  transformam  (reciclam)  os

resíduos  em  outros  produtos  para  a  devolução  às  indústrias.  Resíduos  que  a  empresa

comumente coleta: plástico (menos copo descartável), garrafa pet em geral, papelão, Resíduos

que a empresa comumente coleta: plástico (menos copo descartável), garrafa pet em geral,

papelão,  alumínio,  cobre,  metal,  bateria,  máquina  de  lavar  roupa,  sandália,  mangueira,

ventilador, telefone, ferro em geral, placas de circuito (computador), pvc, etc. 

A mesma empresa informou que não coleta rejeitos,  coletando, somente,  resíduos

que podem ser reaproveitados.

No  que  diz  respeito  à  documentação  que  credencia  a  empresa  na  qualidade  de

“Cooperativa” o responsável pela empresa nos informou que o documento está em fase de

construção, apesar de já possuir cadastro na receita federal que se deu em 11/04/2018.

A Cooperativa dispõe, ainda, de duas balanças: uma de 1 t (tonelada) (aquisição da

empresa) e 250kg (própria do dono da empresa).

No que  diz  respeito  à  distribuição  dos  lucros,  em média  R$ 350,00 (trezentos  e

cinquenta reais) é distribuído aos funcionários por meio de participação nos lucros.
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3.3.3. Cadastro da empresa na Receita Federal 

Figura 3. Cadastro da empresa na Receita Federal
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3.3.4. Acondicionamento, coleta interna, transporte interno, guarda temporária, 

quantidade de resíduos coletados e destinação. 

A coleta dos resíduos no Campus não era do tipo seletiva, sendo estes coletados de

forma  misturada  e  transportados  no  veículo  da  prefeitura.  Pensando  na  melhoria  que  o

gerenciamento destes resíduos poderia trazer à instituição, resolvemos revitalizar a estrutura

dos  coletores  seletivos  que  já  estavam  no  Campus,  porém  inoperantes.  Confeccionamos

coletores com garrafões de água usados, atribuindo a cada um uma cor correspondente a cada

tipo de resíduo conforme figura abaixo.

3.3.4.1. Acondicionamento 

Cada ambiente (setor) possuem lixeiras para o descarte dos resíduos não descartáveis

e  orgânicos.  Além  destas,  há  coletores  seletivos  dispostos  no  pátio  externo  do  Campus,

contendo cada  coletor  informações  do  que  se  deve  ou não descartar,  conforme figura  na

página seguinte. 

Figura 4: Coletores seletivos
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3.3.4.2. Coleta interna 

É efetuada por 02 (dois) funcionários devidamente treinados e com Equipamentos de

Proteção  Individual  (EPI)  adequados:  bota,  luva,  uniforme  e  calçado.  Os  resíduos  são

descartados por parte de toda comunidade acadêmica em pequenas lixeiras localizadas nos

setores do Campus.

A ida dos dois colaboradores da limpeza aos setores ocorre todos os dias para o

recolhimento do resíduo. 

3.3.4.3. Transporte interno 

Os  resíduos  das  lixeiras  dos  setores,  tanto  orgânico  quanto  não  reciclável  são

reunidos em um único saco. Já os resíduos recicláveis são retirados dos coletores seletivos

com seus respectivos sacos, sendo fechados com a cor correspondente ao resíduo e é levado

pelo funcionário da limpeza a um local de guarda temporária.

3.3.4.4. 

3.3.4.5. Guarda temporária 

Ficou estabelecido com a comissão de que o local para a guarda temporária ficará na

área externa do Campus, conforme figura abaixo.
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3.3.4.6. Destinação 

A empresa vende os resíduos para os seus parceiros, que poderão devolver o resíduo

à indústria ou reaproveitá-lo. A coleta ocorre uma vez ao mês. Abaixo, figura da empresa

coletando os resíduos. 

Figura 5: Coletor de recicláveis
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3.3.5. Indicadores quantidade (Kg) de papelão e papel destinado à reciclagem, 

quantidade (Kg) de plástico destinado à reciclagem,  quantidade (Kg) de metal (lata) 

destinado à reciclagem, quantidade (Kg) de ferro destinado à reciclagem e  Kg de papel 

+ Kg de papelão + Kg de plástico+ Kg de plástico destinados à reciclagem.

3.3.6. Indicador quantidade  (Kg) de lâmpada

Tabela 9. Quantidade de resíduos produzidos no
Campus 2021.

PERÍODO 

RESÍDUO

0,6

PLÁSTICO 4,8
PAPELÃO E PAPEL 3,6

FERRO 0,2

QUANTIDADE DE RESÍDUOS 
PRODUZIDOS NO CAMPUS

QUANTIDADE
 EM Kg

LATA 
DESCARTÁVEL

Tabela 10. Quantidade em kg de lâmpada 2021.
PERÍODO 

RESÍDUO

LÂMPADA 0,6

QUANTIDADE DE RESÍDUOS 
PRODUZIDOS NO CAMPUS

QUANTIDADE
 EM Kg

Figura 6: Coleta de resíduos pela empresa.
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3.3.7. Indicador quantidade (kg) de pilha 

3.3.8. Indicador  Kg de papel + Kg de papelão + Kg de plástico+  destinados à 

reciclagem  

Após o descarte e a destinação dos resíduos recicláveis por parte da Cooperativa,

estes são pesados pela própria cooperativa e os dados são enviados para o Campus para o

controle interno.

Tabela 11. Quantitativo de pilhas 2021.
PERÍODO 

QUANTITATIVO DE PILHAS

RESÍDUO

PILHA 4,8

QUANTIDADE
 EM Kg

Tabela 12. Quantidade de resíduos produzidos
destinados à reciclagem 2021.

PERÍODO 

RESÍDUO

PLÁSTICO 4,8
PAPELÃO E PAPEL 3,6

TOTAL 8,4

QUANTIDADE DE RESÍDUOS 
PRODUZIDOS NO CAMPUS DESTINADOS À RECI-

CLAGEM
QUANTIDADE

 EM Kg
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3.3.9. Indicador:  quantidade em kg de resíduos eletrônicos entregues em 2021, 

comparativo de resíduos eletrônicos entregues em quantidade 2020 e 2021, comparativo 

de pilhas reunidas em quantidade 2020 e 2021 e comparativo de baterias reunidas em 

quantidade 2020 e 2021.

Paralelamente aos resíduos recicláveis, pudemos verificar também a quantidade de

resíduos  eletrônicos  em kg,  o  que  não  havia  sido  feito  no  ano  passado.  Ao  todo  foram

entregues 72 itens, totalizando 45,50 kg. Na página seguinte, planilha da entrega dos resíduos

à empresa Bio digital.

Figura 7: Quantidade de resíduos entregues 
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3.3.10. Meta: Destinar 100% de todo os resíduos sólidos guardados 

temporariamente a cada 02 (dois) meses. 

Meta alcançada, 100% dos resíduos recicláveis destinados à reciclagem.

3.4. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Iniciativa: qualidade de vida no ambiente de trabalho

Ação  1:  reservar  30  minutos  duas  vezes  na  semana  para  um  momento  de

alongamento/massagem/relaxamento com os servidores.

Ação 2: realizar palestras com temas relacionados à saúde mental a cada dois meses.

Cronograma de implantação proposto: junho de 2021 a dezembro de 2021.

Não foi  possível  implementar  a  ação de n° 02.  O que fizemos foi  somente uma

sessão  de  alongamento  e  automassagem  com  a  servidora  Jakelline,  que  é  Técnica  em

enfermagem do Trabalho e tem larga experiência na área. O evento nada mais é do que uma

Tabela 13: Comparativo de resíduos coletados
em 2020 e 2021.

2020 2021
132 72

QUANTIDADE DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS CO-
LETADOS EM 2020 E 2021 

Tabela 14: Quantidade de pilhas coletadas 2020
e 2021.

QUANTIDADE DE PILHAS COLETADAS
COMPARATIVO 2020 E 2021

2020 2021
76 251

Tabela 15: Quantidade de baterias coletadas
QUANTIDADE DE BATERIAS  COLETADAS

COMPARATIVO 2020 E 2021
2020 2021

2 7
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sessão de alongamento e automassagem com o objetivo de diminuir o estresse, amenizar as

crises de ansiedade, proporcionar aumento de flexibilidade dos movimentos, trazer sensação

de disposição e bem-estar e melhorar a postura, promovendo o relaxamento dos músculos. A

meta é de mobilizar pelo menos 20% dos servidores.

Conforme instrução normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012, o indicador mede a

quantidade de servidores que participaram de programas ou ações de qualidade de vida/ total

de servidores da instituição, tendo o resultado da divisão multiplicado por 100.

Nas páginas seguintes, imagens do convite do evento, além da lista de frequência e

também do gráfico representativo de satisfação do público-alvo.

Figura 8: Convite da realização do evento.

Tabela 16: Lista de frequência.
Carimbo de data/hora Nome:

8/2/2021 11:03:08 Jacqueline Gonçalves Muito Bom
8/2/2021 11:03:10 Bruno Henrique Macêdo dos Santos Silva Muito Bom
8/2/2021 11:03:11 Tâmara Moraes Bastos Muito Bom realizar outros.
8/2/2021 11:04:49 Vanessa Stephanie Costa Félix Vieira Muito Bom
8/2/2021 11:07:13 Jorge Luis Bezerra Guedes Muito Bom
8/2/2021 11:10:30 Carlos A F da SIlva Muito Bom

8/2/2021 11:15:15 PRISCILLA ALVES SOARES Muito Bom

O quanto você avalia o 
Nosso evento!

Alguma sugestão para
 O próximo evento?

Mais eventos para relaxa-
mento e alongamento.(Assinado digitalmente em 09/03/2022 14:44), EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES, DIRETOR GERAL, 1039734
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3.4.1. Indicador: (Quantidade de servidores que participaram de programas ou ações 

de qualidade de vida/ total de servidores da instituição) x 100. Item V do anexo III 

referente à Qualidade de vida da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012.

Número de participantes pelo total de servidores foi de 6,2%, o que condiz com a

quantidade de servidores participantes do evento, sendo o número de participantes superior

em 1. Em relação ao ano passado, como o número de servidores não foi alterado, o percentual

ficou também em 6,2%.

Figura 9: Pesquisa de satisfação.

Tabela 17: Comparativo do número de participantes em
2020 e 2021.

Evento Participantes Ano

6 2020

7 2021

Comparativo de participantes pelo 
Total de servidores em 2020 e 2021

Qualidade de 
vida no trabalho
Alongamento/ 
automassagem
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3.4.2. Meta: mobilizar pelo menos 20% dos servidores que participarão das ações/ 

programas voltados para a qualidade de vida. 

Meta alcançada para 2021, 20% do público participou do evento.

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

Iniciativa: material de consumo (papel)

Ação: monitorar o consumo de papel para impressão e cópias.

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2021 a dezembro/2021.

Em  contato  com  o  fiscal  do  contrato  n°  27/2018  -  MEYER  COMERCIO  E

SERVICOS LTDA, foi-me passado os dados do número de impressões ao longo dos anos

2018, 2019, 2020 e 2021. No ano de de 2017 não havia dados porque o contrato foi celebrado

na data de 17 de abril de 2018. Abaixo, planilha com os dados a partir de maio de 2018. 
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3.5.1. Indicador consumo mensal de papel branco (branqueado), monitorar o consumo de papel por meio do registro de impressões 

realizadas no mês (por setor/departamento). Indicador I, anexo III da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012.  Período de 

referência (2017 a 2019). Somamos o total de setores e verificamos quanto ficou em cada mês pela quantidade de impressões.

Tabela 19: Comparativo de cópias 2017 a 2021 janeiro a junho.
Comparativo do número de cópias realizadas entre os anos de 2017 e 2021.

JAN FEV MAR ABR MAI JUN

2017 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - - - - - - - - - 3649 11 331,727273 6875 11 625

2019 4685 11 425,91 6641 11 603,7273 2766 11 251,454545 384 11 34,9090909 6876 11 625,090909 2918 11 265,272727

2020 3268 12 272,33 3724 12 310,3333 1487 12 123,916667 597 12 49,75 493 12 41,0833333 23 12 1,91666667

2021 910 12 75,83 701 12 58,41667 5887 12 490,583333 2464 12 205,333333 559 12 46,5833333 2526 12 210,5

 MÊS

        CÓPIAS

ANO

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

Tabela 18: Comparativo de cópias 2017 a 2021 julho a dezembro.
Comparativo do número de cópias realizadas entre os anos de 2017 e 2021.

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 - - - - - -

2018 5979 11 543,54545 6140 11 558,1818 7316 11 665,090909 7697 11 699,727273 9086 11 826 2766 11 251,454545

2019 5281 11 480,09091 6178 11 561,6364 6624 11 602,181818 8189 11 744,454545 6376 11 579,636364 4242 11 385,636364

2020 532 12 44,333333 556 12 46,33333 456 12 38 874 12 72,8333333 626 12 52,1666667 506 12 42,1666667

2021 1614 12 134,5 854 12 71,16667 740 12 61,6666667 1678 12 139,833333 1418 12 118,166667 1644 12 137

 MÊS

        CÓPIAS

ANO

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR

MONO
+

POLI

TOTAL 
SETOR

IMPRESS/
SETOR
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3.5.2. Indicador  consumo per capita de papel branco (branqueado) MMA, 

quantidade (unidades) de folhas de papel branco branqueado utilizadas/total de 

servidores.  Indicador II, anexo III da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 

2012). Período de referência: 2017 a 2019.

Abaixo, segue planilha com a média de resmas consumidas por servidores ao longo

do período compreendido entre 2017 e 2021. No cálculo foi considerado o total de resmas

(150) pela quantidade de servidores ao longo dos anos. Período de referência é 2017 a 2019. 

3.5.3. Indicador  registrar quando ocorreu e o valor da compra das resmas. 

Indicador III, anexo III da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012). 

Período de referência: 2017 a 2019.

Tabela 20: Consumo de resmas por servidores.

Ano da compra: 2018

Material Ano Professores Taes Resmas/ servidor

Resma A4

2017 13 6 7,89

2018 12 7 7,89

2019 19 15 4,41

2020 12 16 5,36

2021 15 16 4,84

Quantidade de resmas 150

Consumo de resmas de
 Papel entre 2017 e 2021.

Tabela 21: Ano e valor da compra da resma.

Empenhado em 2018
Material Quantidade de resmas Valor unit. Total

Resma A4 150 R$ 17,49 R$ 2.623,50

Consumo de resmas de
 Papel entre 2017 e 2021.
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3.5.4. Meta -  redução no número de impressões em 10%

Para sabermos se a meta de impressões foi cumprida no período de referência 2017 a

2019), levamos em consideração o total de impressões de cada ano (somando as impressões

monocromáticas  e  policromáticas de todos os  meses) e  verificamos a  variação percentual

entre os anos. Na página seguinte, planilha com as impressões realizadas entre os anos de

2017 a 2021.

3.6. COPO (REDUZIR A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO) 

Iniciativa: reduzir a utilização de materiais de consumo

Ação 1: Redução de copos descartáveis 

Ação 2: Substuição de copos descartáveis plásticos por copos de papel 

Cronograma de implantação proposto: janeiro/2021 a dezembro/2021

Tabela 22: Comparativo do número de cópias realizadas entre os anos de 2017 e 2021.
Comparativo do número de cópias realizadas entre os anos de 2017 e 2021.
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 - - - - - - - - - - - -

2018 - - - - 3649 6875 5979 6140 7316 7697 9086 2766
2019 4685 6641 2766 384 6876 2918 5281 6178 6624 8189 6376 4242

2020 3268 3724 1487 597 493 23 532 556 456 874 626 506

2021 910 701 5887 2464 559 2526 1614 854 740 1678 1418 1644

 MÊS

               CÓPIAS

ANO

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

MONO
+

POLI

TOTAL DE IMPRESSÕES EM 2018: 49508
TOTAL DE IMPRESSÕES EM 2019: 61160
TOTAL DE IMPRESSÕES EM 2020: 13142
TOTAL DE IMPRESSÕES EM 2021: 20995
Não há muito o que se comparar se levarmos em consideração que a fiscalização iniciou somente 
em maio de 2018, restando apenas o ano de 2019 com o maior número de impressões. Os anos de 
2020 e 2021 sofreram interferência do COVID-19.
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3.6.1.  Acompanhamento das solicitações de pacotes de copo descartável de forma 

quinzenal (pacotes de 200ml e 50ml).

 
Não foi possível acompanhar as solicitações de copos tanto de 200ml e 50ml de

forma quinzenal em virtude da pandemia. Entretanto, temos dados de solicitação de pacotes

de 200ml e 50 ml em 2017.  Na página seguinte, planilha com o quantitativo de pacotes de

copos solicitados em 2017. 

3.6.2. Indicador registrar em planilha a compra de copos descartáveis plásticos e 

compra de copos de papel (Valor em R$). Indicadodr II, anexo III da Instrução 

Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012). Período de referência 2017  a 2019. 

Não  houve  compra  de  copos  de  papel.  Registramos  apenas  o  valor  dos  copos

descartáveis conforme planilha acima. Na planilha  acima já constam os valores de compra

dos pacotes de copos. Os dados referentes a este indicador constam na planilha postada no

indicador anterior.

Tabela 23: Solicitações de copos descartáveis.

Empenhados em 2017

Material Volume Valor unit. Pct Valor total

Copo
200ml 750 R$ 2,67 R$ 2.002,50
200ml 100 R$ 2,76 R$ 276,00
50ml 500 R$ 1,19 R$ 595,00

Total de copos: 162500

Consumo de copos descartáveis
 Entre 2017 e 2019.

Quantidade 
De pacotes

Obs. foram empenhados em 2017 750 pct de 200ml, com cada pacote con-
tendo 75 unidades (2 empenhos) e 100 pacotes de 200ml, com cada pacote 
contendo 10 unidades. Em relação aos copos de 50ml, foram empenhados 
500 pacotes de 50ml, com cada pacote contendo 100 unidades.
Total de copos de
200ml: 112500 copos

Total de copos de 
50ml: 50000 copos
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3.6.3. Redução em 50% do uso de copos descartáveis e substituição de 50% dos copos 

plásticos por copos de papel biodegradáveis.

Em  relação  às  metas,  pudemos  apresentar  apenas  o  percentual  de  uso.  Abaixo

planilha comparando o uso por parte dos servidores de 2017 a 2021. 

Tanto os copos de 200ml quanto os de 50ml tiveram o mesmo percentual. Em 2017 e

2018 o uso permaneceu inalterado,  considerando que  não houve mudança  no número de

servidores que trabalhavam no Campus. A partir de 2019 começou a reduzir a utilização de

copos em  44,11% em relação ao ano anterior,  aumento de 12,43% de 2019 para 2020 e

redução de 9,68% de 2020 para 2021. De 2017 para 2021, redução de 38,71%.

Tabela 24: Consumo de copos descartáveis de 200ml por servidores.

Empenhados em 2017
Material Ano Total de copos Professores Taes Copos/ servidor

Copo de 200ml

2017 112500 13 6 5921,05
2018 12 7 5921,05
2019 19 15 3308,82
2020 12 16 4017,86
2021 15 16 3629,03

Consumo de copos descartáveis
Entre 2017 e 2021

Tabela 25: Consumo de copos descartáveis de 50ml por servidores.

Empenhados em 2017
Material Ano Total de copos Professores Taes Copos/ servidor

Copo de 50ml

2017 50000 13 6 2631,58
2018 12 7 2631,58
2019 19 15 1470,59
2020 12 16 1785,71
2021 15 16 1612,90

Consumo de copos descartáveis
Entre 2017 e 2021
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3.7. ENERGIA ELÉTRICA 

Iniciativa: energia elétrica

Ação: monitorar o consumo de energia

Cronograma de implantação proposto: janeiro de 2021 a dezembro/2021

Figura 10: Conscientização sobre o uso de copos descartáveis.
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3.7.1. Indicador consumo de energia elétrica (Quantidade de kwh consumidos). 

Indicador I, anexo III da da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012). 

Período de referência é 2017 a 2019.

Tabela 26: Quantidade de kwh consumidos ponta e fora de ponta.
Consumo de energia elétrica

Mensal
2017 2018 2019 2020 2021

jan 208216 2265972 1382224 14574037 2650561 28244149 3224804 39177097 80973 961336
fev 341758 3332096 1587946 15927905 2732047 29585622 3285737 40229448 99116 1175061
mar 437959 4246944 1834084 17545696 2771810 30242804 3367235 41017501 119495 1410809
abr 540568 5411874 1996859 18926513 2785395 30379794 3418754 41496656 134718 1606707
mai 607992 6341014 2087717 20033022 2797715 30513305 3455764 41899455 148284 1786578
jun 648842 7163766 2140344 20786463 2831613 31098527 3497908 42347011 158381 1918634
jul 689467 7820340 2202673 21647622 2873500 31955427 3541613 42688048 169961 2057376
ago 750122 8746399 2274896 22765811 2912529 32790246 5713 46672 179877 2181076
set 823632.00 9848450.00 2340349 23815754 2962537 33719773 18688 178063 190928 2322927
out 891752.00 10904633.00 2419382 25000169 3019628 34891495 32733 349624 205108 2493536
nov 953859.00 11976231.00 2504307 26309206 3078351 36178338 49185 538699 219874 2756885
dez 1125015 13348886 2633307 27503539 3159859 37745656 65877 748440 239174 3016284

TOTAL ANUAL 5349939 58677291 25404088 254835737 34575545 387345136 23964011 290716714 1945889 23687209

           Ano

 Mês

 (kwh)
Ponta

(kwh)
Fora

de Ponta

 (kwh)
Ponta

(kwh)
Fora

de Ponta

 (kwh)
Ponta

(kwh)
Fora

de Ponta

 (kwh)
Ponta

(kwh)
Fora

de Ponta

 (kwh)
Ponta

(kwh)
Fora

de Ponta
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3.7.2.  Indicador Consumo de energia elétrica per capita (quantidade de Khw 

consumidos/total de servidores)

Tabela 28: Consumo de energia elétrica per capita mensal e anual, ano 2018.
Consumo de energia em Kwh mensal

2018
Ano Mês Kwh/mês Professores Taes Kwh/ servidor

2018

jan 4556 12 7 239,79
fev 4794 12 7 252,32
mar 5730 12 7 301,58
abr 4745 12 7 249,74
mai 3679 12 7 193,63
jun 2476 12 7 130,32
jul 2837 12 7 149,32
ago 3658 12 7 192,53
set 3427 12 7 180,37
out 3883 12 7 204,37
nov 4285 12 7 225,53
dez 4067 12 7 214,05

TOTAL ANUAL 48137 12 7 2533,53

Tabela 27: Consumo de energia elétrica per capita mensal e anual, ano 2017.
Consumo de energia em Kwh mensal e anual

2017
Ano Mês Kwh/mês Professores Taes Kwh/ servidor

2017

jan 7605 13 6 400,26
fev 3687 13 6 194,05
mar 3107 13 6 163,53
abr 3895 13 6 205,00
mai 3063 13 6 161,21
jun 2654 13 6 139,68
jul 2142 13 6 112,74
ago 3032 13 6 159,58
set 3613 13 6 190,16
out 3456 13 6 181,89
nov 3484 13 6 183,37
dez 4744 13 6 249,68

TOTAL ANUAL 44482 13 6 2341,16
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Tabela 30: Consumo de energia elétrica per capita mensal e anual, ano 2020.
Consumo de energia em Kwh mensal

2020
Ano Mês Kwh/mês Professores Taes Kwh/ servidor

2020

jan 4599 12 16 164,25
fev 4374 12 16 156,21
mar 2141 12 16 76,46
abr 461 12 16 16,46
mai 446 12 16 15,93
jun 1901 12 16 67,89
jul 2762 12 16 98,64
ago 2685 12 16 95,89
set 3010 12 16 107,50
out 3777 12 16 134,89
nov 4136 12 16 147,71
dez 5068 12 16 181,00

TOTAL ANUAL 35360 12 16 1262,86

Tabela 31: Consumo de energia elétrica per capita mensal e anual, ano 2021.
Consumo de energia em Kwh mensal

2021
Ano Mês Kwh/mês Professores Taes Kwh/ servidor

2021

jan 2334 15 16 75,29
fev 2375 15 16 76,61
mar 2623 15 16 84,61
abr 2161 15 16 69,71
mai 1980 15 16 63,87
jun 1455 15 16 46,94
jul 1538 15 16 49,61
ago 1368 15 16 44,13
set 1565 15 16 50,48
out 1892 15 16 61,03
nov 2848 15 16 91,87
dez 2854 15 16 92,06

TOTAL ANUAL 24993 15 16 806,23

Tabela 29: Consumo de energia elétrica per capita mensal e anual, ano 2019.
Consumo de energia em Kwh mensal

2019
Ano Mês Kwh/mês Professores Taes Kwh/ servidor

2019

jan 2328 19 15 68,47
fev 4374 19 15 128,65
mar 2141 19 15 62,97
abr 461 19 15 13,56
mai 446 19 15 13,12
jun 1901 19 15 55,91
jul 2762 19 15 81,24
ago 2685 19 15 78,97
set 3010 19 15 88,53
out 3777 19 15 111,09
nov 4136 19 15 121,65
dez 5068 19 15 149,06

TOTAL ANUAL 33089 19 15 973,21
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3.7.3. Indicador  gasto com energia (valor da fatura em R$)

Tabela 32: Gasto com energia (Valor da fatura em reais (R$) mensal e anual.
Consumo de energia elétrica em R$

Mensal

2017 2018 2019 2020 2021

jan R$ 7.847,14 R$ 3.460,46 R$ 2.189,52 R$ 3.575,87 R$ 2.134,91
fev R$ 1.748,76 R$ 3.544,28 R$ 3.355,60 R$ 2.679,51 R$ 2.134,15
mar R$ 2.218,65 R$ 4.716,55 R$ 1.883,01 R$ 2.170,95 R$ 2.347,68
abr R$ 2.595,35 R$ 3.917,42 R$ 493,49 R$ 1.343,68 R$ 2.060,47
mai R$ 2.208,45 R$ 3.328,10 R$ 353,53 R$ 1.150,04 R$ 1.976,01
jun R$ 1.924,84 R$ 2.643,66 R$ 1.516,11 R$ 1.260,30 R$ 1.522,24
jul R$ 1.924,84 R$ 2.856,47 R$ 2.403,72 R$ 1.076,16 R$ 1.803,95
ago R$ 2.267,88 R$ 3.039,16 R$ 2.412,01 R$ 1.019,06 R$ 1.523,30
set R$ 2.548,52 R$ 2.871,48 R$ 2.601,64 R$ 1.290,54 R$ 1.919,63
out R$ 2.779,44 R$ 3.345,09 R$ 3.081,65 R$ 1.661,24 R$ 2.227,33
nov R$ 3.027,00 R$ 3.362,29 R$ 3.402,20 R$ 1.878,60 R$ 3.299,86
dez R$ 3.843,25 R$ 3.154,67 R$ 4.029,14 R$ 2.226,04 R$ 3.311,97

TOTAL ANUAL R$ 34.934,12 R$ 40.239,63 R$ 27.721,62 R$ 21.331,99 R$ 26.261,50

                   Ano

 Mês
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3.7.4. Indicador gasto com energia per capita (Valor da fatura em R$/pessoal 

total). 

Tabela 33: Gasto com energia per capita (Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total),
ano 2017.

Consumo de energia em R$  mensal
2017

Ano Mês R$ Professores Taes R$/ servidor

2017

jan R$ 7.847,14 13 6 R$ 413,01
fev R$ 1.748,76 13 6 R$ 92,04
mar R$ 2.218,65 13 6 R$ 116,77
abr R$ 2.595,35 13 6 R$ 136,60
mai R$ 2.208,45 13 6 R$ 116,23
jun R$ 1.924,84 13 6 R$ 101,31
jul R$ 1.924,84 13 6 R$ 101,31
ago R$ 2.267,88 13 6 R$ 119,36
set R$ 2.548,52 13 6 R$ 134,13
out R$ 2.779,44 13 6 R$ 146,29
nov R$ 3.027,00 13 6 R$ 159,32
dez R$ 3.843,25 13 6 R$ 202,28

TOTAL ANUAL R$ 34.934,12 13 6 R$ 1.838,64

Tabela 34: Gasto com energia per capita (Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total),
ano 2018.

Consumo de energia em R$ mensal
2018

Ano Mês R$ Professores Taes R$/ servidor

2018

jan R$ 3.460,46 12 7 R$ 182,13
fev R$ 3.544,28 12 7 R$ 186,54
mar R$ 4.716,55 12 7 R$ 248,24
abr R$ 3.917,42 12 7 R$ 206,18
mai R$ 3.328,10 12 7 R$ 175,16
jun R$ 2.643,66 12 7 R$ 139,14
jul R$ 2.856,47 12 7 R$ 150,34
ago R$ 3.039,16 12 7 R$ 159,96
set R$ 2.871,48 12 7 R$ 151,13
out R$ 3.345,09 12 7 R$ 176,06
nov R$ 3.362,29 12 7 R$ 176,96
dez R$ 3.154,67 12 7 R$ 166,04

TOTAL ANUAL R$ 40.239,63 12 7 R$ 2.117,88
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Tabela 35: Gasto com energia per capita (Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total),
ano 2019.

Consumo de energia em R$ mensal
2019

Ano Mês R$ Professores Taes R$/ servidor

2019

jan R$ 2.189,52 19 15 R$ 64,40
fev R$ 3.355,60 19 15 R$ 98,69
mar R$ 1.883,01 19 15 R$ 55,38
abr R$ 493,49 19 15 R$ 14,51
mai R$ 353,53 19 15 R$ 10,40
jun R$ 1.516,11 19 15 R$ 44,59
jul R$ 2.403,72 19 15 R$ 70,70
ago R$ 2.412,01 19 15 R$ 70,94
set R$ 2.601,64 19 15 R$ 76,52
out R$ 3.081,65 19 15 R$ 90,64
nov R$ 3.402,20 19 15 R$ 100,06
dez R$ 4.029,14 19 15 R$ 118,50

TOTAL ANUAL R$ 27.721,62 19 15 R$ 815,34

Tabela 36: Gasto com energia per capita (Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total),
ano 2020.

Consumo de energia em R$ mensal
2020

Ano Mês R$ Professores Taes R$/ servidor

2020

jan R$ 3.575,87 12 16 R$ 127,71
fev R$ 2.679,51 12 16 R$ 95,70
mar R$ 2.170,95 12 16 R$ 77,53
abr R$ 1.343,68 12 16 R$ 47,99
mai R$ 1.150,04 12 16 R$ 41,07
jun R$ 1.260,30 12 16 R$ 45,01
jul R$ 1.076,16 12 16 R$ 38,43
ago R$ 1.019,06 12 16 R$ 36,40
set R$ 1.290,54 12 16 R$ 46,09
out R$ 1.661,24 12 16 R$ 59,33
nov R$ 1.878,60 12 16 R$ 67,09
dez R$ 2.226,04 12 16 R$ 79,50

TOTAL ANUAL R$ 21.331,99 12 16 R$ 761,86
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3.7.5. Indicador R$ por área total.

Tabela 37: Gasto com energia per capita (Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total),
ano 2021.

Consumo de energia em R$ mensal
2021

Ano Mês R$ Professores Taes R$/ servidor

2021

jan R$ 2.134,91 15 16 R$ 68,87
fev R$ 2.134,15 15 16 R$ 68,84
mar R$ 2.347,68 15 16 R$ 75,73
abr R$ 2.060,47 15 16 R$ 66,47
mai R$ 1.976,01 15 16 R$ 63,74
jun R$ 1.522,24 15 16 R$ 49,10
jul R$ 1.803,95 15 16 R$ 58,19
ago R$ 1.523,30 15 16 R$ 49,14
set R$ 1.919,63 15 16 R$ 61,92
out R$ 2.227,33 15 16 R$ 71,85
nov R$ 3.299,86 15 16 R$ 106,45
dez R$ 3.311,97 15 16 R$ 106,84

TOTAL ANUAL R$ 26.261,50 15 16 R$ 847,15

Tabela 38: R$ por área total 2017.
Consumo de energia em R$  mensal

2017
Ano Mês R$ Área m² R$/ Área

2017

jan R$ 7.847,14

475,95

R$ 16,49
fev R$ 1.748,76 R$ 3,67
mar R$ 2.218,65 R$ 4,66
abr R$ 2.595,35 R$ 5,45
mai R$ 2.208,45 R$ 4,64
jun R$ 1.924,84 R$ 4,04
jul R$ 1.924,84 R$ 4,04
ago R$ 2.267,88 R$ 4,76
set R$ 2.548,52 R$ 5,35
out R$ 2.779,44 R$ 5,84
nov R$ 3.027,00 R$ 6,36
dez R$ 3.843,25 R$ 8,07

TOTAL ANUAL R$ 34.934,12 R$ 73,40
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Tabela 40: R$ por área total 2019

Consumo de energia em R$  mensal
2019

Ano Mês R$ Área m² R$/ Área

2019

jan R$ 2.189,52

475,95

R$ 4,60
fev R$ 3.355,60 R$ 7,05
mar R$ 1.883,01 R$ 3,96
abr R$ 493,49 R$ 1,04
mai R$ 353,53 R$ 0,74
jun R$ 1.516,11 R$ 3,19
jul R$ 2.403,72 R$ 5,05
ago R$ 2.412,01 R$ 5,07
set R$ 2.601,64 R$ 5,47
out R$ 3.081,65 R$ 6,47
nov R$ 3.402,20 R$ 7,15
dez R$ 4.029,14 R$ 8,47

TOTAL ANUAL R$ 27.721,62 R$ 58,24

Tabela 39: R$ por área total 2018
Consumo de energia em R$  mensal

2018
Ano Mês R$ Área m² R$/ Área

2018

jan R$ 3.460,46

475,95

R$ 7,27
fev R$ 3.544,28 R$ 7,45
mar R$ 4.716,55 R$ 9,91
abr R$ 3.917,42 R$ 8,23
mai R$ 3.328,10 R$ 6,99
jun R$ 2.643,66 R$ 5,55
jul R$ 2.856,47 R$ 6,00
ago R$ 3.039,16 R$ 6,39
set R$ 2.871,48 R$ 6,03
out R$ 3.345,09 R$ 7,03
nov R$ 3.362,29 R$ 7,06
dez R$ 3.154,67 R$ 6,63

TOTAL ANUAL R$ 40.239,63 R$ 84,55
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3.7.6. Meta: Redução em 10% do consumo de energia do Campus

Se levarmos em consideração o consumo na ponta (período que vai das 18h às 21h),

horário com maior consumo de energia durante o dia, não houve redução, mas sim aumento,

Tabela 42: R$ por área total 2021.
Consumo de energia em R$  mensal

2021
Ano Mês R$ Área m² R$/ Área

2021

jan R$ 2.134,91

475,95

R$ 4,49
fev R$ 2.134,15 R$ 4,48
mar R$ 2.347,68 R$ 4,93
abr R$ 2.060,47 R$ 4,33
mai R$ 1.976,01 R$ 4,15
jun R$ 1.522,24 R$ 3,20
jul R$ 1.803,95 R$ 3,79
ago R$ 1.523,30 R$ 3,20
set R$ 1.919,63 R$ 4,03
out R$ 2.227,33 R$ 4,68
nov R$ 3.299,86 R$ 6,93
dez R$ 3.311,97 R$ 6,96

TOTAL ANUAL R$ 26.261,50 R$ 55,18

Tabela 41: R$ por área total 2020.
Consumo de energia em R$  mensal

2020
Ano Mês R$ Área m² R$/ Área

2020

jan R$ 3.575,87

475,95

R$ 7,51
fev R$ 2.679,51 R$ 5,63
mar R$ 2.170,95 R$ 4,56
abr R$ 1.343,68 R$ 2,82
mai R$ 1.150,04 R$ 2,42
jun R$ 1.260,30 R$ 2,65
jul R$ 1.076,16 R$ 2,26
ago R$ 1.019,06 R$ 2,14
set R$ 1.290,54 R$ 2,71
out R$ 1.661,24 R$ 3,49
nov R$ 1.878,60 R$ 3,95
dez R$ 2.226,04 R$ 4,68

TOTAL ANUAL R$ 21.331,99 R$ 44,82
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em virtude de problemas que ocorreram em 2019, onde tivemos que fazer uma reforma na

rede elétrica do Campus.

4. EVENTO ASSOCIADO À SUSTENTABILIDADE 

Realizamos a semana da sustentabilidade nos dias 01 e 02 de julho de 2021, onde

pudemos contar com palestrantes da área, falando diversos temas acerca desta temática. Os

temas abordados no evento foram: a) Boas práticas sustentáveis: promovendo a gestão de

resíduos eletrônicos. b) Uso de sucata eletrônica na construção de dispositivos robóticos com

alunos  de  Escola  pública.  c)  A economia  circular  e  o  seu  papel  no  Desenvolvimento

Sustentável.  d)  Cenários  das  mudanças  climáticas  em  Comunidades  costeiras  e  e)  A

importância da logística reversa e Reciclagem.

Abaixo, cronograma do evento, lista de frequência, pesquisa de satisfação e fotos das

palestras.

Tabela 43: Percentual de redução
Consumo de energia elétrica

Mensal
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

jan 208216 563,8414 1382224 91,7606 2650561 21,664961 3224804 97,489057 80973 61,111058
fev 341758 364,6405 1587946 72,0491 2732047 20,266489 3285737 96,983447 99116 70,998192
mar 437959 318,7798 1834084 51,1278 2771810 21,481451 3367235 96,451243 119495 72,715482
abr 540568 269,4001 1996859 39,4888 2785395 22,73857 3418754 96,059442 134718 75,078436
mai 607992 243,379 2087717 34,0083 2797715 23,520945 3455764 95,709082 148284 75,610863
jun 648842 229,8714 2140344 32,2971 2831613 23,530581 3497908 95,472122 158381 75,590205
jul 689467 219,4748 2202673 30,4551 2873500 23,250844 3541613 95,201028 169961 75,348929
ago 750122 203,2701 2274896 28,0291 2912529 99,803847 5713 3048,5559 179877 76,020301
set 823632 184,1498 2340349 26,5853 2962537 99,369189 18688 921,66096 190928 76,818773
out 891752 171,3066 2419382 24,8099 3019628 98,915992 32733 526,60923 205108 76,999435
nov 953859 162,5448 2504307 22,9223 3078351 98,402229 49185 347,03467 219874 76,949004
dez 1125015 134,0686 2633307 19,9958 3159859 97,915192 65877 263,06146 239174 78,740372

8019182 216,7915 25404088 36,1023 34575545 30,690865 23964011 91,879953 1945889 75,73457

        Ano

 Mês
 (kwh)
Ponta

2017
/2018

 (kwh)
Ponta

2018
/2019

 (kwh)
Ponta

2019/202
0

 (kwh)
Ponta

2020/202
1

 (kwh)
Ponta

2017/202
1

TOTAL 
ANUAL
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Figura 11: Cronograma do evento.
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Tabela 44: Lista de frequência dias 01 e 02 de julho.
Nome

1 Alesson Daniel Barros de Souza
2 Alexandre Vitor Silva Requeira Costa
3 Alysson Soares Moreno
4 Anne Delly Gomes Leão
5 Anny Liane Lima Wang
6 Arthur Ericky Lima de Assis
7 Arthur Lucas da Silva
8 Celso de Souza Marques Júnior 
9 Clisiane Régia dos santos
10 Diego da Silva Guimarães Queiroz
11 Emmyle Monik Ramos de melo
12 Isaque Luiz do Nascimento 
13 Jacira Mendes Temoteo 
14 Jackson Barbosa Da Silva
15 Jakelline Cipriano dos Santos Raposo
16 Janderson Ramon da Silva 
17 Jhol Alisson de Oliveira Silva
18 Jônata Ruan de Moura Silva
19 José Iderlan Alves de Oliveira Filho
20 Josivaldo Feijó dos Anjos
21 Kássio Wemerson oliveira da silva
22 Katarina Alves da Silva
23 Klysmam Ramyrs Marques da Silva 
24 Lucas Henrique dos Santos Oliveira
25 Luis Arthur Silva
26 Liliane freitas dos santos
27 Lydiane Karla Lobo Marques 
28 Marcus André Freire dos Santos
29 Marcus Gabriel Silva Santos
30 Maria Cicera Dos Santos Silva
31 Maria Fabiana de Melo Feijó 
32 Manuela Miranda Izidorio 
33 Meir Samuel Marques de Lima
34 Michael Melo de Moraes
35 Monalisa Maria da Silva
36 Nataliana Alves 
37 Natalia Aparecida Brasil Ferro
38 Peterson Silva Lessa Couto
39 Ricardo Menezes Almeida dos Santos
40 Rita Manuelly Amorim dos Santos 
41 Roberval Santos da Silva
42 Ronald Allysson Dantas Lobo
43 Rute Miranda Izidorio 
44 Sabrina Milena Mendonça Alves
45 Thalita Nicoly
46 Thiago Andres Taboada Didier de Freitas
47 Valéria Dantas da Silva
48 Vitor do Nascimento Beirão
49 Weydson Fhellyp Atalaia de Lima Lopes
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Figura 12: Pesquisa de satisfação período da manhã.

Figura 13: Pesquisa de satisfação período da tarde

Figura 14: Palestra da professora Sheyla.
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Figura 15: Palestra do professor Leonardo.

Figura 16: Palestra do professor Marlos.
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Figura 17:  Palestra da empresa Bio digital.

Figura 18: Palestra do professor Jessé.
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5. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

A Comissão também costuma realizar atividades extracurriculares para divulgar as

suas ações e também levar às comunidades carentes um pouco de alegria, além de também

entregar  lanches  e  realizar  jogos  com  as  crianças,  juntos  com  o  Rotary  International,

associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar

serviços humanitários e promover valores éticos (expressos através da Prova Quádrupla) e a

paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1,3

milhões de membros, chamados rotarianos. Abaixo, algumas fotos realizadas pelo clube na

Vila Emater, localizada no bairro de Jacarecica.
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6. 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: Redução de 30% nas saídas com o veículo

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

Monitorar o consumo de 
combustível, além da 
quilometragem percorrida

Comissão  de
Sustentabilidade 

Nova Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

Acompanhando do número de
solicitações  de  veículo
realizadas  pelos  servidores
durante  todo  o  ano  de  2021,
além  da  quilometragem
percorrida.

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.

X Existente

Existente

Indicadores
Acompanhamento das saídas com o veículo institucional. 

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

A meta em relação à saída com veículos foi atingida no período de 2017 para 2019.

*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.

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:03), EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES, DIRETOR GERAL, 1039734
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DIAGNÓSTICO DO PLANO DE AÇÃO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES

Campus/Unidade Rio Largo

Iniciativa (s) Licitações sustentáveis.

Meta: Em virtude da pandemia do Coronavírus, a Comissão deliberou que cada servidor levasse o seu próprio prato, talher e copo de uso privativo, até perdurar a situação.  A meta não foi atingida,
mas se formos levar em consideração o que ocorreu com o contrato de outsourcing de impressão, onde houve supressão do valor contratual, pode-se dizer que foi um benefício para todas as
unidades. 

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

A Comissão deliberou que cada
servidor  levasse  o  seu  próprio
prato,  talher  e  copo  de  uso
privativo, até perdurar a situação

Departamento
Administrativo 

X Nova Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

Não houve. O que fizemos foi resumir a ata da reunião que
houve  entre  a  empresa  Meyer  e  a  Reitoria  sobre  a
possibilidade de revisar os contratos entre as unidades e a
empresa supracitada , na tentativa de reduzir o número de
impressões  realizadas  pelas  unidades,  em  virtude  do
trabalho remoto. Ou seja, foi possível suprimir o contrato
gradativamente.

Redução  de  custos  relativos  ao
serviço  de  reprografia  e
digitalização.

Não houve.

Existente Contínuo

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 não foi alcançada.  O que fizemos foi aproveitar uma situação já existente e resumir da melhor forma como se deu a supressão contratual entres as unidades e a empresa Meyer ,
reduzindo custos e promovendo a sustentabilidade em relação aos recursos financeiros.

*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.

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:03), EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES, DIRETOR GERAL, 1039734

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:02), LEANDRO PEREIRA DA SILVA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO , 2056812
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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: Meta alcançada, 100% dos resíduos recicláveis destinados à reciclagem.

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

Coletar resíduos sólidos (copo de 
plástico, vidro, metal, papel e 
orgânicos).

Departamento de Ensino e
Coordenação de

Infraestrutura e Transporte
X Nova

Janeiro/2021 a Dezembro/2021

1 -  Conscientizar a comunidade acadêmica sobre a importância de se
promover  a coleta seletiva dos copos descartáveis,  evitando que seja
descartado de todo modo junto ao lixo comum.  2 -  Providenciar um
local  para coleta e  guarda temporária  (adquirir  coletor  seletivo).  3  -
Realizar  pesquisa  de  campo  em relação  a  empresas  (cooperativas  -
Prefeitura)  para promover  a  parceria  com o Campus  Rio Largo.  Foi
promovido  também um  treinamento  com  os  terceirizados  acerca  da
coleta seletiva  no Campus.

Promover  a  destinação  sustentável  dos
resíduos sólidos coletados. 

Recursos humanos.

Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Reservar um local de coleta para vidro, 
metal, plástico, papel e resíduos 
orgânicos.

Departamento de Ensino e
Coordenação de

Infraestrutura e Transporte
X Nova Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Treinamento  para  os  funcionários
terceirizados  acerca  da  coleta  e  da
guarda temporária do lixo produzido no
Campus.

Departamento de Ensino e
Coordenação de

Infraestrutura e Transporte
Nova

Indicadores
Quantidade (kg) de resíduos sólidos, além daqueles que podem ser destinados à reciclagem. Todos os indicadores do anexo III, item IV da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012. 

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

Meta alcançada. 

*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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(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:02), LEANDRO PEREIRA DA SILVA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO , 2056812
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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: Mobilizar pelo menos 20% dos servidores que participarão das ações/ programas voltados para a qualidade de vida. Somente uma ação foi realizada. 50% da meta foi realizada.

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

Reservar 30 minutos duas vezes na 
semana para um momento de 
alongamento/massagem/ relaxamento 
com os servidores. 

Enfermagem Nova
Janeiro/2021 a

Dezembro/2021 Reservar 30 minutos duas vezes na semana para um momento de
alongamento/massagem/ relaxamento com os servidores. 

Realizar palestras com temas relacionados à saúde mental a cada dois
meses

1 – Diminuir o estresse, tão comum nos
ambientes  corridos  do  trabalho.  2  -
Amenizar  as  crises  de  ansiedade  3  –
Proporcionar aumento da flexibilidade e
dos  movimentos.  4  –  Trazer  maior
sensação de disposição e bem-estar 5 –
Melhorar a postura e consequentemente
relaxamento dos músculos. 

Recurso humano

Realizar palestras com temas 
relacionados à sáude mental a cada 
dois meses.

Enfermagem x Existente
Janeiro/2021 a

Dezembro/2021

Indicadores (Quantidade de servidores que participaram de programas ou ações de qualidade de vida/ total de servidores da instituição) x 100. Item V do anexo III referente à Qualidade de vida da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 
2012. 

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

A servidora que estava conosco teve que se ausentar para o doutorado. Apenas 50% da meta foi realizada.

*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.

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:03), EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES, DIRETOR GERAL, 1039734
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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)

Monitorar o consumo de papel para impressão
e cópias 

Departamento de Ensino X Nova Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

Conscientizar  toda  a  comunidade  acadêmica  sobre  o  uso  correto  do  papel  no
momento da impressão  com algumas dicas básicas:  diminuição do tamanho da
fonte, imprimir e-mails apenas em caso de extrema necessidade (comprovação),
verificar se o documento está  da forma que você imagina quando for imprimir
(configuração de impressão), ativar o modo ECOPRINT no sentido de consumir
menos tinta.

Contribuir para uma sociedade sustentável, através
do  conhecimento  sobre  como  reaproveitar  os
materiais  de  consumo,  evitando  os  impactos
ambientais causados pela má utilização destes.

Notas de empenho e planilhas para 
registrar o levantamento. Recursos 
humanos.Existente

Diminuição do copo descartável.

Departamento de Ensino X Nova Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

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.

Notas  de  empenho  e  planilhas  para
registrar  o  levantamento.  Recursos
humanos.

Existente

Existente

Indicadores
1 - Consumo mensal de papel branco (branqueado), monitorar o  consumo de papel por meio do registro de impressões realizadas no mês (por setor/departamento).Somente nos anos em que houve atividades no Campus (2017, 2018 e 2019). Indicador I, anexo III da  Instrução
Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012. 2 - Consumo per capita de papel branco (branqueado) MMA, quantidade (unidades) de folhas de papel branco branqueado utilizadas/total de servidores.  Somente nos anos em que houve atividades no Campus (2017, 2018 e 2019). Indicador
II, anexo III da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012). 3 - 3 - Registrar quando ocorreu e o valor  da compra das resmas somente nos anos em que houve atividades no Campus (2017, 2018 e 2019). Indicador III, anexo III  da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de
novembro de 2012).

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, também justifique por que não foi alcançada a meta Não há muito o que se comparar se levarmos em consideração que a fiscalização iniciou somente em maio de 2018, restando apenas o ano de 2019 com o maior número de impressões. Os anos de 2020 e 2021
sofreram interferência do COVID-19. Meta não atingida.

*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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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)

Redução de copos descartáveis Departamento de Ensino x Nova Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

1 - Conscientização do aluno e dos servidores sobre o uso excessivo
de copos plásticos descartáveis, ressaltando a importância do uso de
canecas  reutilizáveis.                     

Contribuir para uma sociedade sustentável, através
do  conhecimento  sobre  como  reaproveitar  os
materiais  de  consumo,  evitando  os  impactos
ambientais causados pela má utilização destes.

Notas de empenho e planilhas para 
registrar o levantamento. Recursos 
humanos.

Existente

Substituição  de  copos  descartáveis  plásticos
por copos de papel

Departamento de Ensino X Nova Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

Notas  de  empenho  e  planilhas  para
registrar  o  levantamento.  Recursos
humanos.

Existente

Existente

Indicadores 1 - Acompanhamento das solicitações de pacotes de copo descartável de forma quinzenal (pacotes de 200ml e 50ml).  Indicador I, anexo III da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012.  2 - Registrar em planilha a compra de
copos descartáveis plásticos e compra de copos de papel  (Valor em R$). Indicadodr II, anexo III da Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012).

Comentário resumido sobre o resultado. Se for o caso, também justifique por que não foi alcançada a meta Tanto os copos de 200ml quanto os de 50ml tiveram o mesmo percentual. Em 2017 e 2018 o uso permaneceu inalterado, considerando que não houve mudança no número de servidores que trabalhavam no
Campus. A partir de 2019 começou a reduzir a utilização de copos em 44,11% em relação ao ano anterior, aumento de 12,43% de 2019 para 2020 e redução de 9,68% de 2020 para 2021. De 2017 para 2021,
redução de 38,71%.

*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.

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:03), EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES, DIRETOR GERAL, 1039734

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:02), LEANDRO PEREIRA DA SILVA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO , 2056812

23041.008289/2022-48



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)

Monitorar o consumo de energia Departamento de Ensino e
Departamento
Administrativo

Nova Comparar os dados registrados dos anos em que houve atividades no
Campus (2017, 2018 e 2019).

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.

x Existente Janeiro/2021 a
Dezembro/2021

Existente

Existente

Indicadores
1 - Consumo de energia elétrica (Quantidade de kwh consumidos). Indicador I, anexo III da da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012). 2 - Consumo de energia elétrica per capita  (Quantidade de kwh consumidos/total de 
servidores). Indicador II, anexo III da da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012). 3 - Gasto com energia (Valor da fatura em reais (R$). Indicador III, anexo III da da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012.
4 - Gasto com energia per capita (Valor da fatura em reais (R$)/pessoal total). Indicador IV, anexo III da da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012. 5 - Gasto com energia pela área (R$/área total). Indicador VII, anexo III 
da da  Instrução Normativa nº 10 de 12 de novembro de 2012. 

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

Se levarmos em consideração o consumo na ponta (período que vai das 18h às 21h), horário com maior consumo de energia durante o dia, não houve redução, mas sim aumento,
em virtude de problemas que ocorreram em 2019, onde tivemos que fazer uma reforma na rede elétrica do Campus. Meta não alcançada em relação à redução do consumo.

*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.

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:03), EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES, DIRETOR GERAL, 1039734

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 20:02), LEANDRO PEREIRA DA SILVA, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO , 2056812

23041.008289/2022-48
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRDI 
Comissão de Sustentabilidade do Campus Santana do Ipanema 

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 – CAMPUS SANTANA DO IPANEA 

Rodovia AL 130, Km 4, Nº 1609, R. Domingos Acácio, Santana do Ipanema - AL, 

57500-000 

Site: https://www2.ifal.edu.br/campus/santana 

Telefone: (82) 2126-6470 

 

1.2. Comissão Local de Sustentabilidade – CLS 

 

A Comissão de Sustentabilidade da Campus Santana do Ipanema, instituída 

pela Portaria nº 3059, de 28 de setembro de 2021, vem, por meio deste relatório, 

apresentar as ações/iniciativas realizadas/concluídas, assim como justificar as que 

foram efetivadas parcialmente e as não concretizadas.  

Contato com a CLS do Campus Santana do Ipanema: 

sustentabilidade.santana@ifal.edu.br 

https://www.google.com/search?rlz=1C1KNTJ_pt-BR&sxsrf=APq-WBue1s9t3m0FJ07-J5dOf2KWp1KJZw:1646240080543&q=ifal+-+campus+santana+do+ipanema+telefone&ludocid=14588629477874751416&sa=X&ved=2ahUKEwidw9yZ8qf2AhWYqpUCHebJCFoQ6BN6BAgjEAI
https://www.google.com/search?q=ifal+campus+santana+do+ipanema&rlz=1C1KNTJ_pt-BR&sxsrf=APq-WBtFdDLNj_jRmJf_QBlMf7e4GKiNHg%3A1646240043031&ei=K6EfYvKsAYPn1sQPvdeguA0&gs_ssp=eJwFwUkOgCAMAMB4NfELpgfv0lCo8AR_UXEjUTQukec7U1bt0iIG_VxfWj9V-EZlVhZnO5JGQibnVQ7CRjvNJnRkeOj6Os6yQZD9fG-4JT2SBMYD4ilp2uUHCp8ZuA&oq=IFAL+campus+santa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjoECAAQRzoECCMQJzoKCC4QxwEQrwEQJzoECC4QQzoKCC4QxwEQrwEQQzoECAAQQzoOCC4QgAQQxwEQrwEQ1AI6BQguEIAEOgUIABCABDoCCCZKBAhBGABKBAhGGABQ3gNY9YUCYN2SAmgBcAJ4AIABxwOIAYsUkgEKMC4xMC4yLjAuMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:sustentabilidade.santana@ifal.edu.br
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2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS E/OU 

CONCLUÍDAS 

 

A Comissão de Sustentabilidade do Campus Santana do Ipanema, em 

parceria com a Coordenação de Infraestrutura, Manutenção e Transportes – CIMT, 

o Almoxarifado e o Departamento de Administração, estes também do Campus, 

apresenta as ações/iniciativas que foram possíveis de serem realizadas, total ou 

parcialmente, no ano de 2021. 

2.1. 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 no 

Campus Santana do Ipanema. 

2.1.1. Composição da frota 

A frota de veículos do Campus Santana do Ipanema é composta por: 01 

Corsa, 01 parati, 01 Amarok, 01 Micro-ônibus e 01 Sprinter. 

2.1.2. Custo com a manutenção da frota 

O campus tem o seguinte contrato: 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 2021 gira em torno 

de R$ 100,101,00. 

2.2. Promoção da qualidade de vida para a comunidade do Campus 

O objetivo desta ação/iniciativa é a promoção do bem-estar para a 

comunidade do Campus no seu ambiente de trabalho. Este bem-estar é 

proporcionado através da limpeza e da organização dos espaços físicos no prédio 

do Campus. 

 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 e dos ambientes em 

https://www.portaltransparencia.gov.br/contratos/188906816?ordenarPor=descricao&direcao=asc


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Instituto Federal de Alagoas – IFAL 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRDI 
Comissão de Sustentabilidade do Campus Santana do Ipanema 

geral. Faz parte desse conjunto de serviços os contratos com a Reimaq 

(manutenção de ares-condicionados). 

2.3. Educação ambiental 

Foram realizadas divulgações de datas comemorativas relacionadas ao 

meio ambiente e sustentabilidade, iniciando no mês de outubro e finalizando em 

dezembro. Essa ação foi executada na rede social Instagram do Campus Santana 

do Ipanema, conforme anexo I. 

2.4. Redução do consumo de energia 

A redução do consumo de energia elétrica visa à diminuição do valor pago 

mensalmente ao fornecedor pelo Campus Santana do Ipanema, que é o objetivo 

desta ação/iniciativa. 

Foi realizado um levantamento sobre o número de lâmpadas no campus e, 

verificado também, quais delas poderiam receber equipamentos de 

ligação/desligamento por presença. Após isso, foi aberto processo solicitando a 

coordenação de suprimentos a compra dos materiais necessários para realizar a 

instalação nos pontos que possui lâmpadas no campus. O número do processo é 

23041.043873/2021-69. 

2.5. 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 no Campus Santana do Ipanema. 

Foi realizado um levantamento sobre o número de torneiras no campus e, 

verificado também, quais delas poderiam ser trocadas por equipamentos de 

ligação/desligamento por presença. Após isso, foi aberto processo solicitando a 

coordenação de suprimentos a compra dos materiais necessários para realizar a 

instalação nos pontos que possui torneiras no campus. O número do processo é 

23041.043873/2021-69. 

2.6. Levantamento do consumo de copos descartáveis 
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Seguem os dados fornecidos pelo Almoxarifado/Campus Santana do 

Ipanema (Tabela 1), considerando o intervalo de tempo entre 01 de janeiro de 2021 

a 31 de dezembro de 2021, para todas as Unidades (Global): 

Tabela 1: Dados sobre o consumo e custo anual de copos descartáveis em 2021 

Denominação Unidade de 

Medida 

Consumo 

anual 

Custo 

anual 

Copo descartável 80mL 

 

Pacote com 100 

unidades 

 

4 R$ 10,24 

 

Copo plástico descartável para 

água 200mL 

 

Pacote com 100 

unidades 

 

9 R$ 20,21 

 

2.7. Levantamento do consumo de papel a4 

Os dados que seguem (Tabela 2) são do Almoxarifado/Campus Santana do 

Ipanema, e consideram o intervalo de tempo entre 01 de janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2021, para todas as Unidades (Global): 

Tabela 2: Dados sobre o consumo de papel a4 em 2021 

Denominação Unidade de 

Medida 

Consumo 

anual 

Custo 

anual 

Papel A4 – 210mm x 297mm - 

branco 

 

Resma 

 

40 R$ 688,80 
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3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES E/OU INICIATIVAS NÃO 

REALIZADAS EM 2021 

 

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.  

Foi planejado a distribuição de uma cartilha educativa sobre hábitos 

alimentares no home office, porém a servidora responsável pela elaboração não 

entregou a cartilha a ser distribuída ao demais servidores. 

Então, sugeriu-se que o planejamento e execução dessa ação/iniciativa 

fossem transferidos para o ano de 2022. 

3.2. Promoção de procedimentos licitatórios sustentáveis 

Durante o ano de 2021, o campus Santana do Ipanema não realizou 

nenhum procedimento licitatório. Cabe frisar que existem planos futuros para que o 

campus Santana do Ipanema seja encarregado de realizar tais procedimentos, o 

que ainda está no campo do planejamento, um pouco devido as novas demandas 

impostas pela crise da COVID-19. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se, no decorrer do ano de 2021, que as ações/iniciativas 

programadas não puderam ser realizadas na sua totalidade devido ao fato de que o 

Campus Santana do Ipanema não está devidamente equipado, 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 
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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 o Campus 

Santana do Ipanema, objetivando um diagnóstico mais preciso dos resíduos 

gerados na Unidade e sua destinação ambientalmente adequada, tendo em vista 

que em 2021 não foi detectada a geração de resíduos especiais. 

Para a ação/iniciativa de procedimentos licitatórios sustentáveis, o campus Santana 

do Ipanema não realizou nenhum procedimento licitatório. 

Neste Relatório observa-se que, quanto à ação/iniciativa qualidade de vida 

no ambiente de trabalho, o Campus Santana do Ipanema tem realizado a limpeza 

dos ambientes do seu prédio e feito a manutenção dos seus ares-condicionados 

através de empresas contratadas. Não foi possível no ano de 2021 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 do Campus. 

 

FONTES DE INFORMAÇÕES 

 

Os dados/informações contidas neste relatório foram fornecidos pelo Servidor 

Timóteo Pereira Fernandes, atualmente corresponsável pelo setor de Almoxarifado 

do Campus e integrante desta comissão, pela Coordenação de Infraestrutura de 

Transportes - CIMT, e Departamento de Administração, todos setores do Campus 

Santana do Ipanema. 
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Anexo I 
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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.

1.1. Identificação da Unidade

Ifal - Campus Satuba
R. Dezessete de Agosto, s/n - Zona Rural, Satuba - AL, CEP: 57120-000

Site: https://www2.ifal.edu.br/campus/satuba/

Telefone: (82) 2126-6500 (Recepção)

1.2. Comissão Local de Sustentabilidade - CLS

A Comissão Local de Sustentabilidade do Campus Satuba atualmente
vigente foi instituída pela portaria Nº 1062 de 5 de abril de 2021. Como parte
das atribuições desta Comissão, este relatório foi desenvolvido com o objetivo
de apresentar as ações e iniciativas sustentáveis recomendadas no Plano de
Gestão de Logística Sustentável do IFAL (PLS 2019-2023) realizadas
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parcialmente ou totalmente, assim como justificar as ações e iniciativas não
executadas ou parcialmente concluídas no ano de 2021 no campus Satuba.
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2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM
2021

As ações sustentáveis realizadas no Campus Satuba no ano de 2021
estão detalhadas nos tópicos a seguir.

2.1. Capacitação de servidores do serviço público

A Comissão de Sustentabilidade do campus Satuba organizou, em
parceria com o Instituto Estre Ambiental, uma visita técnica online ao Aterro
Sanitário de Maceió.

A visita foi realizada no dia 27/04/2021 e teve como público alvo
membros da CLS do campus Satuba, demais servidores do campus Satuba,
presidentes das CLS de outros campi do Ifal e docentes do Programa de
Mestrado de Tecnologias Ambientais do Ifal.

Além disso, a CLS do campus Satuba atuou na divulgação de cursos
através de suas redes sociais oficiais
(https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e
https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1).

2.2. Gestão adequada de resíduos

A gestão adequada de resíduos no campus Satuba foi realizada através
de campanhas de conscientização, da busca pela viabilização do Projeto da
construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para o campus e
pela execução do projeto de extensão “EduCatando”.

2.2.1. Promoção de campanhas de conscientização e sensibilização

A CLS do campus Satuba atuou na conscientização e sensibilização da
comunidade acadêmica em relação à gestão adequada de resíduos através de
campanhas em suas redes sociais oficiais
(https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e
https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1).

2.2.2. Construção da estação de tratamento de esgoto (ETE) do
IFAL/Campus Satuba

O projeto da ETE já foi finalizado e está aguardando licitação.
Atualmente, este projeto foi enviado para Secretaria de Educação Profissional
e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC) como uma das cinco
obras prioritárias do Ifal para o exercício de 2022.
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2.2.3. EduCatando

Em 2021, o projeto de extensão “EduCatando: Um projeto
socioambiental com os catadores de resíduos de Satuba-Al” continuou suas
atividades sob coordenação do professor Marcelo B. Lima Verde. Este projeto
teve início em 2019 e tem como objetivo a inclusão e valorização do trabalho
dos catadores de resíduos sólidos do município de Satuba, além de incentivar
a atividade da coleta seletiva através da economia solidária e da consciência
ambiental.

Dentre as atividades executadas no ano de 2021, o projeto EduCatando
realizou atividades sobre coleta seletiva em escolas de ensino básico no
município de Satuba. Foram contempladas cinco escolas da rede pública
municipal: Escola Municipal Professor Hélio Borges de Aquino Neto, Escola
Municipal Cícera Ariana Galdencio de Souza. Escola Municipal Professora
Irene Francisco Lopes, Escola Municipal Professora Eunice Paes de Lima e
Grupo Escolar Deputado Rubens Canuto (Figura 1).

Esta atividade do EduCatando, visou apresentar às crianças das escolas
municipais de Satuba informações sobre sustentabilidade e coleta seletiva,
disseminando na sociedade as ações de educação ambiental, assim como
ajudando os catadores do município a criarem uma cooperativa que os auxilie a
gerar trabalho e renda.

Participaram da atividade estudantes dos 1ºs ao 5º ano do ensino
fundamental das escolas visitadas. As crianças que tinham entre 6 e 10 anos
de idade se envolveram em atividade de incentivo à coleta seletiva e de
estímulo à consciência
ambiental.(https://www2.ifal.edu.br/campus/satuba/noticias/projeto-educatando-
realiza-atividade-de-conscientizacao-em-escolas-da-rede-publica).

2.3. Melhoria da qualidade de vida da comunidade acadêmica

As ações visando a melhoria da qualidade de vida da comunidade
acadêmica do campus Satuba foram executadas através da divulgação de
atividades relacionadas ao bem estar da comunidade acadêmica e da atuação
da Comissão da qualidade de vida no trabalho do Ifal campus Satuba.

2.3.1. Divulgação de ações relacionadas ao bem estar da comunidade
acadêmica

A CLS do campus Satuba realizou um trabalho de divulgação dessas
ações através de suas redes sociais oficiais
(https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e
https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1).
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Figura 1 - Projeto EduCatando visitando escolas de ensino básico no município
de Satuba.
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2.3.2. Ações desenvolvidas pela Comissão da qualidade de vida no
trabalho do Ifal campus Satuba

Algumas ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade acadêmica foram executadas pela Comissão da qualidade de vida
no trabalho do campus Satuba, são elas:

● Acolhimento aos servidores do Campus Satuba -  11/11/2021
Público atendido: Aproximadamente 40 pessoas
(https://photos.google.com/share/AF1QipMwstw6ah4RQbiPJLXDKlEggE
t6YO_OWrV312Hz1WCEnXenDW5SeO1dGKBNqnaZDg?key=TW0wWl
VBM1B2S1JYcFRndURZb3loYnFhU3A1ZlVB)

● Prevenção ao suicídio - 08/09/2021
Desenvolvimento de vídeo para o Instagram voltado à toda comunidade
acadêmica, em parceria com integrantes de outros campi e
Reitoria/SIASS

● Realização e divulgação de curso online para capacitar os integrantes
da QVT de cada campi - SEST/SENAT - 30/06/2021 até 15/08/2021

● Conversando com Burnout - 28/04/2021 - Live voltada à toda
comunidade acadêmica, em parceria com integrantes de outros campi e
Reitoria/SIASS
(https://www.instagram.com/tv/COOjgepKRPU/?utm_medium=copy_link)
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2.4. Redução do consumo de energia elétrica

As ações visando a redução do consumo de energia elétrica do campus
Satuba foram executadas através da divulgação de campanhas de
conscientização e sensibilização, da execução de parte da obra de
reestruturação das instalações elétricas e circuito fechado ou circuito interno de
televisão (CFTV) e do desenvolvimento de um projeto de sistema de energia
solar fotovoltaica para o campus.

2.4.1. Promoção de campanhas de conscientização e sensibilização

A CLS do campus Satuba atuou na conscientização e sensibilização da
comunidade acadêmica em relação ao consumo e desperdício de energia
através de campanhas em suas redes sociais oficiais
(https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e
https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1).

2.4.2. Reestruturação das instalações elétricas e Circuito Fechado ou
Circuito Interno de Televisão (CFTV)

O campus Satuba está desenvolvendo a reestruturação das instalações
elétricas e Circuito Fechado ou Circuito Interno de Televisão (CFTV) com o
objetivo da estabilização da rede elétrica a fim de garantir segurança e
eficiência das instalações elétricas da escola.

Em dezembro de 2021, 65% da obra estava concluída. Atualmente, o
Departamento de Infraestrutura e Manutenção do campus Satuba está
trabalhando num aditivo para finalizar esta obra.

2.4.3. Desenvolvimento de alternativas sustentáveis para redução de
gastos com energia

O Ifal campus Satuba, através de seu Departamento de Infraestrutura e
Manutenção, desenvolveu o projeto de um sistema de energia fotovoltaica e
este projeto foi enviado para Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(Setec) do Ministério da Educação (MEC) como uma das cinco obras
prioritárias de investimento do Ifal para o exercício de 2022.

2.5. Redução do consumo de água e o fluxo gerado para o sistema de
esgoto

As ações visando a redução do consumo de água e do fluxo gerado
para o sistema de esgoto do campus Satuba foram executadas através da
divulgação de campanhas de conscientização e sensibilização.
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2.5.1. Promoção de campanhas de conscientização e sensibilização

A CLS do campus Satuba atuou na conscientização e sensibilização da
comunidade acadêmica em relação ao consumo e desperdício de água
através de campanhas em suas redes sociais oficiais
(https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e
https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1).

2.6. Redução do material de consumo

As ações visando a redução de material de consumo do campus Satuba
foram executadas através do controle de impressões e cópias, assim como o
controle de consumo de cartuchos de toner.

2.6.1. Controle de impressões e cópias

O controle de impressão e cópias é realizado pela Coordenação de
Tecnologia da Informação do campus. O Figura 2 apresenta a quantidade de
impressões realizadas no campus ao longo do ano de 2021.

Figura 2 - Quantidade de impressões monocromáticas e coloridas realizadas
no campus Satuba ao longo do ano de 2021.

No total, foram realizadas 43.539 monocromáticas e 342 coloridas no
ano de 2021. Vale salientar que esta quantidade é atípica pois retrata a
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realidade de um contexto de pandemia em que houve diminuição drástica do
quantitativo que normalmente se imprimia no período anterior à pandemia e ao
trabalho remoto, onde a média impressa em um único mês se aproximava da
quantidade que foi impressa em todo o ano de 2021.

2.6.2. Controle do consumo de cartuchos de toner das impressoras

O controle da demanda de cartuchos de toner das impressoras do
campus Satuba também é realizado pela Coordenação de Tecnologia da
Informação. A contabilização é realizada através do número de solicitações de
substituição dos cartuchos. Em 2021, foram solicitadas as substituições de 6
cartuchos. Segundo a Coordenação de Tecnologia da Informação do campus
Satuba, o rendimento de um cartucho de toner é de aproximadamente 10.000
impressões.

2.7. Outras ações

2.7.1. Promoção de campanhas de conscientização e sensibilização
relacionadas ao tema de sustentabilidade

A CLS do campus Satuba realizou um trabalho de
conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica através de
suas redes sociais oficiais
(https://www.instagram.com/sustentabilidade.satuba/ e
https://pt-br.facebook.com/comissaodesustentabilidade.ifalsatuba.1). As
campanhas seguem o calendário ambiental do campus desenvolvido a
partir da consulta aos servidores do campus (Tabela 1).

2.7.2. Prevenção e diligência contra vazamentos de água

O Departamento de Infraestrutura e Manutenção (DIM-CSAT) tem
realizado uma ação diligente junto ao conjunto de equipamentos
hidráulicos do campus visando a não continuidade de vazamentos.
Criou-se um check-list, inicialmente para os banheiros dos estudantes,
visando identificar, o mais rápido possível, eventuais problemas e
saná-los.
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Tabela 1 - Calendário ambiental do campus Satuba.
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

11
Controle da poluição
por agrotóxicos ***

06
Dia do agente de defesa

ambiental *

01
Dia do turismo
ecológico **

21
Dia florestal mundial *

22
Dia mundial da água ***

07
Dia mundial da saúde **

15
Dia da conservação

do solo *
19

Dia do índio ***
22

Dia da Terra
28

Dia da Caatinga *
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

03
Dia do solo e do pau

brasil *
05

Dia mundial do campo
**
22

Dia internacional da
biodiversidade ***

27
Dia nacional da

Floresta Atlântica ***
31 Mai – 5 Jun

Semana nacional do
meio ambiente ***

31 Mai – 5 Jun
Semana nacional do meio

ambiente ***
05

Dia da ecologia e do meio
ambiente ***

17
Dia mundial de combate à
desertificação e à seca *

08
Dia nacional da ciência *

17
Dia de proteção às

florestas *

09
Dia internacional dos povos

indígenas *
Dia internacional da

qualidade do ar *
14

Dia de combate à
poluição ***

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
05

Dia da Amazônia **
18

Dia mundial de limpeza
do litoral *

19
Dia mundial para

limpeza da água *
21

Dia da árvore ***
22

Dia mundial sem carro
**

Dia da defesa da fauna
*

04
Dia da natureza ***

Dia mundial dos animais *
04 – 10

Semana de proteção à
fauna *

15
Dia do consumo
consciente ***

16
Dia mundial da
alimentação *

05
Dia da cultura e da ciência

*

*** Acima de 50%
** De 40% - 50%
* De 30% - 40
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3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM
2021

Diante da dificuldade em executar as ações planejadas em 2020 por
conta da pandemia de coronavírus, a CLS do campus Satuba optou por, no seu
Plano de Ação de 2021, priorizar ações que pudessem ser realizadas de forma
remota. Dessa forma, a maior parte das ações planejadas foram executadas.

4. CONCLUSÃO

Diante da situação da pandemia de coronavírus, a CLS do campus
Satuba reduziu suas ações no Plano de Ação de 2021 prevendo a dificuldade
da execução destas a partir do trabalho remoto. Assim, a maioria das ações
foram realizadas através de campanhas e divulgações nas redes sociais
oficiais da Comissão. Porém, a obra de reestruturação das instalações elétricas
e CFTV continuou a ser executada no ano de 2021 e, ao final da obra,
espera-se maior eficiência das instalações elétricas da escola. Adicionalmente,
o desenvolvimento do projeto de um sistema de energia solar fotovoltaica para
o campus possibilitará, futuramente, redução dos custos com energia elétrica.
Já o projeto da estação de tratamento de esgoto (ETE) do campus continua
aguardando licitação, porém este projeto consta como uma das prioridades de
investimento do Ifal para o exercício de 2022.
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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 Plano de Ação desta Comissão para o ano de 2021,

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.
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2. AÇÕES/INICIATIVAS AMBIENTAIS REALIZADAS/CONCLUÍDAS EM 2021

A Comissão de Sustentabilidade da Reitoria, em parceria com a Coordenação de

Infraestrutura,  Manutenção  e  Transportes  –  CIMT,  Almoxarifado  e  Departamento  de

Compras, estes também da Reitoria, apresenta as ações/iniciativas que foram possíveis de

serem realizadas, total ou parcialmente, no ano de 2021.

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 2021 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  levantou/produziu dados sobre a geração desse tipo de resíduo 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. 
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No ano  de  2021,  conforme informações  da  CIMT,  a  Cooperativa  coletou  diversos

materiais recicláveis, como: papel, pastas plásticas, e o recolhimento de 58 garrafões de água

mineral vencidos.

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

Trailblazer.

2.2.2. Custo com a manutenção da frota

A Reitoria tem os seguintes contratos: Link Card – combustíveis (R$ 27.790,73), Ticket

Card  –  manutenção (R$ 40.769,41),  Seguro  veicular  –  uma apólice  única  para  todos os

veículos do IFAL (86 veículos) no valor de R$ 88.303,20 e IPVA (isento). Então, o custo para

a manutenção da referida frota no ano de 2021 foi de R$ 156.863,34.

Houve  uma redução  considerável  com a manutenção  da  frota  do  ano  2020  (CLS

Reitoria - Relatório 2020) para 2021 de aproximadamente 81%, e isso se deve à isenção do

IPVA da mesma em 2021.

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 da Reitoria.
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2.3.1. O que é levado em conta quanto à sustentabilidade nos editais de licitação
da Reitoria?

Conforme informado, por e-mail, pelo do Departamento de Compras da Reitoria, os

critérios  adotados  encontram-se  explicitados  no  Guia  Nacional  de  Contratações

Sustentáveis/CGU/AGU,  de  acordo  com  a  recomendação  do  PARECER  nº

00001/2021/CNS/CGU/AGU.

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,  com a  otimização  do  uso  desse

recurso energético, à diminuição do valor pago mensalmente ao fornecedor pela Reitoria.

Para que isso seja possível, foi solicitado à CIMT um levantamento diagnóstico do consumo

deste recurso em 2021 na Unidade (ver Tabela 1), que deve ser utilizado como série histórica

inicial para o estudo de alternativas que proporcionem redução de custos.
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Tabela 1: Custo referente ao consumo de energia elétrica em 2021.

Taxas de energia elétrica Multas por atraso

Total 2021 R$ 152.910,96 —

Obs.: valores das taxas de energia elétrica mensal (novembro de 2020 a outubro de 2021)
com média de consumo mensal no valor de R$ 12.742,58.

Como ação em 2021, visando  a redução do consumo de energia elétrica, conforme

informações fornecidas pela CIMT, foram comprados sensores de presença para lâmpadas, e

lâmpadas de LED, que têm baixo consumo energético e maior vida útil.

Comparando os dados de custo (R$) de energia elétrica pré-pandemia de 2018 a 2019

(CLS Reitoria - Relatório 2020) com os dados no período de pandemia, ocorreu, no ano de

2021,  uma  redução  no  custo  (R$)  de  aproximadamente  25%  devido  principalmente  ao

trabalho remoto.

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

ano de 2021 (Tabela 2). Deve-se levar em conta que, no contrato firmado entre a Reitoria e a

Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL independente do consumo; este contrato

teve vigência de janeiro a junho; e o contrato com a BRK Ambiental teve início em julho,

também com custo fixo mensal.
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Tabela 2: Custos (R$) referentes ao consumo de água, fluxo de esgoto e multas por atraso

no ano de 2021.

Empresa Mês Taxa de água e esgoto Multa por atraso

CASAL Janeiro R$ 4.434,92 —

CASAL Fevereiro R$ 4.434,92 —

CASAL Março R$ 4.434,92 —

CASAL Abril R$ 4.434,92 —

CASAL Maio R$ 4.434,92 —

CASAL Junho R$ 4.434,92 —

BRK Julho R$ 4.211,64 —

BRK Agosto R$ 4.211,64 —

BRK Setembro R$ 4.402,55 —

BRK Outubro R$ 4.552,16 —

BRK Novembro R$ 4.552,16 —

BRK Dezembro R$ 4.552,16 —

Total pago em 2021  = R$ 53.091,83

Houve aumento do valor mensal, de 2018 para 2019 (CLS Reitoria - Relatório 2020),

em aproximadamente 31%, e esse aumento permaneceu no ano de 2021 mesmo com a

mudança da empresa fornecedora (CASAL para BRK Ambiental).

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
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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)  para  todas as

Unidades da Reitoria (Global):

Tabela 3: Dados sobre o consumo e custo anual de copos descartáveis em 2021

Denominação Unidade de medida Consumo anual Custo anual

Copo plástico descartável
50mL

Copos 1008

R$ 138,26
Copo plástico descartável
para água 200mL

Copos 4400

Obs: Dados de janeiro a outubro de 2021.

2.7.2. Levantamento do consumo de papel A4

Os  dados  mostrados  na Tabelas  4  são  do  Almoxarifado/Reitoria,  e  consideram o

intervalo de tempo compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro em  2021, para todos

os Setores na Reitoria (Global):

Tabela 4: Dados sobre o consumo e custo anual de papel A4 em 2021

Denominação Unidade de medida Consumo anual Custo anual

Papel  A4  –  210mm  x
297mm - branco

Resma 67 R$ 1.171,83

Papel  A4  –  210mm  x
297mm - reciclado

Resma — —

Obs: Dados de janeiro a outubro de 2021.
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3. JUSTIFICATIVAS DAS AÇÕES/INICIATIVAS NÃO REALIZADAS EM 2020

3.1.   CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS  

Esta ação/iniciativa, conforme consta no PLS do IFAL de 2019 a 2023, visa capacitar e

sensibilizar  os  servidores do IFAL,  e  neste  caso os  da Reitoria,  quanto  à implantação e

manutenção  deste  PLS. Esta  ação/iniciativa  não  pôde  ser  realizada  em  2021  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 a

execução dessa ação/iniciativa fossem transferidos para o ano de 2022 não sendo, desta

forma, inserida como iniciativa da Reitoria do IFAL.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se, no decorrer do ano de 2021, que as ações/iniciativas programadas no

Plano de Ação de Sustentabilidade da Reitoria 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

sustentáveis recomendadas no PLS (2019 – 2023).

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 2021, 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
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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,  os  procedimentos

licitatórios sustentáveis recomendados pela Controladoria Geral da União - CGU. A proposta

do  desenvolvimento  de  um  manual  de  compras  e  contratações  sustentáveis  deve  ser

estudada junto ao Departamento de Compras da Reitoria em 2022 quanto à sua viabilidade

devido à mudança na legislação de licitações. A nova lei de Licitações, a Lei nº 14.133, de 1º

de abril de 2021, que entrou em vigor na data da sua promulgação, substitui as seguintes leis:

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações); Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão);

e a Lei  nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações -  RDC). Então,  os órgãos

públicos têm um período de dois anos, a partir da publicação da nova Lei, para optar entre

uso da antiga ou da nova legislação; após esse período, a nova Lei será obrigatória.

Em relação à ação/iniciativa qualidade de vida no ambiente de trabalho, observa-se

que 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 2021 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.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Federal de Alagoas – IFAL

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRDI
Comissão de Sustentabilidade da Reitoria

FONTES DAS INFORMAÇÕES

Os dados/informações contidas neste relatório foram fornecidos por e-mail para esta

Comissão  (sustentabilidade.reitoria@ifal.edu.br)  pela  Coordenação  de  Infraestrutura,

Manutenção e Transportes - CIMT, pelo Almoxarifado e pelo Departamento de Compras, que

são setores da Reitoria, como segue:

1. Resposta da CIMT, por e-mail, através do responsável pelo Setor, em: 13 de dezembro

de 2021; 20 e 26 de janeiro de 2022; 01, 10, 17 e 21 de fevereiro de 2022;.

2. E-mail de resposta do Departamento de Compras da Reitoria (compras@ifal.edu.br)

em 22 de setembro de 2021.

3. E-mail de resposta do Almoxarifado (almoxarifado@ifal.edu.br) em 30 de novembro de

2021.

4. Pesquisa sobre a nova Lei de Licitações em: Portal de Compras do Governo Federal.

“Nova lei de Licitações e Contratos”. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-

br/nllc>. Acesso em 29 de março de 2022.

5. Pesquisa  sobre  a  nova Lei  de  Licitações  em:  Esp-CADIP-Nova-Lei-Licitacoes.pdf  -

Tribunal  de  Justiça.  “Nova  lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos:  Lei  Nº

14.133/2021”.  Disponível  em:

<https://www.tjsp.jus.br/Download/SecaoDireitoPublico/Pdf/Cadip/Esp-CADIP-Nova-

Lei-Licitacoes.pdf>. Acesso em 29 de março de 2022.

Maceió, 14 de abril de 2022.

Letácio Lucena Freitas Júnior

Presidente da Comissão de Sustentabilidade da Reitoria
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