
  
 

 

 

PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA A3P 

 

1. APRESENTAÇÃO 

ESCOLA 
Instituto Federal de Pernambuco - IFPE (Campus 
Palmares) 

CNPJ/MF 
10.767.239/0013-89 

Endereço 
 Avenida José Pretestato de Santana, Quadra Q, 51, lote 240 - Bairro Quilombo I 

Cidade 
Palmares 

UF 
PE 

CEP 
55540-000 

DDD/Telefone 
81 99154-4699 

Nome do Responsável 
Diogo Lopes de Souza 

CPF 
048.364.234-73 

CI/Órgão Exp. 
5816863 SDS- PE 

Endereço 
Avenida José Pretestato de Santana, Quadra Q, 51, lote 240 - Bairro Quilombo I, Palmares/PE 
 

Cidade 
Palmares 

UF 
PE 

CEP 
55540-000 

DDD/Telefone 
81 98623-8258 

 

2. COMISSÃO GESTORA DA A3P 

Membros da Comissão:  
 
Igor Matheus Andrade Arruda / SIAPE: 3008923 / DCLC 

Carlos Mágno / SIAPE: 2979747 / CTIC 

Rúbia Rafaela Ferreira Ribeiro / SIAPE: 3255416 / DEN 

Paulo Fernando Azevedo Wanderley / SIAPE: 2352190 / CRADT 

Wilson Vicente de Lima / SIAPE: 1215801 / DAP 

 

 

 

3. OBJETIVOS DO PLANO 

3.1. Geral 

Desenvolver e consolidar ações de boas práticas socioambientais que impactem toda a comunidade 

do IFPE - Campus Palmares. 

3.2. Específicos 



  
 

 

- Orientar a comunidade do IFPE - Campus Palmares a desenvolver boas práticas 

socioambientais de todos os recursos materiais/naturais que o compõem; 

- Estimular a gratificação e o desenvolvimento pessoal de todos os agentes que fazem parte do 

IFPE - Campus Palmares;  

- Seguir todas as normas legais que englobam as boas práticas socioambientais na 

administração pública.  

 

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

4.1. USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS  
 

Objetivo Promover o uso racional dos recursos naturais, racionalizar o uso do transporte, 
reduzir os desperdícios de materiais e os impactos ambientais negativos 
decorrentes. 

Metas Diminuir o consumo de papéis e seus derivados; 
Tornar o uso da energia o mais eficiente possível; 
Utilizar os recursos hídricos da forma mais racional possível; 
Gerir a frota do CPMR da forma mais eficiente possível. 

 

Plano de Ação  
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Materiais em 
geral e Papel 

Elaborar o perfil de consumo de materiais da 
instituição, em especial, do papel 

Igor 09/22 10/22 

Verificar, in loco, a situação de utilização de 
materiais em geral 

Igor 09/22 10/22 

Reduzir o fornecimento de materiais de 
expediente 

Igor 10/22 02/23 

Configurar todas as impressoras frente-verso Mágno/CTIC 09/22 10/22 
Promover a reutilização do papel A4 antes do 
envio para a reciclagem 

Mágno 09/22 12/22 

Implementar coleta seletiva de papel e 
promover a destinação adequada 

Paulo 10/22 02/23 

Destinar adequadamente os materiais de 
expediente após o uso 

Paulo/Magno 10/22 12/26 

Destinar adequadamente o material eletrônico 
descartado 

Paulo/Magno 10/22 12/26 

Ampliar a utilização de gestão documental 
digital 

Igor/Magno 09/22 12/26 

Realizar campanhas para o consumo consciente Comissão/ 
Mágno 

09/22 12/26 

Confeccionar blocos de anotação com papéis 
reutilizados 

Comissão 09/22 12/22 

Promover campanhas para racionalização do 
uso dos copos plásticos 

Rúbia 09/22 12/26 



  
 

 

Reduzir a disponibilidade de copos plásticos 
para os servidores 

Rúbia 09/22 12/26 

Energia Realizar um acompanhamento do consumo de 
energia, com vista a sua redução gradual 

Wilson 01/23 12/23 

Promover campanhas de conscientização para 
redução do consumo de energia 

Rúbia 09/22 12/26 

Propor a aquisição de equipamentos que 
reduzam o consumo de energia como:  
→ utilização de sistema de ar condicionado 
eficiente 

→ utilização de sistema de iluminação 
eficiente 

→ implantação de sensores de presença; 
→ instalação de interruptores de energia 
elétrica independentes em todas as salas.  

Igor / Wilson 01/23 12/23 

Implantar uma política de ronda periódica do 
uso de equipamentos em espaços ociosos. 

Wilson 09/23 12/26 

Implementar/verificar manutenção preventiva 
dos ares-condicionados. 

Igor 09/23 12/26 

Iniciar estudos para implementação de energia 
solar no campus 

Wilson 01/23 12/23 

Água Realizar um acompanhamento do consumo de 
água, com vista a sua redução gradual 

Igor 01/23 12/26 

Instalação de medidores/hidrômetro na saída do 
poço, se necessário 

Wilson 01/23 12/23 

Promover campanhas de conscientização para 
redução do consumo de água 

Rúbia / Paulo 09/22 12/26 

Propor instalações hidro sanitárias mais 
econômicas, como: torneiras com 
temporizadores; instalação de caixa acoplada; 
regulagem dos registros da água; troca das 
bacias sanitárias por miquitórios com sensores; 

Igor / Wilson 01/23 01/25 

Implementar sistema de captação, 
armazenamento e utilização de água 
proveniente das chuvas;  

Wilson 01/23 12/23 

Racionalizar o uso da água para limpeza de 
área comum (garagem, escadas, etc.) 

Igor 09/22 12/26 

Racionalizar o uso da água na lavagem de 
automóveis 

Igor 09/22 12/26 

Transportes Otimizar o uso dos veículos da instituição 
 

Igor 09/22 12/26 

Estudar alternativas para compensação de CO2 Igor 09/22 12/26 
 

 

4.2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

Objetivo Realizar o gerenciamento correto e eficiente dos resíduos sólidos  



  
 

 

Metas Implementar o Decreto nº 10.936/2022; 
Implantar a coleta seletiva no Campus; 
Buscar reutilizar resíduos biodegradáveis gerados; 
Destinar corretamente resíduos que podem causar perigo a saúde. 

 

Plano de Ação  
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Resíduos Estudo qualiquantitativo dos resíduos – permite 
avaliar a situação e serve de base para definir 
quantidades de coletores, tipos e locais de 
colocação. Descobrir o destino atual dos 
resíduos e definir que instituição irá recebê-los: 
Formalização da doação.  

Comissão 01/23 12/26 

Adequação 
ao Decreto 
Nº 10.936 de 
12.01.2022 

Implementar a coleta seletiva solidária;  Comissão 01/23 12/26 
Instalar coletores  nas divisões, nos corredores 
e centrais e  nas copas com separação para lixo 
orgânico e lixo seco. 
 

Igor 01/23 06/23 

Destinação 
Adequada de 
resíduos 
perigosos 

Levantar os tipos e quantidades de resíduos 
perigosos que devem ser destinados 
corretamente (toners, lâmpadas, equipamentos 
elétricos…) 

Rubia 01/23 12/23 

Realizar um estudo sobre a viabilidade de um 
“ecoponto” para coleta de pilhas,  baterias e  
óleo de cozinha; 

Igor/Paulo/
Wilson 

09/22 07/23 

Contratar ou firmar parcerias com cooperativas 
e/ou empresas que promovam a coleta e 
destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos perigosos.  

Paulo / 
Wilson 

09/22 07/23 

Resíduos 
Orgânicos 

Levantar a quantidade de resíduos orgânicos e 
realizar destinação adequada 

Magno / 
Paulo 

01/23 12/23 

Resíduos  
de Obras 

Resíduos de obras: avaliar quantidades, 
qualidades ou tipos e destinos – inserção de 
exigências no edital. 

Wilson 01/23 12/26 

 
 
4.3. QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO  
 

Objetivo  Promover a qualidade de vida dos servidores, evitando doenças ocupacionais e 
melhorando o ambiente de trabalho. 

Metas Promover que a comunidade do CPMR pratique atividade física; 
Estimular o desenvolvimento e a prática de atividades prazerosas/hobbie pela 
comunidade do CPMR. 

 

Plano de Ação  
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Contribuir 
para a 

Ampliar e melhorar as áreas de convivência dos 
servidores. 

Wilson 01/23 12/23 



  
 

 

melhoria da 
qualidade de 
vida 

Promover o controle da poluição sonora e 
propor soluções. 
 

Comissão 01/23 12/26 

Promover campanhas sobre o uso de fumo, 
álcool e drogas. 
 

Rubia / 
Wilson / 
Paulo 

10/22 12/26 

Propor a construção de um bicicletário e um 
vestiário para incentivar o uso de bicicletas. 
 

Wilson 
/Igor 

01/23 12/23 

Distribuir kits ambientais com instruções sobre 
qualidade de vida. 

Magno 01/23 12/23 

Controlar a qualidade do ar em termos de 
fungos, ácaros e bactérias. 

Igor 01/23 12/23 

Proporcionar a ginástica laboral e equipamentos 
ergonométricos para os funcionários. 

Igor 01/23 12/26 

 
4.4. SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES  
 

Objetivo  Orientar e informar os servidores sobre as iniciativas de sustentabilidade que 
estão sendo implementadas e incentivar a adoção de boas práticas no ambiente 
de trabalho. 

Metas Capacitar 100% dos terceirizados da instituição sobre as boas práticas 
socioambientais; 
Capacitar, pelo menos, 50% dos servidores sobre as boas práticas 
socioambientais; 
Realizar campanhas e celebrações constantes sobre as sobre as boas práticas 
socioambientais. 

 

Plano de Ação  
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Sensibilização 
e Capacitação 

Identificar as demandas de capacitação dos 
servidores. 

Igor 09/22 12/26 

Elaborar um plano de capacitação interna por 
meio de palestras, reuniões, cursos, oficinas, 
etc. 

Igor / Paulo 09/22 12/26 

Elaborar um plano de sensibilização dos 
servidores por meio de campanhas e eventos 
relacionados à sustentabilidade. 

Magno/Paul
o/Igor 

01/23 12/26 

Incluir no contrato da empresa prestadora de 
serviços gerais, cláusula de capacitação em 
educação e gestão ambiental, para todos os 
funcionários terceirizados. 

Igor / 
Wilson 

01/23 12/26 

Mapear as opções de capacitação dos 
colaboradores sobre compras públicas e 
licitações sustentáveis. 
 

Igor 01/23 12/26 

Estimular para que todos os membros da 
comissão da A3P realizem o curso RESSOA. 

Comissão 09/22 12/26 

 



  
 

 

 
4.5. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS  
 

Objetivo  Otimizar o processo de aquisição de material de consumo, bens e contratação 
de serviços. 

Metas Incluir em todos os contratos licitatórios, quando possível, a aquisição de 
bens, materiais, contratações de serviços e projetos ambientalmente saudáveis; 
Buscar ajustar os contratos vigentes que não se enquadrem como 
ambientalmente corretos; 

 

Plano de Ação  
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Fomentar a 
adoção de 
critérios 
ambientais 
introduzindo 
o “diferencial 
ecológico” 
nas 
especificações 
de produtos e 
serviços a 
serem 
adquiridos 

Propor que, sempre que possível, sejam feitas 
aquisições de bens, materiais, contratações de 
serviços e projetos ambientalmente saudáveis. 
 

Igor/Wilson  09/22 12/26 

Incluir itens ambientais nos futuros projetos de 
construção e reforma levando em conta a 
funcionalidade integrada à sustentabilidade 
ambiental. 
 

Wilson 01/23 12/26 

Elaboração de cartilha com orientação para a 
aquisição de bens e contratação de serviços 
utilizando critérios e práticas sustentáveis. 
 

Igor 09/22 12/22 

Informática Uso de novas tecnologias na hora da escolha, 
gestão de embalagens, ferramentas verdes, 
procedimentos, econômicos de uso 
computacional. 
 

Igor / 
Magno 

09/22 12/26 

 
 
4.6. CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS  
 

Objetivo  Implementar melhorias e reformas que sigam as boas práticas socioambientais. 
Metas Melhorar a refrigeração natural do CPMR; 

Otimizar o uso da estrutura física do CPMR; 
Utilizar materiais de construção de origem sustentável. 
 

 

Plano de Ação  
Tema Iniciativas Responsável Início Conclusão 

Canteiro de 
Obras 

Planejar o canteiro de obras Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Aproveitar a água da chuva Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Realizar a gestão dos resíduos gerados Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Promover a reutilização e reciclagem dos 
resíduos gerados 

Wilson/DOPE 01/23 12/26 



  
 

 

Conforto 
Ambiental 

Orientar o edifício visando à equalização 
dos ganhos térmicos 

Wilson/DOPE 01/23 12/26 

Prover os ambientes de ventilação natural Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Prover os ambientes de iluminação natural Wilson/DOPE 01/23 12/26 

Eficiência 
Energética 

Trocar luminárias por modelos mais 
eficientes 

Wilson / Igor 
/DOPE 

01/23 12/26 

Proteger as fachadas da incidência direta do 
sol 

Wilson/DOPE 01/23 12/26 

Instalar controles de luminosidade Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Pintar paredes, tetos e pisos de cores claras Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Utilizar aquecimento solar Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Priorizar o uso da madeira certificada e 
materiais regionais de fontes sustentáveis 

Wilson/DOPE 01/23 12/26 

Meio 
Ambiente 

Plantar árvores na área externa Comissão 01/23 12/26 
Preservar área nativas Comissão 01/23 12/26 
Utilizar adubo orgânico e produção de 
humus e compostagem. 

Magno/Wilso
n 

01/23 12/26 

Promover a construção de horta orgânica 
comunitária  

Magno/Wilso
n 

01/23 12/26 

Técnicas 
construtivas 

Implementar telhados verdes Wilson/DOPE 01/23 12/26 
Utilizar material com inovação tecnológica  Wilson/DOPE 01/23 12/26 

 
 
 
 
 
 

Igor Matheus Andrade Arruda 
SAPE - 3008923  

Presidente 
 
 
 
 

Carlos Mágno 
SAPE - 2979747 

Membro 
 
 
 
 

Rúbia Rafaela Ferreira Ribeiro 
SAPE - 3255416 

Membro 
 
 
 
 

Paulo Fernando Azevedo Wanderley 
SAPE - 2352190 

Membro 



  
 

 

 
 
 

Wilson Vicente de Lima 
SAPE - 1215801 

Membro 
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