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1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente documento é um empenho inicial de sistematizar toda a demanda 

de gestão e educação ambiental do IFPA. Para o processo, deve seguir a 

obrigatoriedade da sustentabilidade, visando às práticas de racionalização e 

sustentabilidade, utilizando parâmetros para avaliação e comparação de bens, 

materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico.   

De acordo com o que determina a Instrução Normativa nº 10 de 12 de 

novembro de 2012-MPOG, é necessário o entendimento dos seguintes conceitos:  

I. Logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de 

serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considera 

a proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico 

equilibrado;  

II. Critério de sustentabilidade: parâmetro utilizado para avaliação e 

comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto 

ambiental, social e econômico; 

III. Prática de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção 

de um novo modelo de cultura institucional, visando à inserção de critérios 

de sustentabilidade econômica, social e ambiental nas atividades da 

Administração Pública;  

IV. Práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da 

qualidade do gasto público e contínua primazia na gestão dos processos;  

V. Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados, 

conforme sua constituição ou composição; 

VI. Coletas eletivas solidárias: coleta dos resíduos recicláveis descartados, 

separados na fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis; 

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável/PLS é uma ferramenta de 

planejamento que permite aos órgãos ou entidades estabelecer práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na Administração Pública. 

O PLS-IFPA propõe que trabalhemos para modificar desde a maneira como 

construímos nossos prédios, passando pela valorização da nossa água e de nossa 

energia, até a transformação dos recipientes onde depositamos nossos resíduos, 
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dentre outros desafios, entendendo que integrar gestão administrativa pública e 

gestão sustentável é aspecto de fundamental importância.  

Estimular a consciência cidadã da responsabilidade social, econômica e 

ambiental nos servidores de nossa instituição é um grande desafio para a 

implantação do Plano e, ao mesmo tempo, fundamental para o seu sucesso, visando 

à internalização pelos servidores dos princípios aqui norteados para a consecução 

do desenvolvimento sustentável do IFPA. 

O PLS terá vigência de 05 anos, com vigência entre 2019 a 2023, podendo 

ser revisado e ajustado anualmente. 

Desta forma, o IFPA objetiva criar um ambiente organizacional melhor à 

medida que o servidor tem a percepção de a instituição está comprometida com os 

princípios da sustentabilidade no seu conceito mais amplo e, destarte, cumprindo o 

que estabelece a legislação. 

Assim, apresentamos à comunidade do IFPA este Plano de Logística 

Sustentável e pedimos que todos os gestores, desde o chefe de setor até o gestor 

máximo do Campus e da Reitoria, bem como a comunidade em geral, contribuam 

para a sua implementação.  

 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral: 

Propor e Estabelecer medidas que possam minimizar as ações que causam reflexos 

ao Meio Ambiente, através de práticas de logística sustentável, além da 

racionalização de gastos no IFPA – Campus Castanhal. 

 

2.2.  Objetivos Específicos: 

 Realizar o diagnóstico do impacto ambiental gerado nas atividades de Ensino, 

Pesquisa, extensão, bem como as demais atividades realizadas em todo o âmbito 

do IFPA – Campus Castanhal; 

 Sensibilizar a comunidade do IFPA, Campus Castanhal, a adotar práticas de 

racionalização no uso de recursos naturais e bens públicos;  

 Sensibilizar e promover capacitação do corpo funcional, força de trabalho do 

IFPA Castanhal e público externo, quando necessário, acerca da importância do 
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consumo consciente, redução de custos, combate a desperdícios, economia e 

eficiência na aplicação dos recursos públicos; 

 Promover a maior eficiência na utilização de recursos naturais; 

 Desenvolver ações relacionadas a compras e contratações sustentáveis, 

compreendendo, pelo menos, obras, equipamentos, serviços de vigilância, de 

limpeza, de processamento de dados, de apoio administrativo e de manutenção 

predial no IFPA – Campus Castanhal;  

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e da 

sociedade como um todo. 

 

3. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO 

               A elaboração do presente plano de logística sustentável teve como base o 

documento produzido e repassado pela Comissão Central de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade do IFPA, no qual, foram colocados os preceitos a serem seguidos. 

O referido documento instituiu que este plano deve ser norteado pelas seguintes 

etapas:  

I. Planejamento e Diagnóstico da Situação Atual: esta fase consiste na 

identificação de cada item de despesa que gera algum tipo de impacto 

ambiental e econômico no desenvolvimento das atividades rotineiras da IFPA.  

II. Definição de ações a serem implementadas: consiste na identificação de 

práticas e ações já realizadas por outras instituições e que tiveram bons 

resultados, compatibilizadas com o diagnóstico da situação atual da 

instituição. Assim, com base nestes planos, foram selecionadas algumas 

ações que poderiam ser adaptadas e padronizadas à realidade do IFPA, 

identificando os responsáveis, os prazos e os possíveis custos envolvidos na 

implementação das ações. Além disso, também foram definidos indicadores 

para mensurar a eficácia e eficiência das ações. É importante destacar que a 

maioria das ações não implicam em ônus financeiro, fator este primordial na 

escolha das ações, visto que não há disponibilidade de recursos específicos 

para a implantação deste plano. 

III. Monitoramento: é a fase “contínua”, ou seja, que deverá ser mantida durante 

toda a vigência do PLS-IFPA, uma vez que permitirá que a instituição 
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continue a atuar de forma sustentável. Consiste basicamente no controle e 

acompanhamento das ações ao longo dos períodos, para verificar o resultado 

da implementação dessas ações e se as metas estão sendo alcançadas. 

Serão realizadas avaliações e monitoramentos periódicos com o objetivo de 

prover informações quanto a eficiência e eficácia do Plano e, 

consequentemente, identificar as falhas e os pontos de melhorias para 

replanejamento das atividades que não estão alcançando os resultados 

esperados. 

IV. Avaliação: a avaliação do PLS-IFPA será realizada pela Comissão de Gestão 

do Plano ao final de cada exercício, para identificar experiências exitosas na 

instituição, o cumprimento das metas e revisão do plano, caso seja 

necessário. 

 

 



 

 PROGRAMA IFPA SUSTENTÁVEL | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

4. OBJETIVOS, INDICADORES E METAS DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DO IFPA – CAMPUS CASTANHAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  01: Divulgar o Plano de Logística Sustentável. 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 
Prazo Situação 

Número 

de Ações 

realizadas 

Contagem 

direta 
Unidade 4 

Humano/ 

Financeiro 
  

1. Realizar campanhas de sensibilização 

para o público interno – sobre diversos 

temas socioambientais (campanha de 

consumo sustentável, separação e 

disposição final de resíduos sólidos, 

desperdício de energia elétrica e água, 

redução do consumo de material 

descartáveis e papel). 

Comissão local de 

Meio Ambiente e  

 

Assessoria de 

Comunicação 

(ASCOM) 

 Anual 

 

Humano/ 

Financeiro 
  

2. Criar campanhas de divulgação do 

PLS; 

Comissão Central 

de Meio 

Ambiente e 

ASCOM 

Contínuo  

Humano/ 

Financeiro 
  

3. Promover a sensibilização dos setores 

e atores demandantes de compras e 

contratações quanto aos critérios 

ambientais e sociais de sustentabilidade; 

quanto aos critérios ambientais e sociais 

de sustentabilidade; 

Comissão local de 

Meio Ambiente 
Contínuo  

Humano/ 

Financeiro 
  

4. Elaborar folders eletrônicos, banners 

e adesivos relacionados ao tema da 

logística sustentável; 

Comissão local de 

Meio Ambiente 
Contínuo   

Humano/ 

Financeiro 
  

5. Afixar folhetos explicativos 

orientando sobre o uso racional de 

condicionadores de ar, sobre o 

desligamento e luzes das salas e 

corredores; 

Comissão local de 

Meio Ambiente 

Contínuo 

 

Humano/ 

Financeiro 
  

6. Produzir informativos referentes a 

temas socioambientais, experiências 

Comissão local de 

Meio Ambiente   
Anual 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  01: Divulgar o Plano de Logística Sustentável. 

bem-sucedidas e progressos alcançados 

pela instituição; 

Humano   
7. Elaborar cartilha sobre a agenda 

ambiental. 

Comissão local de 

Meio Ambiente  Contínuo 

Não 

realizado 

 Riscos Identificados: Dificuldade de engajamento dos agentes envolvidos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Redução do consumo de materiais descartáveis 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçam

ento 

Planeja

do (R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Índice de 

Redução de 

consumo de 

materiais 

descartávei

s % 

((Consumo 
total de 
copos 

descartáve
is do ano 

corrente/C
onsumo 
total de 
copos 

descartáve
is em 

2019) -
1)*100 

 
(Consumo 

Total = 
∑Consumo 
de copos 

descartáve
is) 

Percentu

al  
100% 

Humano/ 

Financeir

o  

  
1. Dar preferência para aquisição de materiais 

reutilizáveis; 

Comissão 

Local de 

Meio 

Ambiente 

Diretorias do 

campus 

Contínuo 

Humano/ 

Financeir

o  

  

  

2. Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre 

a importância da racionalização do consumo de 

materiais descartáveis, incentivando a 

utilização de materiais reutilizáveis. 

Comissão 

Local de 

Meio 

Ambiente 

Diretorias e 

ASCOM do 

campus 

Contínuo 

 Riscos Identificados: Falta de recursos para aquisição de materiais reutilizáveis e não conscientização da comunidade acadêmica. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Gerir de forma eficiente o uso da energia elétrica  

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de Medida 
Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

 

 

 

 
Índice de 

racionalizaçã
o do 

consumo de 
energia 
elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((Consumo 
Total de 
energia  

elétrica no 
ano  

corrente/ 
Consumo 
Total de 
energia  

elétrica em 
2019) -1)*100   

  
(Consumo 

Total =  
∑ consumo de 

energia 
elétrica no 

mês em kWh) 

 
Percentual 

10% 

Humano/ 

Financeiro 
  

1. Fazer diagnóstico da 

situação das instalações 

elétricas e propor as 

alterações necessárias para 

redução de consumo; 

Diretorias e 

Comissão 

Local de 

Meio 

Ambiente do 

campus 

  Até 2023 

Humano/Financeiro   

2. Realizar Campanha de 

conscientização da 

comunidade acadêmica para 

redução no consumo de 

energia elétrica 

Comissão 

Local e DG 
 2020 

Humano/ 

Financeiro 
  

3.Emitir Portaria 

determinando horário de 

utilização dos ar 

condicionados nas áreas 

administrativas, restringindo 

o uso aos seguintes horários 

9h às 11h e de 14:30h às 

17:00h, conforme modelo 

adotado na reitoria 

DG  2020 

Humano   

4. Emitir Portaria 

determinando quantidade de 

bebedouros elétricos e 

frigobar de uso 

administrativo ficaram 

disponíveis para cada 

diretoria 

DG  2020 

Humano   5. Realizar levantamento de Setor de  2020 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Gerir de forma eficiente o uso da energia elétrica  

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de Medida 
Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

pontos de fuga de energia nos 

prédios do Campus 

Serviços do 

campus 

Financeiro   

6. Instalar células 

fotoelétricas nos postes de 

energia do Campus 

DG/Setor de 

Serviços do 

campus 

 Até 2021 

Financeiro   

7. Solicitar ao Setor de 

Engenharia da reitoria 

diagnostico quanto a 

necessidade de aquisição de 

equipamentos que aumentem 

a eficiência energética (banco 

de capacitores, troca de 

transformadores etc.) 

DG  2020 

Financeiro  

7. Realizar Repactuação do 

Contrato com a CELPA com 

base na necessidade atual de 

demanda do Campus 

DG/DAP  2020 

      

8. Criar Fluxo processual 

enxuto para que a conta seja 

lançada para pagamento até 

dia 10 de cada mês 

DG/DAP  2020 

 Riscos Identificados: Falta de recursos financeiros para implementação das mudanças necessárias nas instalações elétricas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Adequar o consumo de água e geração de efluentes à legislação vigente 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçament

o 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Índice de 
racionalização do 
consumo água e 

geração de esgoto 

((Consumo Total de 
água e geração de 

esgoto no ano 
corrente/Consumo 

Total de água e 
geração de esgoto 
em 2019) - 1)*100 

 
(Consumo Total = ∑ 
consumo de água e 
geração de esgoto 

em m³ no mês 

Percentual 10% 

Humano/ 

Financeiro 

Financeiro 

 

1. Mapeamento 

do sistema de 

esgoto do campus 

Castanhal; 

DG e DAP 

 

Até 2021 

2. Mapeamento 

das fontes de 

captação de água 

existentes no 

campus; 

DG e DAP 

 

Até 2021 

3. Proposição de 

regularização das 

fontes de captação 

de água à 

legislação 

específica vigente.  

DG e DAP 

 

Até 2021 

4. Adquirir e 

instalar 

equipamento que 

quantifica a saída 

de água dos poços 

para consumo; 

DG e DAP 

 

Até 2021 

5. Analisar a 

viabilidade do 

aproveitamento da 

água de chuva em 

cisternas 

 

DG e DAP 

 

Até 2021 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Adequar o consumo de água e geração de efluentes à legislação vigente 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçament

o 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

6. Contratar 

empresa 

certificada para 

limpeza das fossas 

do campus; 

DAP e DG 

 

 

2022 

7. Realizar 

treinamento com 

os responsáveis 

pelos laboratórios, 

para que os 

efluentes sejam 

corretamente 

armazenados para 

posterior descarte; 

DAP e 

DPPGIEX 

 

2022 

8.  Contratar 

empresa para 

recolher e dar 

destinação 

adequada aos 

efluentes gerados 

pelos laboratórios 

da Instituição. 

DAP, 

DPPGIEX 

e DG 

 

 

2022 

10. Desenvolver e 

executar projeto 

para captação e 

tratamentos dos 

resíduos dos 

setores de 

bovinocultura e 

suinocultura. 

 

DAP, DG, 

DAPPA 

 

2022 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Adequar o consumo de água e geração de efluentes à legislação vigente 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçament

o 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

    

   

11. Substituir 

torneiras mais 

eficientes (ex.: 

torneiras com 

sensores ou 

automáticas); 

DG/DAP 

  

Até 2022 

Financeiro   

12. Substituir 

descargas 

utilizando 

sistemas mais 

eficientes, como: 

descarga a vácuo; 

DG/DAP 

  

Até 2022 

Financeiro   

13. Realizar a 

manutenção 

permanente dos 

equipamentos 

necessários para 

evitar o 

desperdício de 

água, como: 

bomba, 

encanação, 

torneiras, entre 

outros; 

DG/DAP 

  

Contínuo 

 Riscos Identificados: Falta de recursos financeiros para implementações das mudanças necessárias. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  05: Promover o uso eficiente de Papel para impressão    

Indicador Fórmula de Unidade Metas Recurso Orçament Estratégias Unidade Unidade Prazo  



 

 PROGRAMA IFPA SUSTENTÁVEL | PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Adequar o consumo de água e geração de efluentes à legislação vigente 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçament

o 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Cálculo de 

Medida 

o 

Planejado 

(R$) 

Responsável Parceira 

Índice de 
racionalização 

de consumo do 
papel (resmas) 

((Consumo total de 
resmas de papel no 

ano  
corrente/Consumo 

total  
de resmas de papel 
em 2019) -1)*100   

  
(Consumo Total de 

resmas de papel = ∑  
Consumo de papel 
reciclado e papel 

não reciclado) 

Percentual 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

Humano   

1. Realizar a 

avaliação da 

sistemática de 

distribuição de 

papel; 

DAP/SETOR 

Almoxarifado 
Comissão Local Mensal 

Humano   

2. Priorizar o uso 

de mídias 

eletrônicas como 

ferramentas de 

comunicação; 

Todos os 

setores do 

campus 

ASCOM/SETINF Contínuo 

Humano   

3. 

Institucionalizar o 

uso de sistemas 

informatizados 

para a circulação e 

divulgação de 

documentos 

oficiais que não 

necessitem 

impressão; 

Direção Geral SETINF Contínuo 

Humano/ 

Financeiro 
  

4. Priorizar a 

assinatura digital; 

Todos os 

setores do 

campus 

SETINF Contínuo 

Humano   

5. Reaproveitar o 

papel que foi 

impresso em 

apenas um lado, 

Todos os 

setores do 

campus 

Comissão Local e 

ASCOM 
Contínuo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Adequar o consumo de água e geração de efluentes à legislação vigente 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçament

o 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

quando possível, 

para confecção de 

blocos de 

rascunho;  

Humano   

6. Aproveitar ao 

máximo o espaço 

da folha de papel.  

Todos os 

setores do 

campus 

Comunidade 

acadêmica 
Contínuo 

Humano   

8. Solicitar a 

configuração de 

impressoras para 

imprimir 

documentos frente 

e verso, dando 

preferência para 

este forma de 

impressão; 

Todos os 

setores do 

campus 

SETINF Contínuo 

Humano   

9. Revisar os 

documentos antes 

de imprimir e 

imprimir apenas 

se necessário; 

Todos os 

setores do 

campus   

Contínuo 

Humano   

10. Priorizar a 

utilização de 

papel reciclado. 

No caso do uso de 

papel branco, 

optar por 

materiais 

produzidos sem 

uso de substâncias 

DAP Comissão local Contínuo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Adequar o consumo de água e geração de efluentes à legislação vigente 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçament

o 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

cloradas nocivas 

ao meio ambiente, 

ou produzidos 

com matéria 

prima certificada 

proveniente de 

reflorestamento; 

Humano   

11. Utilização de 

material digital 

nas aulas 

(apostilas, listas 

de exercícios 

etc.), 

preferencialmente.  

Comunidade 

docente.  

Direção de 

Ensino/DEPE 
Contínuo 

 Riscos Identificados: Falta de opções no mercado de materiais que atendam aos critérios de sustentabilidade. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  06: Aprimorar a gestão das aquisições e contratos para fornecimento de materiais de consumo, serviços e outros produtos alinhados aos 

preceitos de 3Ps da sustentabilidade. 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 

 

Prazo  

Gastos com bens 
de 

consumo 
adquiridos 

com critérios de 
sustentabilidade, 

em relação ao 
total 

 (Gastos 
com 

aquisição 
com 

critérios de 
sustentabil

idade/ 
Gastos 

total com 
aquisições)

*100 

Porcentag

em 
50% 

Humano   
1. Elaborar Guia prático para 

licitação sustentável; 
DAP 

  
2023 

Humano   2. Incentivar a devida fiscalização 

dos contratos; 
DAP   2023 

Humano   
3. Sempre que possível, utilizar o 

sistema de registro de preço e as 

compras compartilhadas. 

DAP 

  

2023 

 Riscos Identificados: Não adequação dos contratos a parâmetros de sustentabilidade.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 07: Reduzir a geração de resíduos sólidos gerados pelo IFPA campus Castanhal e garantir a destinação correta. 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade de 

Medida 
Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Percentual de 
resíduos 

destinados a 
reciclagem e/ou 

doados 

(Quantidade de 
resíduos  

destinados a 
reciclagem  

e/ou doados  
(kg)/ Quantidade 

de resíduos  
(kg))*100 

Porcentagem 
30% 

 

Humano/ 

Financeiro 
 

1.Realizar o 

levantamento dos 

resíduos sólidos 

gerados nos 

diversos setores 

do campus. 

Comissão local 
Comunidade 

acadêmica 
Continuo  

2. Sensibilizar a 

comunidade 

acadêmica quanto 

a importância da 

Comissão local 
Comunidade 

acadêmica 
Continuo  
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separação 

adequada dos 

resíduos 

(orgânicos e 

inorgânico).  

3. Desenvolver 

campanha de 

esclarecimento 

acerca dos tipos 

de resíduos e 

formas corretas de 

descartes. 

Comissão local 

/ ASCOM 

Comunidade 

acadêmica 
Continuo  

4. Realizar 

levantamento dos 

materiais 

necessários para 

implementação da 

coleta seletiva no 

campus (caixas 

coletoras de papel 

A4, contêineres, 

lixeiras etc.). 

Comissão local 
Comunidade 

acadêmica 
Até 2021 

5. Disponibilizar 

recipientes para a 

coleta seletiva dos 

resíduos sólidos. 

DAP 
Comissão 

local 
Até 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorar a 

destinação 

adequada dos 

Humano   

1. Monitorar os 

dados dos 

resíduos 

recicláveis, 

gerados no 

campus e 

encaminhados 

para associação 

e/ou cooperativa. 

Comissão 

Local 

Todos os 

setores 
Semestral 

Humano/ 

Financeiro 
  

2. Firmar parceria 

com associação 

de catadores para 

coleta dos 

Direção Geral 
Comissão 

Local 

 

Até 2021 
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resíduos 

sólidos gerados 

resíduos. 

Humano/Financeiro   

3. Aquisição e 

colocação em 

pontos 

estratégicos de 

placas 

sinalizadoras e 

cartazes 

informativos para 

facilitar o 

descarte. 

DAP/Comissão 

Local 

 

Comunidade 

Acadêmica 
Até 2022 

Humano   

4. Identificar, 

anualmente, os 

materiais 

“inservíveis” 

encontrados no 

campus 

(permanente e de 

consumo) para 

dar destinação 

correta.  

DAP/Comissão 

Local 

 

 

Até 2021 

Humano/Financeiro  

5. Dar destinação 

correta aos 

cadáveres dos 

animais de acordo 

com a legislação 

vigente  

DAP,  

DAPPA e DG 
 Até 2023 

Humano/Financeiro  

6. Dar destinação 

correta aos 

resíduos sólidos 

gerados nos 

setores de 

produção 

DAP,  

DAPPA e DG 

Comunidade 

Acadêmica 
Até 2023 

 Riscos Identificados: Falta de engajamento   dos   servidores   e   espaço   físico adequado à correta destinação do resíduos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 08: Melhorar a qualidade de vida, potencializando o capital humano na Instituição. 

Indicador 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

 

 
Número 
total de 
ações de 

qualidade 
de vida no 

Campus 

Contagem 

direta 
Unidade 5 

Humano   

1. Incentivar diagnóstico e relatório de 

clima organizacional instituídos por 

Comissão específica; 

DGP/DG/DAP/DE 

  

Até 2021 

Humano/ 

Financeiro 
  

2. Incentivar atividades de integração e 

de qualidade de vida no local de 

trabalho, como: confraternizações, 

eventos esportivos, oficinas e palestras 

sobre temas diversos; 

DGP/DG/DAP/DE 

  

Contínuo 

Humano/ 

Financeiro 
  

3. Incentivar anualmente a realização da 

Semana do Servidor, com palestras 

relacionadas à qualidade de vida: 

promoção à saúde, educação financeira, 

educação alimentar e etc. 

DGP/DG/DAP/DE 

  

Anual 

Humano/ 

Financeiro 
  

4. Incentivar atividades físicas e 

convênios com academias e setores 

relacionados ao entretenimento, 

relaxamento e ginástica laboral; 

DGP/DG/DAP/DE 

  

Contínuo 

Humano   

5. Acompanhar os trabalhos da Comissão 

de Saúde e Segurança do Servidor: 

aplicar a ergonomia nos ambientes de 

trabalho; realizar avaliação periódica de 

pressão arterial, circunferência 

abdominal, cálculo do Índice de Massa 

Corporal – IMC, criar espaços coletivos 

de lazer e descanso, atendimento 

psicológico, ações de prevenção de 

doenças, etc. 

CAQV, DGP, 

DAP, DG 

  

Contínuo 

Humano/ 

Financeiro 
  

6. Criar a Comissão Interna de prevenção 

de acidentes. 
DGP/DG/DAP 

  
Até 12/2021 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 09: Tornar as obras e reformas no campus mais sustentáveis 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Índice de obras 
e reformas com 

critérios de 
sustentabilidade   

Gasto com 
obras e 

reformas com 
critérios de  

sustentabilidade  
/Gasto Total 
com obras e  

reformas)*100  
 

Gasto Total = ∑ 
despesas em  

reais (R$) com 
obras e 

reformas 

Percentual 100% 

Humano/ 

Financeiro  
  

1. Realizar planejamento de 

obras com a inserção das 

diretrizes de edificações 

sustentáveis, visando 

atender a resolução  nº  

114/2010  do  CNJ  e  

legislações relacionadas. 

DAP 
Direção 

Geral 
Contínuo 

Humano/ 

Financeiro 
  

2.Estabelecer critérios 

sustentáveis na contratação 

de serviços de obras e 

reformas; 

DAP 
Direção 

Geral 
Contínuo 

Humano/ 

Financeiro 
  

3. Identificar e utilizar 

materiais duráveis, 

certificados e sustentáveis, 

preferencialmente 

reciclados e de origem de 

recursos naturais 

renováveis, nas obras e 

DAP/Direção 

Geral 

  

Contínuo 

Financeiro   7. Incentivar cursos de capacitação; DGP/DG/DAP/DE  Contínuo 

Humano/ 

Financeiro  
  

8. Criar disponibilidade de acesso para 

pessoas com deficiência física; 
DGP/DG/DAP/DE  Até 12/2021 

Financeiro   

9. Incentivar a criação de áreas verdes 

arborizadas, com plantio de vegetação e 

conservação de paisagens nativas. 

DGP/DG/DAP/DE  Até 12/2021 

 Riscos Identificados: Existência do risco de inviabilização de algumas das iniciativas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 09: Tornar as obras e reformas no campus mais sustentáveis 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

reformas; 

 Humano/ 

Financeiro 
  

4.Melhorar as rotinas de 

manutenção predial 

preventiva objetivando 

redução de custos na 

manutenção predial 

corretiva; 

DAP/Direção 

Geral 

  

Contínuo 

Humano/ 

Financeiro 
  

5.Reduzir o desperdício de 

materiais na manutenção 

predial, reformas e obras. 

DAP/Direção 

Geral 
Comissão 

Local 

Contínuo 

 Riscos Identificados: Não realização das medidas propostas.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Aumentar a eficiência na gestão dos contratos de limpeza, vigilância e prestação de serviços. 

Indicador Fórmula de Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Índice de 
contratos de 
limpeza com 
critérios de 

sustentabilidade 

(Gasto com contratos 
de limpeza e vigilância 

com critérios de 
sustentabilidade/Gasto  
Total com contratos de 

limpeza e  
vigilância)*100  

 
Gasto Total com 

contratos de limpeza e 
vigilância = ∑ (despesas 

Percentual  100% 
Humano/ 

Financeiro 
 

1. Na ocasião da 

renovação dos contratos 

vigentes, adicionar 

cláusulas que garantam 

que as empresas adotem 

procedimentos que 

promovam o uso racional 

dos recursos e uso de 

produtos reciclados ou 

recicláveis, reutilizados e 

biodegradáveis; 

Direção 

geral e DAP 
 Contínuo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Aumentar a eficiência na gestão dos contratos de limpeza, vigilância e prestação de serviços. 

Indicador Fórmula de Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

em reais (R$) com 
serviços de limpeza e 

vigilância + material de 
limpeza e vigilância). 

Humano/ 

Financeiro 
 

2. Em se tratando de novos 

editais de licitações para 

contratação de serviços 

incluir instrumentos 

contratuais com cláusulas 

sobre segurança do 

trabalho e sustentabilidade 

ambiental de acordo com 

normas vigentes; 

Direção 

geral e DAP 
 Contínuo 

 Riscos Identificados: Onerar os contratos de vigilância e limpezas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo de combustível. 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Índice de 
redução do 

Consumo de 
Combustível 

((Consumo  
Total de 

combustível no 
ano  

corrente/Cons
umo Total de  
combustível 
em 2019) – 

1)*100  
 

Consumo  
Total = ∑ 
Consumo  

de 
combustíveis  

Percentual 5% 

Humano   

1. Otimizar a utilização da frota 

em serviço em demandas 

únicas, desde que o horário e a 

rota o permitam; 

Direção 

Geral 

Setor de 

Transport

e 

Contínuo 

Humano/ 

Financeir

o 

 

2. Uso exclusivo dos veículos 

para atender demandas 

institucionais.  

Direção 

Geral 

Setor de 

Transport

e 

Contínuo 

Humano/ 

Financeir

o 

  

3. Dar preferência a 

combustíveis de fontes 

renováveis; 

Direção 

Geral 

Setor de 

Transport

e 

Contínuo 

Humano/ 

Financeir

o 

  

4. Avaliar e melhorar rotinas de 

manutenção preventiva nos 

veículos oficiais; 

Setor de 

Transporte 
  

Contínuo 

Humano/   5. Evoluir aos modelos de Direção  Setor de Contínuo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Orientar a instituição para mudanças no comportamento e cultura de consumo de combustível. 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

(álcool, 
gasolina e 
diesel), em 

litros 

Financeir

o 

veículos de baixo consumo de 

carbono e menor consumo 

energético. 

Geral/DAP Transport

e 

 Riscos Identificados: Resistência à mudança e pouco envolvimento e compromisso. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Promover o uso eficiente de cartuchos e tôneres usados em impressão e serviço de cópias. 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Índice de 
redução de 
gastos com 

suprimentos 
de 

impressão 

((Gasto Total 
com  

suprimentos  
de impressão  

do ano  
corrente/Gasto  

Total com 
suprimentos  
de impressão  

em 2019)-
1)*100  

 
Gasto Total 

com  
suprimentos  

de impressão  = 
∑ despesas em 
reais (R$) com  

suprimentos de 
impressora 

Percentual 15% ao ano 

Financeiro   

1. Programar manutenção 

ou substituição das 

impressoras, em razão de 

eficiência; 

DAP/Direção 

Geral 
SETINF Contínuo 

Humano   

2. Incentivar o uso do 

modo de impressão 

rascunho quando 

aplicável; 

Todos os 

setores 
 

Contínuo 

Humano   

3. Dar preferência à 

utilização de impressão 

com estilo de fonte de 

texto capaz de economizar 

tinta e tôner, como: 

“Ecofont e Futura Light”. 

Todas os 

setores 

 

Contínuo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Promover o uso eficiente de cartuchos e tôneres usados em impressão e serviço de cópias. 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Unidade 

de 

Medida 

Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

    Financeiro/Humano  
4. Recarregar com tinta os 

tôneres e cartuchos, 

quando possível.  

DAP/Direção 

Geral SETINF 
Contínuo 

 Riscos Identificados: Falta de recursos financeiros para substituição de equipamentos e impressoras. 

 

OB JETIVO ESTRATÉGICO 13: Realização do cadastro ambiental rural (CAR) do IFPA campus Castanhal. 

Indicador 
Fórmula 

de Cálculo 

Unidade 

de Medida 
Metas Recurso 

Orçamento 

Planejado 

(R$) 

Estratégias 
Unidade 

Responsável 

Unidade 

Parceira 
Prazo 

Documento 

de 

certificação 

da área do 

instituto. 

Contagem 

Direta 
Documento 

Legalizar 

a área do 

IFPA 

campus 

Castanhal 

Humano/Financeiro  

1. Realizar 

georreferenciamento do 

IFPA campus Castanhal. 

DAPPA e 

DG 

Comissão Local 

do Meio 

Ambiente e 

Sustentabilidade 

2019 

Humano/Financeiro  

2. Elaborar o mapa de uso 

do campus (área de reserva 

legal, área de uso 

alternativo do solo, área de 

construção, etc.) 

DAPPA e 

DG 

Comissão Local 

do Meio 

Ambiente e 

Sustentabilidade 

2019 

  3. Cadastrar no sistema 

próprio da SEMAS - PA 

DAPPA, 

DAP e DG 
 07/2020 

Riscos Identificados: Não realização das ações propostas. 
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5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLS DO IFPA DO IFPA - CASTANHAL 

O monitoramento da realização das medidas propostas neste Plano de Logística 

Sustentável, ocorrerá através da verificação, por parte da comissão local, do campus 

castanhal, se a Direção Geral, Diretorias e demais membros da comunidade acadêmica estão 

realizando o que foi proposto, bem como, pelo envio de relatórios semestrais à Comissão 

Central de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IFPA.  

 

6. CONCLUSÃO 

 

 A aplicação das medidas propostas neste Plano de Logística Sustentável, mediante a 

participação e efetiva atuação de toda comunidade acadêmica, proporcionará um 

enquadramento mais sustentável ás ações realizadas no IFPA – Campus Castanhal, em todos 

os seus diversos âmbitos, contribuindo para um desenvolvimento institucional alinhado à 

preservação do meio ambiente.  


