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1. IDENTIFICAÇÃO DO PLS DA UFPR 

 

TÍTULO DO PLANO: “Elaboração do Plano de Logística Sustentável da UFPR” 

 

DESCRIÇÃO DO PLS: Elaboração do PLS da UFPR, em atendimento a Instrução 

Normativa nº 10, de 12/11/2012, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG, do Governo Federal. 

 

COMISSÃO DO PLS: Luiz Fernando Nadolny, André Luiz Teixeira Kafka, Carla Maria 

Camargo Corrêa, Eduardo Wronscki Ricardo, Joana D´Arc de Oliveira e Regina Célia 

Zanelatto (Comissão) e Paula Andrea Nieviadonski Spisila (convidada). 

 

META DO PLS: Elaboração do PLS da UFPR, buscando atender as demandas 

estabelecidas pela IN 10/2012, do MPOG. 

 

EXPECTATIVAS DA COMUNIDADE ACADÊMICA: Promover soluções para 

diferentes demandas nas áreas socioeconômico e ambiental no âmbito da Instituição, 

de forma a minimizar os impactos oriundos das atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, visando fomentar a cultura socioambiental para toda a comunidade 

acadêmica, de forma contínua, processual, experimental e sustentável.  

 

EXPECTATIVAS DO EXECUTOR: Comprometimento de toda a comunidade 

acadêmica visando maior eficiência na administração de recursos e promovendo a 

corresponsabilidade de seus atos, de forma a convergir os esforços humanos materiais 

e financeiros para uma gestão mais equilibrada. 

 

ORIGEM DO PROJETO: Atendimento a demanda estabelecida pela IN 10/2012, do 

MPOG. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Ferramenta de planejamento para a gestão do 

processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do 

fornecimento ao desfazimento, considerando a proteção ambiental, a justiça social e o 

desenvolvimento econômico equilibrado na instituição. 
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1.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

TÍTULO DO PROJETO: “Elaboração do Plano de Logística Sustentável da UFPR” 

 

 

O QUE SERÁ FEITO: 

 

1. Elaboração do PLS da UFPR: 

a. Responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação 

(Comissão). 

 

2. Execução, monitoramento, avaliação e revisão (Divisão de Gestão Ambiental – 

DGA, da Superintendência de Infraestrutura - SUINFRA e Núcleo Interdisciplinar 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento – NIMAD, do Setor de Ciências da Terra - 

CT): 

a. Práticas de sustentabilidade e racionalização; 

b. Divulgação, conscientização e capacitação. 

 

3. Visitas aos diversos Campi da UFPR para levantamento de dados para 

elaboração do diagnóstico (Comissão). 

 

4. Relatório anual de atividades do PLS da UFPR (DGA/SUINFRA e NIMAD). 

 

 

 

O QUE NÃO SERÁ FEITO: 

 

1. Atendimentos emergenciais relacionados ao PLS. 
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1.2 APRESENTAÇÃO 

 

A UFPR vem apresentar o seu Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS, 

conforme a Instrução Normativa nº 10, de 12 de novembro de 2012, visando fomentar 

ações de Sustentabilidade junto a Comunidade Acadêmica.  

 

Conforme o Art. 6° desta Instrução Normativa, a UFPR instituiu uma comissão 

multidisciplinar para tratar do tema, com seis servidores ativos do quadro, que deverá 

exercer as atribuições de elaboração, monitoramento, avaliação e revisão deste Plano.  

 

A elaboração do Plano buscou atender as expectativas do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG, o qual estabelece diretrizes para uma gestão mais 

eficiente e sustentável, com a racionalização dos gastos públicos e a institucionalização 

da responsabilidade socioambiental, conforme define o Art. 2° desta Normativa, que 

considera as seguintes ações: 

 

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 – critérios de sustentabilidade: parâmetros utilizados para avaliação e comparação de 

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

 

III - práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção de um 

novo modelo de cultura institucional visando a inserção de critérios de sustentabilidade 

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; 
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VI – coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na 

fonte geradora, para destinação às associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis; 

 

VII – resíduos recicláveis descartados: materiais passíveis de retorno ao seu ciclo 

produtivo, rejeitados pelos órgãos ou entidades da Administração Pública; 

 

VIII – material de consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde 

normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;  

 

IX – material permanente: todos os bens e materiais que, em razão de sua utilização, 

não perdem sua identidade física, mesmo quando incorporados a outros bens, tendo 

durabilidade superior a dois anos;  

 

X – inventário físico-financeiro: relação de materiais que compõem o estoque onde 

figuram a quantidade física e financeira, a descrição e o valor do bem; e  

 

XI – compra compartilhada: contratação para um grupo de participantes previamente 

estabelecidos, na qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e 

gerenciamento da ata de registro de preços será de um órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal.  

 

A UFPR já vem desenvolvendo diversas ações que vêm ao encontro da proposta desta 

Normativa, que serão abordadas na sequência. 
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1.4     INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade consiste em um conjunto de ações sinergéticas que envolvem 

aspectos econômicos, ambientais, sociais e culturais, de forma a promover o 

desenvolvimento de forma sustentável.  

 

Neste contexto, a UFPR vem apresentar o Plano de Gestão de Logística Sustentável - 

PLS, buscando de forma ampla e clara desenvolver ações de sustentabilidade e 

racionalização de custos de processos nas atividades diárias da comunidade 

universitária, minimizando os impactos socioeconômicos e ambientais, oriundos das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de promover normativas objetivando 

reduzir o passivo ambiental. 

 

Visando implantar uma cultura de gestão sustentável, o PLS da UFPR estabelece os 

princípios essenciais para a sua implementação, conforme segue: 

 

I. MISSÃO 

 

A proposta do PLS da UFPR tem por objetivo promover soluções para diferentes 

demandas nas áreas socioeconômico e ambiental no âmbito da Instituição, de forma a 

minimizar os impactos oriundos das atividades de pesquisa, ensino e extensão, 

visando fomentar a cultura socioambiental para toda a comunidade acadêmica de 

forma contínua, processual, experimental e sustentável.  

 

II. VALORES 

 

Comprometimento de toda a comunidade acadêmica, visando maior eficiência na 

administração de recursos e promovendo a corresponsabilidade de seus atos, de forma 

a convergir os esforços humanos, materiais e financeiros para uma gestão mais 

equilibrada.  
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III. VISÃO 

 

A UFPR prima pela conscientização de toda a comunidade acadêmica por mudanças 

de paradigmas no que se refere à promoção de uma nova concepção economicamente 

sustentável e ambientalmente correta, gerando uma imagem positiva para a 

comunidade, tornando-se uma Instituição de referência com reconhecimento em nível 

nacional e internacional. 

 

Com a implementação deste Plano de Gestão, a UFPR se compromete a adotar 

práticas saudáveis e ecologicamente responsáveis, envolvendo a comunidade 

acadêmica e a do entorno no processo, promovendo a conscientização da importância 

das ações previstas no plano, visando uma melhor qualidade de vida de forma contínua 

através de monitoramento, avaliação e revisão das ações previstas. 

 

1.4.1 DIRETRIZES 

 

O PLS da UFPR adotou como diretrizes de sustentabilidade o disposto no art. 4º do 

Decreto 7.746, de 5 de junho de 2012, que determina: 

I. Adotar procedimentos que causem menor impacto sobre os recursos naturais 

como flora, fauna, ar, solo e água; 

II. Dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

III. Utilizar com maior eficiência os recursos naturais como água e energia; 

IV. Proporcionar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra 

local; 

V. Proporcionar maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra, 

VI. Utilizar inovações tecnológicas que reduzam a pressão sobre os recursos 

naturais; 

VII. Fazer uso dos recursos que tenham origem ambientalmente regular dos 

recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. 

 
Adicionalmente, o PLS foi concebido em atendimento a outras diretrizes como:  
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- Política dos 5R´s: Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e Recusar consumir 

produtos que gerem impactos socioambientais significativos. 

- A3P: uso racional dos recursos naturais e bens públicos; gestão adequada de 

resíduos gerados; qualidade de vida no ambiente de trabalho; sensibilização e 

capacitação de serviços e licitações sustentáveis. 

 

 

1.4.1.1. OBJETIVOS DO PLS DA UFPR 

 

1.4.1.1.1. Objetivo Geral 

 

Estabelecer uma ferramenta efetiva de planejamento da sustentabilidade com diretrizes 

e responsabilidade, com definição de ações, metas, prazos de execução e mecanismos 

de monitoramento e avaliação, possibilitando a UFPR a implementação de práticas de 

sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na administração pública. 

 

1.4.1.1.2. Objetivos específicos 

 

- Instituir a “Política Ambiental” na UFPR, visando o comprometimento com a 

minimização de impactos ambientais, oriundos das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. A sua construção deve contar com a participação de toda a comunidade 

universitária, considerando que a mesma está inserida no processo, sendo, portanto, 

corresponsável; 

 

- Inserir a responsabilidade socioambiental nas atividades da UFPR e instituir a 

“Responsabilidade Ambiental”, como quesito obrigatório, nos projetos desenvolvidos na 

UFPR, visando reduzir os impactos decorrentes de seus processos, e que essas ações 

estejam explícitas nos projetos que visem a utilização de recursos federais; 

 

- Reduzir os gastos por meio de uso racional dos bens públicos, aprimorando a 

qualidade do gasto público através da eliminação do desperdício e pela melhoria 

contínua na gestão de processos e instituir premiações de forma a reconhecer as 

melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos; 
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- Adotar procedimentos de licitação sustentável como forma de reduzir impactos à 

saúde humana, ao meio ambiente e aos direitos humanos, como, promoção de 

compras públicas sustentáveis, redução de consumo de insumos (papel A4 e cartuchos 

de tintas para impressoras) e eliminação de copos descartáveis; disponibilização de 

manuais atualizados que especifiquem os requisitos para compra de materiais de 

consumo sustentável e diretriz para obras e projetos sustentáveis; 

 

- Instituir um “Selo Verde” ou “Certificação Ambiental” para os projetos que se 

comprometerem com a responsabilidade ambiental; 

 

- Incentivar a implementação de ações de eficiência energética, visando reduzir o 

consumo de energia elétrica e o uso racional de água e esgoto;  

 

- Incorporar sistemas de compras compartilhadas entre as organizações; 

 

- Promover ações de sensibilização e capacitação da comunidade acadêmica, como 

programas de educação socioeconômica e ambiental na Universidade; 

 

- Investir nas áreas de gestão de resíduos e educação ambiental, promovendo a 

sensibilização da comunidade acadêmica em relação à sustentabilidade;  

 

- Divulgar as Normas de Gerenciamento de Resíduos em sua página na internet; 

 

- Gerenciar os resíduos de forma que se contemple coleta seletiva considerando a 

variedade de resíduos gerados: sólidos recicláveis com foco na redução, reuso e 

reciclagem de materiais eletroeletrônicos, de construção civil, orgânicos e rejeitos, além 

de resíduos perigosos e de serviço de saúde, promovendo a sua destinação final 

adequada; 

 

- Promover a coleta seletiva solidária, destinando os materiais recicláveis às 

associações e cooperativas de catadores; 
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- Promover o reaproveitamento de materiais passíveis de retorno ao seu ciclo 

produtivo, rejeitados pelos órgãos ou entidades da administração pública; 

 

- Informatizar o controle da frota da UFPR, gastos com seguro, combustível e 

manutenção; 

 

- Melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

 

1.4.1.2. PÚBLICO GERAL 

 

O PLS da UFPR é destinado predominantemente à comunidade acadêmica de forma a 

promover a conscientização da responsabilidade socioambiental, refletindo 

positivamente para a comunidade externa. 

 

1.4.1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Visando atender a determinação do MPOG, para a implementação do PLS em órgãos 

públicos federais, o qual estabelece diretrizes para uma gestão mais eficiente e 

sustentável, com a racionalização dos gastos públicos e a institucionalização da 

responsabilidade socioambiental, conforme define o Art. 2° desta Normativa, que 

considera as seguintes ações: logística sustentável, critérios de sustentabilidade, 

práticas de sustentabilidade, práticas de racionalização, coleta seletiva e coleta seletiva 

solidária, resíduos recicláveis descartados, material de consumo, material permanente, 

inventário físico-financeiro e compra compartilhada. 

 

1.4.1.4. METODOLOGIA 

 

O PLS da UFPR foi elaborado de acordo com as necessidades da UFPR, tendo em 

vista alguns critérios descritos na IN nº 10/12, como também, práticas utilizadas na 

Instituição. Teve como referência a apostila do Curso de Planos de Logísticas 

Sustentáveis do MPOG, além de algumas informações de PLS da Universidade 

Federal do Ceará e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. 
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O Plano foi elaborado por servidores da UFPR, nomeados pelo Reitor Zaki Akel 

Sobrinho, por meio das portarias nº 2573, de 06/06/2016, e nº 2681, de 22/07/2016, 

observando o artigo 1° disposto na IN nº 10/2012. A Comissão do PLS nomeada foi 

composta pelos servidores Luiz Fernando Nadolny, André Luiz Teixeira Kafka, Carla 

Maria Camargo Corrêa, Eduardo Wronscki Ricardo, Joana D´Arc de Oliveira e Regina 

Célia Zanelatto, sendo convidada posteriormente a servidora Paula Andrea 

Nieviadonski Spisila. A divisão de ações a serem desenvolvidas na elaboração do PLS 

está exposta no plano de funções divulgado na tabela 1. 
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Tabela 1: Plano de Funções 

Nome Função no projeto Responsável por realizar Atividades realizadas 

Luiz Fernando 
Nadolny 

Presidente da 
Comissão 
(PRA/GAB) 

Avaliação e aprovação do 
PLS da UFPR 

Revisão do PLS e complementação do plano com ações da PRA, 
solicitar a colaboração de todas as direções dos campi e demais 
unidades da UFPR no repasse de informações. 

André Luiz Teixeira 
Kafka 

(PRA/GAB) 
Levantamento de 
informações dos Campi 

Colaboração na estruturação do Plano e complementação do plano com 
ações da PRA. 

Joana D´Arc de 
Oliveira 

(DPA/DSG/PRA) 
Levantamento de 
informações sobre o 
patrimônio 

Atualização do inventário de bens e materiais, complementação do 
plano com ações da PRA. 

Regina Célia 
Zanelatto 

(DGA/SUINFRA) 
Elaboração, monitoramento, 
avaliação e revisão do PLS 

Acompanhamento de ações, monitoramento de atividades, análise de 
resultados, elaboração, avaliação e revisão do PLS. 

Carla Maria Camargo 
Corrêa 

(NIMAD/CT) 
Elaboração, monitoramento, 
avaliação e revisão do PLS 

Acompanhamento de ações, monitoramento de atividades, análise de 
resultados, elaboração do cronograma, avaliação e revisão do PLS. 

Eduardo Wronscki 
Ricardo 

(DGA/SUINFRA) 
Comunicação e 
monitoramento do PLS 

Monitoramento e comunicação das ações do PLS. 

Paula Andrea N. 
Spisila 

(CECOM/DSG/PRA) Compras sustentáveis 
Levantamento de informações sobre compras sustentáveis, substituição 
de materiais com menor impacto ambiental. 
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1.4.1.4.1. De Elaboração 

Figura 1: Estrutura do PLS da UFPR: 
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1.4.1.4.2. De Implementação 

 

Na implementação do PLS da UFPR, foram consideradas as seguintes etapas: 

Etapa 1 – Preparação; 

Etapa 2 – Diagnóstico/Medição; 

Etapa 3 – Elaboração do PLS; 

Etapa 4 - Implementação do PLS – o início da implementação do Plano se dará após a 

sua aprovação pelas Instâncias Superiores da UFPR; 

Etapa 5 - Monitoramento do PLS; 

Etapa 6 - Verificação e avaliação do PLS Semestral - sendo o PLS contínuo, a cada seis 

meses, contados a partir da publicação deste, far-se-á avaliação e o monitoramento da 

execução do PLS; 

Etapa 7 - Revisão do PLS – na revisão será realizada a análise crítica do Plano e revisão 

das metas. 

 

Figura 2: Etapas de elaboração e aplicação do PLS 
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1.4.1.4.3. De Avaliação 

 

Para a implementação e acompanhamento das ações previstas no PLS, a DGA (ou a 

unidade a ser criada) adotará os seguintes procedimentos: 

 Realização de reuniões ordinárias a cada três meses entre seus membros; 

 Estabelecimento de coordenadores de projeto, que responderão à unidade 

responsável pela avaliação do Plano, contemplando as seguintes áreas previstas 

no conteúdo mínimo do PLS da UFPR:  

o Inventário de bens e materiais; 

o Práticas de sustentabilidade e racionalização de recursos; 

o Responsabilidade, metodologias de implantação e avaliação do plano e  

o Ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 Acompanhamento das ações desenvolvidas em cada coordenadoria prevista no 

conteúdo mínimo do PLS da UFPR; 

 Solicitação de relatórios anuais das coordenadorias do PLS da UFPR, sobre os 

itens ou ações a serem avaliados com antecedência de 60 dias do prazo de 

elaboração do relatório final do PLS da UFPR; 

 Publicação das ações de sustentabilidade realizadas pelo PLS junto aos sites da 

unidade responsável e da UFPR. 

 

O PLS será submetido a eventuais revisões, que sejam apresentadas pela comunidade.  

A unidade responsável pela avaliação terá entre suas atribuições o acompanhamento da 

execução, monitoramento das ações e promover as revisões previstas no PLS.  
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2. CONTEÚDO MINIMO DO PLS DA UFPR 
 

Figura 3: Conteúdo mínimo do PLS da UFPR 
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2.1. DIAGNÓSTICO 

 

2.1.1. INVENTÁRIO DE PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE E RACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS 

 

O relatório com as práticas de sustentabilidade e racionalização de recursos da Instituição encontra-se disponível na tabela 02. 

 

Tabela 2: Eixos temáticos do inventário de práticas de sustentabilidade e racionalização de recursos do PLS da UFPR. 

 

Eixo Temático Implicação Ações já desenvolvidas pela UFPR 

Uso racional de recursos 
naturais e bens públicos 

Evitar desperdícios e 
mobilidade sustentável. 

- Uso racional de materiais de consumo, energia elétrica, água, madeira, copos plásticos, etc., 
reduzindo consumo e combatendo desperdícios; 
- Informatização de processos administrativos; 
- Aquisição de papel A4 e madeiras com selo de certificação florestal; 
- Compartilhamento de impressoras; 
- Distribuição de canecas em substituição a copos descartáveis; 
- Aquisição de carros elétricos para transporte de resíduos com emissão zero; 
- Mobilidade acadêmica (Projeto Carona Solidária e Ciclovida), redução de emissões de CO2 

- Campanhas de racionalização de energia elétrica e água; 
- Torneiras com temporizador; 
- Reutilização de materiais e equipamentos inservíveis; 
- Cortes e podas de árvores nos campi e reaproveitamento dos resíduos. 
- Implementação de um sistema de controle de gastos com telefonia; 
- Contratação de terceiros para gerenciamento compartilhado de frota (manutenção e financeira); 
- Logística reversa para pneus, baterias e peças automotivas; 
- Curso de capacitação de 40 h para terceiros na área de resíduos (limpeza e manutenção); 
- Contratação de serviços de vigilância em conformidade com a IN nº 02/2008. 

Gestão adequada de resíduos 
gerados 

Destinar corretamente os 
resíduos gerados e promover 
um ambiente limpo saudável 
e sustentável. 

- Gestão de resíduos visando reduzir a geração, o descarte e destinando adequadamente os resíduos 
gerados: 
- Atendimento a legislação vigente na gestão de resíduos; 
- Repasse de materiais recicláveis a cooperativa de catadores; 
- Normatização da UFPR, para os resíduos perigosos; 
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- Reaproveitamento de resíduos orgânicos para ração animal e produção de biogás; 
- Reaproveitamento de resíduos vegetais para compostagem, biomassa verde e produção de biogás; 
- Contratação de terceiros certificados para a coleta, tratamento e disposição final adequada de 
resíduos de serviços de saúde e perigosos; 
- Implementação de lixeiras seletivas e containers para disposição de resíduos. 

Qualidade de vida no 
ambiente de trabalho 

Desenvolver ações que 
satisfaçam as necessidades 
do trabalhador 

- Promoção da acessibilidade,  
- Implantação do Projeto Ciclovida, com implantação de bicicletários; 
- Realização de exames periódicos de saúde para os servidores. 

Sensibilização e capacitação Mudar os hábitos, 
comportamentos e padrões 
de consumo. 

- Desenvolvimento e consolidação na comunidade acadêmica da consciência da responsabilidade 
socioambiental por meio de capacitação; 
- Programas de qualificação profissional e gratuidade em 10% de vagas em cursos ofertados pela 
Instituição; 
- Capacitação de terceiros para atividades relacionadas à gestão de resíduos; 
- Capacitação de alunos e formação de multiplicadores na área de resíduos; 
- Divulgação do Programa "Separando Juntos" da UFPR, sobre gerenciamento de resíduos em 
diversos eventos da Instituição; 
- Realização de eventos técnicos e científicos relacionados ao tema sustentabilidade, destinado a 
comunidade acadêmica e externa; 
- Realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, temáticos relacionados à sustentabilidade. 

Licitações sustentáveis Promover a responsabilidade 
socioambiental nas compras 

- Incentivos a contratações e compras públicas sustentáveis;  
- Projetos de obras sustentáveis e manutenção predial; 
- Redução de custos e preservação do meio ambiente; 
- Erradicação de compra de materiais nocivos à saúde (Ex: telhas de amianto); 
- Inserção nos contratos a obrigatoriedade de capacitação para funcionários na área de resíduos, com 
carga horária mínima de 40 horas; 
- Elaboração de guias de melhores práticas, com especificações de produtos que apresentam menor 
impacto ambiental, que serão adotados nos editais da UFPR 
- Vide Ordem de Serviços nº 006/2016-PRA, disponível em http://www.pra.ufpr.br/portal/wp-
content/uploads/2016/05/Ordem-de-Servi%C3%A7o-006-2016.pdf 
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Figura 4: Eixos temáticos de práticas de sustentabilidade e racionalização de recursos do PLS da UFPR 
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2.1.2. PLANOS DE AÇÃO 

 

Na definição dos planos de ação do PLS da UFPR foram considerados os seguintes 

aspectos: objetivos, detalhamento de ações, responsáveis, prazos, cronogramas, 

metodologias. Nesta etapa, também foram identificadas as ações que já são realizadas e 

como serão aprimoradas. A Comissão Gestora, de acordo com as orientações dadas pelos 

grupos, estabeleceu práticas ao Plano, nomearam os respectivos responsáveis, prazos para 

conclusão das metas e recursos necessários a estas práticas. 

O plano de ação que contempla as atividades de execução, monitoramento e avaliação 

ficará a cargo da DGA/SUINFRA e NIMAD/SCT ou de unidade a ser criada, que deverá 

atender a demanda dos Campi da UFPR, com o objetivo de buscar medidas socioambientais 

e educativas dentro da Instituição, além de identificar oportunidades de melhorias, com base 

nas informações obtidas. 

Campus em Curitiba: Campus I (Setor de Ciências Agrárias, Hospital Veterinário e Setor de 

Artes, Comunicação e Design); Campus II (Reitoria, Hospital de Clínicas, Setor de Ciências 

da Saúde, Pró-Reitoria de Gestão e Pessoas, Prédio Histórico, Departamento de Artes e 

Centro da Visão), Campus III (Centro Politécnico, Campus Jardim Botânico, Setor de 

Educação Profissional e Tecnológica). 

Campus no eixo leste do estado do Paraná: Pontal do Paraná, Paranaguá e Matinhos. 

Campus no eixo oeste do estado do Paraná: Palotina, Toledo e Maripá.  

Campus no eixo norte do estado do Paraná: Jandaia do Sul. 

Fazendas Experimentais: Rio Negro, Canguiri e Castro. 

 

Na definição da metodologia a ser adotada na elaboração do PLS da UFPR buscou-se 

identificar ações possíveis para melhoria na execução dos processos que envolvem ensino, 

pesquisa e extensão, além de propor critérios de sustentabilidade e identificação de 

alternativas mais sustentáveis.  
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Tabela 3: Uso de recursos naturais e bens públicos 

 

Ação Objetivo Objetivos específicos Iniciativas/ações Metas 
Identificação de 

riscos 
Recursos necessários 

Material de 
consumo 

Otimização na 
utilização de 
recursos naturais. 

Reduzir o consumo de papel, 
cartuchos de impressora e 
banir a utilização de copos 
plásticos. 

Fornecimento de canecas 
reutilizáveis para calouros e 
servidores e RU’s; 
 
Utilizar preferencialmente 
mensagens eletrônicas (e-
mail) na comunicação de 
ofícios circulares e convites 
internos para servidores da 
UFPR; 
 
Biblioteca virtual de 
dissertações e teses; 
 
Redução do consumo de 
papel para impressão e 
cópias em 40%, adotando 
como padrão o modo frente 
e verso nas copiadoras; 
 
Locação de 
impressoras/copiadoras 
compartilhadas entre 
unidades; 
 
Implantação do sistema 
SEI na UFPR em dez/2016, 
diminuindo consumo de 
papéis e geração de 
resíduos. 
 
 

Campanha de 
conscientização para 
redução de geração de 
resíduos na UFPR 
(papeis, copos 
plásticos, etc.); 
 
Eliminar o uso de 
copos plásticos e 
substituir por canecas 
reutilizáveis; 
 
Aumentar a 
contratação de 
copiadoras, reduzindo 
a compra de cartuchos 
e impressoras; 
 
Os Trabalhos de 
Conclusão de Curso 
de Graduação e 
Monografias a serem 
enviadas para a 
Biblioteca da UFPR 
deverão ser apenas 
em meio digital, 
eliminando a via 
impressa. 

Não adesão da 
comunidade 
acadêmica. 
 

Servidores para a 
Divisão de Gestão 
Ambiental para o 
trabalho de Educação 
Ambiental;  
 
Recursos financeiros 
para ampliação do 
número de máquinas e 
copiadoras;  
 
Recursos financeiros 
para aquisição de 
canecas reutilizáveis; 
 
Recursos financeiros 
para gastos com as 
campanhas.  



 
 

PLS UFPR     26 

 

Energia 
elétrica 

Reduzir os custos 
com energia 
elétrica e 
aumentar sua 
eficiência. 

Implementar ações que 
promovam a redução dos 
custos com energia elétrica; 
 
Racionalizar o consumo de 
energia e aumentar sua 
eficiência nos ambientes da 
UFPR.  
 

Aquisição de equipamentos 
com selo PROCEL e 
“classificação A” ou de 
melhor classificação 
disponível; 
 
Aquisição de equipamentos 
elétricos e de ar-
condicionado será feita a 
partir das especificações 
elaboradas por 
engenheiros da SUINFRA. 
Especificações que 
deverão constar em todos 
os editais da Comissão 
Permanente de Licitação 
da Pró-Reitoria de 
Administração; 
 
Desenvolver projetos que 
utilizem energias 
renováveis.  
Especificar nos editais de 
contratação de serviço de 
poda especializada a 
utilização de equipamentos 
e periodicidade adequada 
para não danificar a rede 
elétrica; 
 
Realizar campanhas para 
conscientização do uso de 
energia elétrica, reduzindo 
seu consumo em horários 
desnecessários. 
 
 
 

Realizar compras de 
equipamentos com 
selo PROCEL 
classificação “A”; 
 
Desenvolver programa 
de eficiência 
energética para todas 
as unidades da UFPR 
através de submissão 
de projeto à Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica. Este 
programa é composto 
por diagnóstico, 
substituição de 
equipamento e 
campanhas de 
conscientização; 
 
Criar norma para 
instalação de 
geradores de energia, 
bem como prover a 
utilização 
compartilhada dos 
mesmos; 
 
Redimensionar a 
capacidade de suporte 
de energia elétrica em 
todos os Campi. 

A falta de 
conscientização dos 
servidores e alunos 
a adesão aos 
programas de 
redução de energia;  
 
Não aquisição dos 
equipamentos 
adequados ao 
programa de 
redução de energia 
elétrica. 
 

Servidores e alunos 
envolvidos nos 
programas de redução 
de energia elétrica; 
 
Recursos financeiros 
para aquisição de 
equipamentos 
específicos; 
 
Recursos financeiros 
para a campanha de 
divulgação (palestras, 
ações de marketing e 
impressão de banners, 
cartazes e adesivos).  
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Água e 
esgoto 

Reduzir o 
consumo de água 
e aumentar sua 
eficiência nos 
ambientes da 
UFPR. 

Implementar ações que 
promovam a redução dos 
custos com água e 
saneamento básico; 
 
Racionalizar o consumo de 
água e esgoto, no âmbito da 
UFPR; 
 
Reduzir o consumo de água 
através de utilização mais 
racional e aquisição de 
acessórios hidráulicos mais 
eficientes.  
 

Estabelecer para as novas 
obras: medição individual e 
acessórios hidráulicos mais 
eficientes do ponto de vista 
da durabilidade e da 
redução de consumo 
(caixas acopladas e 
torneiras com 
temporizadores). Estas 
diretrizes devem constar do 
manual de Obras 
Sustentáveis da UFPR; 
 
Ao ser indicada 
substituição de descargas e 
torneiras por questão de 
imperfeições, fazê-la 
utilizando sistemas mais 
eficientes e que consumam 
menos água; 
 
Implementar em todos os 
novos projetos o 
armazenamento de águas 
pluviais; 
 
Realizar campanhas para 
evitar o desperdício da 
água.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar mapeamento 
completo das 
instalações hidráulicas 
da UFPR procurando 
pontos de vazamentos. 
 

A não substituição 
de equipamento 
danificado por 
similares mais 
eficientes;  
 
Não inclusão de 
especificações mais 
eficientes para os 
projetos de novas 
obras.  
 

Obras com custo de 
implantação um pouco 
mais elevado para que 
haja um menor 
consumo de água e 
maior durabilidade, 
resultando em 
economia a longo 
prazo.  
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Telefonia Reduzir custos 
com telefonia. 

Implementar ações que 
promovam a redução dos 
custos com telefonia; 
 
Racionalizar e reduzir o uso 
da telefonia na UFPR. 
 

Avaliação do contrato atual 
de telefonia fixa e móvel e 
apresentar relatório 
indicando se há 
possibilidade de revisar o 
contrato para que se torne 
mais eficiente;  
 
Conforme previsto no PDI, 
será feito um relatório 
sobre como seria e quais 
os requisitos necessários 
para implantação da 
tecnologia VOIP para 
comunicação. 

Facilitar a 
comunicação entre os 
servidores através de 
serviços alternativos 
(internet, intranet);  
 
Redução de custos 
efetivos com telefonia.  
 

Falta de 
infraestrutura de TI 
para a implantação 
da tecnologia VOIP; 
  
Qualidade de 
conexão ruim da 
banda larga;  
 
Não aquisição de 
equipamentos ne-
cessários ao uso da 
comunicação via 
internet.  

Implementar infraes-
trutura para tecnologia 
VOIP. 
 

Limpeza Implantar 
técnicas de 
otimização no 
serviço de 
limpeza na UFPR 
para que realizem 
ações 
sustentáveis. 

Qualificar os funcionários 
terceirizados visando não 
comprometer a coleta 
seletiva na UFPR. 

Inserir exigência de 
práticas sustentáveis e 
certificados de capacitação 
nos editais para 
contratação de serviços de 
limpeza, contendo  
Capacitação para redução 
no desperdício de material 
de limpeza; 
 
Responsabilizar a empresa 
contratada pela separação 
correta dos resíduos 
gerados e fornecimento de 
sacos plásticos de acordo 
com do contrato; 
 
Implantar coletores dentro 
da Universidade a fim de 
estimular a Coleta Seletiva 
Solidária em respeito ao 
Decreto nº 5.440 de 25 de 
outubro de 2006. 

Incentivar as empresas 
contratadas a troca 
crescente de produtos 
que agridem o meio 
ambiente por similares 
que causem menor 
impacto, como 
produtos 
biodegradáveis e não 
tóxicos. 
 

A falta de 
comprometimento 
dos responsáveis 
pela limpeza; 
  
A não inclusão das 
exigências 
ambientais no Edital.  
 

Instalação de coletores 
em todos os Campi da 
UFPR.  
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Vigilância 
 

Otimizar os 
custos com mão 
de obra 
terceirizada e 
fomentar a 
qualidade dos 
serviços 
oferecidos. 

Proporcionar segurança 
patrimonial no âmbito da 
UFPR. 

Substituir postos orgânicos 
por sistema de alarme 
monitorado, o qual terá 
uma redução significativa 
no valor no contrato, além 
de aproveitar melhor a 
mão-de-obra disponível 
para atender as áreas de 
maiores riscos na UFPR, 
onde realmente há 
necessidade de alocar 
vigilantes para tentar inibir 
alguns furtos e 
proporcionar maior 
segurança não só 
patrimonial, mas segurança 
de toda a comunidade 
universitária; 
 
Implantar mais câmeras de 
segurança e manutenção 
eficaz; 
 
Separar o monitoramento 
do contrato de vigilância, 
além de incluir servidores 
responsáveis por esta área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redução com o custo 
do contrato de 
Vigilância; 

 
Sistema de alarme 
eficaz; 

 

Aumentar a segurança 
para toda a 
comunidade 
universitária; 

 

Realizar pesquisa de 
satisfação com toda a 
comunidade 
acadêmica, sobre a 
qualidade dos serviços 
prestados pelos 
terceirizados. 
 

Indisponibilidade de 
infraestrutura 
necessária. 

Readequação das 
instalações da UFPR 
para implantação do 
sistema de alarme 
monitorado; 

 
Programa 
informatizado de 
pesquisa de satisfação. 
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Tecnologia da 
informação 

Adquirir 
equipamentos de 
TI certificado do 
ponto de vista 
ambiental (TI 
verde), inclusive 
aos projetos de 
extensão. 

Desenvolver TI que 
degradem menos o ambiente 
e que contribuam de alguma 
forma com a qualidade de 
vida das pessoas. 

Eliminar a aquisição de 
estabilizadores, por serem 
dispensáveis para os 
equipamentos de T&I 
atuais e níveis de 
fornecimento de energia 
elétrica; 
  
Adotar as certificações de 
T&I verde para licitações de 
computadores;  
 
Realizar a terceirização de 
impressão e cópia. 
Substituir as impressoras 
individuais por impressão 
compartilhada.  

Tornar as atividades 
de T&I responsável 
ambientalmente. 

Não utilização dos 
requisitos de T&I 
verde nos Editais de 
concorrência. 

Recursos financeiros 
para aquisição de 
equipamentos de TI 
Verde. 
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Tabela 4: Coleta seletiva de resíduos gerados na UFPR 

 

Ação Objetivo Objetivos específicos Iniciativas/ações Metas 
Identificação de 

riscos 
Recursos necessários 

 
Coleta 
Seletiva de 
Resíduos  

 
Ampliar, nos 
ambientes da 
UFPR, a Coleta 
Seletiva, através 
de investimentos 
em infraestrutura 
e através da 
promoção de 
campanhas da 
DGA/SUINFRA. 
 

 
Promover mudanças de 
atitudes, envolvendo toda a 
comunidade universitária na 
proposta de redução, 
separação e destinação 
adequada dos resíduos 
gerados na UFPR, 
despertando a      
corresponsabilidade e 
garantindo qualidade 
ambiental para a 
universidade; 
 
Proporcionar benefício social 
à comunidade de catadores, 
através da coleta seletiva 
solidária, contribuindo com a 
renda e o resgate de sua 
cidadania; 
 
Atender a Lei de Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos n° 12.305/10, bem 
como ao Decreto Municipal 
nº 983/2004, que 
regulamenta os artigos 12, 21 
e 22 da Lei Municipal nº 7833 
de 19 de dezembro de 1991. 
 

 
Projeto de Obra do Centro 
de Triagem de Resíduos 
(CTR) no Centro 
Politécnico (área já definida 
pelo Plano Diretor e com 
Projeto Básico 
Arquitetônico e Estrutural já 
estão prontos); 
 
Elaborar o Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos - 
PGRS/ UFPR; 
Inserção nos contratos de 
prestação serviços de 
limpeza e conservação a 
corresponsabilidade da 
contratada de adesão à 
política de Coleta Seletiva 
da UFPR; 
 
Inserir nos contratos de 
prestação de serviços de 
limpeza e manutenção a 
obrigatoriedade de 
capacitação de seus 
funcionários na área de 
Resíduos Sólidos, com 
uma carga horária mínima 
de 40 horas; 

 
Construção do Centro 
de Triagem de 
Resíduos (CTR); 
 
Expandir as práticas 
de Coleta Seletiva 
Solidária em todos os 
Campi da UFPR; 
 
Tornar a UFPR uma 
Instituição de 
referência na coleta 
seletiva; 
 
Implantar lixeiras 
seletivas e coletores 
específicos em todos 
os Campi da UFPR; 
 
Promover peças de 
teatro sobre Resíduos, 
em parceria com a 
Companhia de teatro 
PalavrAção. 
 

 
O não 
comprometimento da 
Reitoria na criação 
do CTR; 
 
A falta de 
conscientização 
sobre a coleta 
seletiva, por parte da 
comunidade 
acadêmica;  
 
Falta de recursos 
financeiros para 
aquisição de novos 
materiais, serviços, 
equipamentos, obras 
(CTR); 
 
Rescisão de contrato 
com empresa 
terceirizada de 
limpeza e 
conservação e de 
manutenção, 
comprometendo a 
gestão de resíduos 
na UFPR; 
 

 
Recursos financeiros 
para a construção e 
implementação do 
CTR; 
 
Recursos financeiros 
para aquisição de 
materiais/serviços 
inclusive campanhas 
de conscientização; 
 
Aquisição de lixeiras 
seletivas e coletores 
específicos necessários 
a todos os Campi. 
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Promover a Capacitação da 
Comunidade Acadêmica 
sobre o Gerenciamento de 
Resíduos na UFPR; 
 
Aquisição e Implantação de 
lixeiras seletivas e 
coletores específicos em 
todos os Campi da UFPR. 

 
 
O não fornecimento 
de sacos de lixo pelo 
Almoxarifado 
Central, em caso de 
descumprimento de 
contrato pela 
empresa de limpeza 
e conservação; 
 
Falta de fiscalização 
às empresas 
terceirizadas de 
limpeza e 
manutenção no 
cumprimento dos 
Cursos de 
Capacitação na área 
de Resíduos Sólidos 
(carga horária 40 
hs). 
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Tabela 5: Gestão Integrada de Resíduos na UFPR 

 

Ação Objetivo Objetivos específicos Iniciativas/ações Metas 
Identificação de 

riscos 
Recursos necessários 

Coleta de 
Resíduos 
Recicláveis 

Ampliar, nos 
ambientes da 
UFPR, a Coleta 
Seletiva 
Solidária, através 
de investimentos 
em infraestrutura 
e em promoção 
de campanhas 
da 
DGA/SUINFRA. 

 

Proporcionar benefício social 
à comunidade de catadores, 
através da coleta seletiva 
solidária, contribuindo com a 
renda e o resgate de sua 
cidadania; 

Atender ao Decreto 
5940/2006, bem como a Lei 
de Política Nacional de 
Resíduos Sólidos n° 
12.305/2010. 

Projeto de Obra do Centro 
de Triagem de Resíduos 
(CTR) no Centro 
Politécnico (Área já 
definida pelo Plano Diretor 
e com Projeto Básico 
Arquitetônico e Estrutural 
prontos); 

Promover a destinação 
correta e sustentável dos 
resíduos coletados, 
doando para a Cooperativa 
de Catadores de Materiais 
Recicláveis, a Cat@mare.  

Aquisição de sacos 
plásticos1 para 
resíduos sólidos, pelo 
Almoxarifado Central, 
na cor AZUL (para 
Resíduos Recicláveis), 
de 100 litros e com 
gramatura igual ou 
superior a 60 
micrômetros; 

Disponibilidade de um 
funcionário 
comprometido com a 
limpeza e asseio dos 
depósitos de resíduos 
nos Campi, evitando 
proliferação de 
vetores. 

 

Falta de recursos 
para a construção 
do CTR, primordial 
para o 
gerenciamento 
interno de resíduos; 

Problemas de 
comunicação entre 
os agentes 
envolvidos no 
processo; 

Proliferação de 
vetores na ausência 
do funcionário 
responsável pela 
limpeza de cada 
depósito provisório e 
da CTR, a ser 
construída. 

 

 

 

 

Recursos para a 
construção do CTR, 
bem como para a 
infraestrutura do 
DEMEC (Projeto 
Residuogás) e 
NPDEAS (Energia 
Autossustentável e 
Produção de 
Biomassa), para se 
transformar em 
unidade de 
processamento 
Biotecnológico. 

                                            

1 Os sacos plásticos são necessários, visando não comprometer o Gerenciamento de Resíduos na UFPR. A Universidade não deve depender apenas da empresa contratada para a 
Limpeza e Conservação, a qual fornece sacos plásticos, pois no passado, o não fornecimento de sacos comprometeu a gestão de resíduos. 



 
 

PLS UFPR     34 

 

Coleta de 
Resíduos 
Orgânicos e 
rejeitos 

Gerenciamento 
de resíduos 
orgânicos e 
rejeitos gerados 
pela UFPR. 

Incentivar a correta 
separação dos resíduos 
orgânicos/rejeitos, 
promovendo a destinação 
correta e sustentável dos 
resíduos; 

Incentivar projetos que visem 
a utilização de resíduos 
orgânicos e rejeitos. 

Promover a destinação 
correta e sustentável dos 
resíduos coletados; 

Promover o apoio 
institucional a realização 
de projetos na área de 
tratamento de resíduos, 
como produção de energia, 
compostagem, biomassa, 
etc; 

Resíduos provenientes da 
varrição e poda são 
destinados para os Campi: 
Agrárias, Politécnico e 
CEEX Canguiri, para ser 
transformados em 
compostos orgânicos 
utilizados na produção de 
mudas; jardinagem, cultivo 
de hortaliças, plantas 
medicinais, ornamentais, 
etc; 

Projeto Resíduogás 
(DEMEC) e Energia 
Autossustentável e 
Produção de Biomassa 
(NPDEAS), utiliza resíduos 
de material lenhoso e 
carcaças de animais em 
processos de produção de 
energia. 

Gerir todos os 
Resíduos Orgânicos e 
Rejeitos no âmbito da 
UFPR até 2020, 
dispensando 
totalmente a coleta 
desses resíduos pela 
PMC; 

Aquisição de sacos 
plásticos2 para 
resíduos sólidos, pelo 
almoxarifado central, 
na cor PRETA (para 
resíduos orgânicos e 
rejeitos), de 100 litros 
e com gramatura igual 
ou superior a 60 
micrômetros. 

 

Falta de recursos 
para a construção 
do CTR, primordial 
para o 
gerenciamento 
interno de resíduos; 

 

Falta de recursos 
necessários ao 
correto 
armazenamento e 
transporte dos 
resíduos. 

Recursos para a 
construção do CTR, 
bem como para a 
infraestrutura dos 
projetos: Residuogás 
(DEMEC) e Energia 
Autossustentável e 
Produção de Biomassa 
(NPDEAS),tornando-se 
referência no 
processamento 
Biotecnológico. 

                                            

2 Os sacos plásticos são necessários, visando não comprometer o Gerenciamento de Resíduos na UFPR. A Universidade não deve depender apenas da empresa contratada para a 

Limpeza e Conservação, a qual fornece sacos plásticos, pois no passado, o não fornecimento de sacos comprometeu a gestão de resíduos. 

 



 
 

PLS UFPR     35 

 

Coleta de 
Resíduos 
Perigosos 

Promover o 
correto 
Gerenciamento 
de Resíduos 
Perigosos 
gerados no 
âmbito da UFPR, 
como produtos 
químicos 
vencidos, 
lâmpadas 
fluorescentes, 
pilhas, baterias, 
vidrarias de 
laboratório 
contaminadas, 
latas de tinta 
contendo 
resíduos e 
demais sólidos 
contaminados, 
atendendo os 
aspectos legais, 
ambientais e 
sanitários. 

Incentivar a correta 
segregação dos resíduos 
perigosos promovendo a 
destinação final correta e 
sustentável dos resíduos 
coletados em atendimento à 
Lei de Política Nacional de 
Resíduos Sólidos n° 
12.305/2010, bem como a 
legislação atual vigente para 
o Estado do Paraná e 
Município de Curitiba. 

 

Gerenciamento e 
Monitoramento de 
Resíduos Perigosos; 

Mapeamento das unidades 
geradoras de resíduos 
perigosos; 

Desenvolvimento do site 
da DGA para a divulgação 
das Normas de coleta, 
tratamento e 
armazenagem de produtos 
químicos da UFPR; 

Orientação aos geradores 
de resíduos quanto a 
correta forma de 
segregação dos resíduos e 
seu armazenamento; 

Aquisição de bombonas 
para resíduos líquidos e 
sólidos; 

Disponibilidade de 
bombonas e lacres para os 
geradores de resíduos; 

Contratação de empresa 
especializada para a 
coleta, tratamento e 
disposição final de 
resíduos perigosos; 

Contratação de empresa 
especializada para a 
coleta, tratamento e 
disposição final de 
lâmpadas fluorescentes. 

Inclusão das normas 
de coleta, tratamento e 
armazenagem de 
produtos químicos da 
UFPR na página da 
internet. 

Falta de recursos 
necessários para a 
contratação de 
empresa 
especializada e 
aquisição de 
materiais, como 
bombonas, lacres, e 
carrinho manual, 
dentre outros; 

Não atendimento às 
questões legais, 
ambientais e 
sanitárias; 

 

Não atendimento 
das empresas 
quanto a Logística 
Reversa. 

Recursos financeiros 
para a aquisição de 
materiais necessários; 

Recursos financeiros 
para a contratação de 
empresa especializada 
na coleta, tratamento e 
disposição adequada 
de resíduos. 
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Coleta de 
Resíduos de 
Serviços de 
Saúde 

Promover o 
correto 
Gerenciamento 
de Resíduos de 
Serviços de 
Saúde (RSS) 
gerados no 
âmbito da 
Universidade, 
como os grupos 
A,B,C,D e E. 

Incentivar a correta 
segregação dos RSS, 
promovendo a destinação 
final correta e sustentável 
dos resíduos coletados; 

Atendimento à Resolução do 
CONAMA nº 358/2005, 
Resolução da ANVISA nº 
306/2004 e Decreto 
Municipal nº 983/2004. 

Mapeamento das unidades 
geradoras de RSS; 

Construção de abrigos 
específicos para RSS em 
todos os Campi da UFPR; 

Contratação de empresa 
terceirizada para coleta, 
tratamento e disposição 
final adequada dos RSS 
gerados; 

Interação da DGA com os 
gestores de resíduos dos 
hospitais administrados 
pela EBSERH em parceria 
com a UFPR. 

Atendimento a coleta 
de RSS em todos os 
Campi da UFPR. 

Falta de recursos 
para a contratação 
de empresa; 

Falta de recursos 
para a construção 
de abrigos para 
RSS; 

Não atendimento às 
questões legais, 
ambientais e 
sanitárias. 

Recursos financeiros 
para a construção de 
abrigos para RSS e 
contratação de 
empresa especializada 
na coleta, tratamento e 
disposição adequada 
de resíduos. 
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Coleta de 
Resíduos 
Eletroeletrô-
nicos 

Promover a 
coleta de 
resíduos 
eletroeletrônicos 
no âmbito da 
UFPR, a fim de 
contribuir para 
uma cultura 
sustentável em 
toda a 
comunidade 
acadêmica. 

Atender à Lei de Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos n° 12.305/10, bem 
como a Lei Municipal n° 
13.509/10. 

Repasse de materiais 
eletroeletrônicos sem 
interesse pela Instituição 
para cooperativas de 
catadores. 

 

Ampliar o Projeto de 
Coleta Seletiva 
Solidária;  

Aquisição de coletores 
específicos em 
diferentes pontos da 
UFPR; 

Propor uma agenda de 
coleta nas unidades; 

Ampliar o espaço de 
armazenamento dos 
resíduos coletados; 

Realizar treinamento 
dos responsáveis pela 
coleta;  

Elaborar cartazes e 
folhetos explicativos 
sobre o funcionamento 
da coleta, dos horários 
e frequências, 
armazenagem e 
destinação;  

Realizar campanha de 
incentivo, 
comunicação e 
sensibilização; 

Incentivar projetos de 
recuperação e 
reaproveitamento de 
componentes 
eletroeletrônicos. 

Falta de recursos 
para a compra de 
coletores 
específicos; 

Falta de servidores 
disponíveis;  

Falta de local 
necessário ao 
armazenamento da 
coleta de resíduos;  

Falta de motorista 
exclusivo para o 
serviço; 

Falta de projetos 
direcionados a 
recuperação e 
reaproveitamento de 
componentes 
eletrônicos. 

 

Recursos financeiros 
para a ampliação da 
coleta de resíduos e 
aquisição de coletores 
específicos; 

Abertura de editais de 
incentivo a projetos de 
reciclagem de 
componentes 
eletrônicos. 
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Coleta de 
Resíduos de 
Construção 
Civil 

Promover a 
coleta de 
Resíduos de 
Construção Civil 
(RCC) no âmbito 
da UFPR, a fim 
de contribuir para 
uma cultura 
sustentável em 
toda a 
comunidade 
acadêmica. 

 

Atender o Decreto Municipal 
nº 1068/2004 em 
conformidade com o disposto 
na Resolução CONAMA nº 
307/2002. 

Disposição de caçambas 
específicas para RCC nos 
campi da UFPR (conforme 
as demandas); 

As obras contratadas pela 
SUINFRA já contemplam o 
Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de 
Construção Civil (PGRCC); 

Fiscalização de Obras 
terceirizadas, por parte da 
SUINFRA, sobre o 
PGRCC; 

Reaproveitamento de 
materiais da construção 
civil em novas reformas. 

Disponibilidade de 
caçambas adicionais 
nos demais Campi da 
UFPR. 

Falta de recursos 
para a contração de 
caçambas 
específicas para 
RCC; 

Falta de capital 
humano para o 
perfeito 
desempenho das 
atividades. 

Recursos financeiros 
para aquisição de 
caçambas de RCC. 

Logística 
Reversa  

Atendimento a 
Lei de Política 
Nacional de 
Resíduos Sólidos 
– PNRS N° 
12.305/10 

Desenvolver mecanismos de 
logística reversa dos 
equipamentos e materiais 
adquiridos pela UFPR. 

Contratos de aquisição de 
alguns materiais e 
equipamentos 
comprometidos com a 
logística reversa. 

Reduzir o ônus da 
UFPR relacionados a 
logística reversa. 

Descumprimento 
dos fornecedores 
com a PNRS N° 
12.305/2010; 

A falta do 
cumprimento dessa 
lei acarretará ônus 
para a UFPR. 

Desenvolver 
mecanismo de 
fiscalização na 
aquisição de 
equipamentos e 
materiais visando o 
cumprimento da 
logística reversa. 

Educação 
Ambiental  

Desenvolvera 
cultura da 
sustentabilidade 
através da 
educação 
ambiental. 

Promover cursos de 
capacitação direcionados a 
comunidade acadêmica, 
visando a formação de 
multiplicadores na área 
ambiental. 

A DGA promove de forma 
limitada, a capacitação de 
alunos visando torná-los 
multiplicadores no 
processo de 
sustentabilidade. 

Criação de uma área 
especifica de 
Educação Ambiental 
junto a DGA ou 
unidade responsável a 
ser criada; 

Promover programas 
de educação 

O não 
comprometimento 
da UFPR na 
institucionalização 
da área de 
educação ambiental 
na DGA ou unidade 
responsável; 

Manter o cenário 

A criação da CGA, com 
a unidade específica 
de Educação 
Ambiental para a 
capacitação continuada 
na área; 

Abertura de editais de 
incentivo a projetos de 
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ambiental continuada.  atual (limitação de 
capital humano e 
financeiro). 

Educação Ambiental. 

Licenciamen-
to ambiental 

Contar com uma 
área especifica 
junto a DGA ou 
unidade 
responsável, 
destinada a 
atender as 
demandas de 
licenciamento 
ambiental nos 
Campi da UFPR.  

Atender as demandas de 
licenciamento para fins de 
construção civil; 

Licenciamento para fins de 
realização de corte e poda 
de árvores; 

Licenciamento para o 
recebimento de madeiras 
certificado, em pátios virtuais 
na UFPR, e controlado pelo 
IBAMA; 

Atendimento a consulta 
prévia de viabilidade 
ambiental dos projetos de 
construção civil na UFPR; 

Demais demandas 
ambientais eventuais. 

 

Atualmente os engenheiros 
e arquitetos da SUINFRA 
buscam por licenciamentos 
para a execução de obras, 
mas em nenhum dos casos 
referente a Licenciamento 
Ambiental, como Licença 
Prévia (LP), de Instalação 
(LI) e de Operação (LO); 

A DGA providencia o 
Licenciamento Ambiental 
para o corte e poda de 
árvores para fins de obra. 

 

Criação de uma área 
especifica de 
Licenciamento 
Ambiental junto DGA 
ou unidade 
responsável; 

Atendimento a todas 
as demandas de 
Licenciamento 
Ambiental da UFPR. 

O não 
comprometimento 
da UFPR na 
institucionalização 
da área de 
Licenciamento 
Ambiental na DGA; 

Manter o cenário 
atual (limitação de 
capital humano e 
financeiro); 

A SUINFRA não 
contar com o 
atendimento às 
demandas de 
Licenciamento 
Ambiental para fins 
de obra civil, junto a 
DGA ou unidade 
responsável; 

O não atendimento 
a legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

A criação da CGA, com 
a unidade específica 
de Licenciamento 
Ambiental para o 
atendimento das 
demandas da UFPR; 

 

Atendimento a 
legislação vigente. 
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Paisagismo Elaboração de 
Planos de 
Arborização em 
todos os Campi 
da UFPR. 

Harmonizar a interação da 
comunidade acadêmica com 
o meio-ambiente, 
possibilitando uma melhor 
convivência com a natureza; 

Garantir a seguridade das 
árvores presentes em todos 
os Campi da UFPR, bem 
como recompor as árvores 
retiradas; 

Promover a segurança da 
comunidade acadêmica. 

 

 

Em editais de contratação 
de poda e corte, 
contemplar requisitos que 
garantam a manutenção da 
arquitetura e integridade 
física das árvores, de 
forma a não comprometer 
a rede elétrica; 

Contratação de serviços 
emergenciais;  

Serviços de poda de 
desobstrução de redes 
aéreas, pela SUINFRA. 

 

Elaboração do Plano 
de Arborização com 
georreferenciamento 
das árvores 
catalogadas em todos 
os Campi da UFPR; 

Preservar a vegetação 
dos Campi da UFPR; 

Inserir no Plano 
Diretor da UFPR 
regulamento de 
recomposição vegetal 
em casos de novas 
construções que 
realizem corte de 
árvores. 

O não 
comprometimento 
da UFPR na 
institucionalização 
da área de 
Licenciamento 
Ambiental e 
Paisagismo na DGA; 

Falta de recursos 
financeiros 
necessários a 
aquisição de 
materiais;  

Inobservância das 
exigências para 
contratação do 
serviço das podas.  

A criação da CGA, com 
a unidade específica 
de Licenciamento 
Ambiental e 
Paisagismo para o 
atendimento das 
demandas da UFPR; 

 

Recursos financeiros 
para execução do 
Plano de Arborização e 
das tarefas de 
paisagismo.  
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Tabela 6: Qualidade de vida no ambiente de trabalho 

 

Ação Objetivo Objetivos específicos Iniciativas/ações Metas 
Identificação de 

riscos 
Recursos 

necessários 

Programa 
Ciclovida 

Fazer da UFPR 
um Núcleo 
Irradiador da 
Cultura da 
Mobilidade 
Sustentável. 

Diminuir o impacto do 
trânsito gerado pela 
Instituição; 
 
Colaborar na implantação de 
Políticas Públicas de 
Mobilidade ativa e 
sustentável; 
 
Incentivar à comunidade 
universitária o uso, a 
pesquisa e a divulgação dos 
benefícios da mobilidade 
ativa e sustentável 

Desenvolvimentos de 
pesquisas e trabalhos 
acadêmicos sobre a 
temática; 
 
Implantação de 
infraestrutura cicloviária 
nos campi; 
 
Articulação com o poder 
público para 
desenvolvimento de 
políticas públicas de 
mobilidade sustentável; 
 
Eventos diversos, 
científicos, esportivos e de 
lazer relacionados a 
mobilidade ativa e 
sustentável. 

Aumentar o percentual 
de deslocamentos 
feitos através do 
transporte coletivo e 
dos meios ativos de 
deslocamentos pela 
comunidade 
universitária; 
 
Adaptação da frota da 
UFPR, para fontes 
mais limpas de 
energia. 

Cultura de 
mobilidade focada no 
automóvel, como 
meio de transporte 
individual. 

A criação da CGA, 
com a unidade 
específica de 
Mobilidade Urbana 
Sustentável para o 
atendimento das 
demandas da UFPR; 

 
Recursos financeiros; 
 
Apoio institucional. 
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Tabela 7 – Sensibilização e capacitação 
 

Ação Objetivo Objetivos específicos Iniciativas/ações Metas 
Identificação de 

riscos 
Recursos 

necessários 

Capacitação 

 

Promover, por 
intermédio de 
palestras, 
worshops e 
outros eventos a 
sensibilização e 
conscientização 
da comunidade 
acadêmica acerca 
da necessidade 
de despender o 
mínimo de 
recursos 
possíveis. 

Otimizar a utilização dos 
recursos públicos disponíveis 
e adotar a reciclagem como 
regra padrão da UFPR; 
 
Fomentar a auto reflexão 
acerca do papel individual de 
cada integrante da 
comunidade acadêmica no 
processo de 
desenvolvimento sustentável 
e gestão eficiente, de modo 
que cada indivíduo entenda 
que cumprindo esta meta de 
maneira singular, estará 
colaborando para o bem 
estar próprio e geral. 

Incluir nas ações de 
capacitação, seminários, 
palestras e minicursos que 
tragam à baila alternativas 
para uma gestão voltada a 
sustentabilidade e 
eficiência. 

Implementar em todos 
os Campi da 
Instituição a adoção 
de condutas 
sustentáveis; 
 
Criar um canal de 
comunicação, por 
intermédio do qual as 
pessoas possam 
apresentar propostas 
de melhoria 
sustentável e eficiente 
nos processos de 
trabalho. 

O não 
comprometimento da 
UFPR na 
institucionalização da 
área de educação 
ambiental na DGA 
ou unidade 
responsável; 

 
Não adesão das 
práticas 
disseminadas nas 
ações de 
sensibilização; 
 
Fragmentação de 
procedimentos entre 
Unidades 
inviabilizando a 
padronização dos 
mesmos e 
dificultando, desta 
forma, a gestão mais 
eficiente. 

A criação da CGA, 
com a unidade 
específica de 
Educação Ambiental 
para a capacitação 
continuada na área; 

 
Disseminadores 
qualificados, com 
didática; 
 
Colaboração estrutural 
entre as Unidades 
envolvidas no 
processo. 
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Tabela 8: Licitações sustentáveis 
 

Ação Objetivo Objetivos específicos Iniciativas/ações Metas 
Identificação de 

riscos 
Recursos 

necessários 

Compras 
Públicas 
Sustentáveis 

Incentivar a 
contratações e 
compras públicas 
sustentáveis. 

 

Projetos de obras 
sustentáveis e manutenção 
predial; 

Reduzir os custos e 
preservar o meio ambiente e 
inserir a cultura do consumo 
responsável; 

Dar preferência para 
aquisição de bens reciclados 
ou recicláveis de acordo com 
a Instrução Normativa Nº 
10/2012; 

Compra de produtos com 
certificação ambiental. 

 

Foram elaboradas guias de 
melhores práticas, com 
especificações de produtos 
que apresentam menor 
impacto ambiental, que 
serão adotados nos editais 
da UFPR; 

Erradicação de compra de 
materiais nocivos à saúde 
(Ex: telhas de amianto); 

Exigência aos 
fornecedores de bens e na 
contratação de serviços ou 
obras o atendimento a IN 
01/2010, do MPOG 
(Critérios de 
Sustentabilidade Ambiental 
na aquisição de bens, 
contratação de serviços ou 
obras pela Administração 
Pública Federal; 

Exigência do atendimento 
a IN 06/2013 do IBAMA 
(Cadastro de Atividades 
Potencialmente 
Poluidoras), para a compra 
de móveis. 

 

Não adquirir materiais 
de consumo com 
especificações 
distintas das 
apresentadas na Lista 
Padronizada de 
Materiais de Consumo 
validados pelo PLS, a 
ser criada. 

 

Falta de recursos 
para aquisição de 
materiais e 
equipamentos, que 
visem a 
sustentabilidade; 

 

 A Lista Padronizada 
de Materiais de 
Consumo não ser 
ampliada e revisada 
periodicamente.  

 

Recursos financeiros 
para a compra de 
materiais e 
equipamentos, que 
visem a 
sustentabilidade; 

Recursos financeiros 
para gastos com a 
campanha de 
conscientização da 
utilização da lista e da 
necessidade de sua 
revisão periódica.  
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Projeto de 
Obras 
Sustentáveis 
e Manutenção 
Predial 

Garantir que as 
novas obras, 
assim como as 
ações de 
manutenção da 
UFPR estejam de 
acordo com as 
melhores práticas 
de 
sustentabilidade 
ambiental, e, que 
proporcionem 
ambiente de 
excelente 
qualidade para a 
comunidade 
acadêmica. 

Edição e revisão constante 
de Manual de Obras Públicas 
Sustentáveis da UFPR de 
forma a garantir diretrizes de 
projeto (arquitetura, estrutura 
e instalações) e padrões de 
execução mais completos no 
quesito sustentabilidade; 

Contemplar no Plano Diretor 
da UFPR os requisitos 
necessários que garantam a 
sustentabilidade em obras e 
manutenção. 

Inclusão em editais de 
contratação de obras e 
manutenção na UFPR a 
apresentação, por parte da 
empresa vencedora do 
certame o Plano de Gestão 
de Resíduo da Construção 
Civil (PGRCC) e fiscalizar 
sua adequada execução 
em todas as obras;  

Revisão constante do 
Plano Diretor da UFPR;  

Inserir padronização na 
especificação de materiais 
de forma a garantir 
facilidade e economia de 
manutenção. Esta 
padronização será 
baseada em experiências 
anteriores para que sejam 
adotados produtos 
duráveis e sustentáveis;  

Destinação de espaço para 
abrigo de resíduos e 
centrais de gases em 
novas edificações que 
envolvam laboratórios que 
façam uso de gases; 

Destinar espaço para 
bicicletários nos prédios 
novos;  

Projetos que aproveitem ao 
máximo a iluminação e a 
ventilação natural;  

Revisar o Manual de 
Obras Públicas 
Sustentáveis da 
UFPR; 

Garantir que todas as 
novas obras, a partir 
da publicação do PLS, 
sejam realizadas 
seguindo os critérios e 
diretrizes 
especificadas no 
Manual de Obras 
Sustentáveis da 
UFPR, garantindo a 
economia dos 
recursos ambientais e 
financeiros, através da 
introdução de 
conceitos tais como 
respeito ambiental, 
durabilidade e redução 
de custos de 
manutenção predial; 

Prever uma Estação 
de Tratamento de 
Efluentes (ETE) em 
novas edificações que 
envolvam laboratórios 
que venham gerar 
efluentes perigosos; 

Adaptar ETE nas 
unidades de Saúde, 
como HC e MVFA, 
objetivando o 
tratamento de 
efluentes contendo 

Falta de divulgação 
do Manual de Obras 
Sustentáveis da 
UFPR para as 
empresas de projeto 
contratadas;  

Resistência da 
comunidade à 
padronização dos 
revestimentos;  

Não conclusão do 
Plano Diretor;  

Não observância às 
exigências dos 
manuais.  

 

Capacitação da equipe 
de fiscalização para 
apreciação e 
fiscalização do 
PGRCC;  

Aquisição de material 
bibliográfico sobre 
novos materiais e 
revestimentos, e, 
sobre utilização de 
resíduos da 
construção;  

Recursos financeiros.  
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Captação da água da 
chuva para as novas 
edificações; 

Uso de torneiras com 
temporizador e vasos 
sanitários com bacias 
acopladas (tipo duoflux ou 
ecoflux);  

Uso de materiais/insumos 
mais sustentáveis nas 
obras, gerando menos 
impacto ao meio ambiente; 

Promover compensação e 
replantio de vegetação 
eventualmente suprimida 
em novas obras.  

fármacos; 

Ampliação de 
bicicletários nos 
Campi da UFPR; 

Adaptar sistemas de 
captação de água de 
chuva para obras já 
existentes; 

O PLS dará subsídios 
para as futuras 
revisões do Plano 
Diretor da UFPR, bem 
como da área técnica 
da SUINFRA, de 
forma a garantir a 
ocupação racional dos 
Campi com critérios 
sustentáveis, 
promovendo qualidade 
para as novas 
construções com o 
menor impacto ao 
meio ambiente e às 
construções 
existentes. 
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2.1.3. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO  

 

As ações de divulgação e conscientização serão definidas e executadas através da DGA e 

do NIMAD, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social, abrangendo os seguintes 

fatores: 

 Divulgação na página oficial da UFPR (internet) de ações sobre a sensibilização e 

conscientização referentes ao tema Sustentabilidade; 

 Elaboração de material de divulgação: folders, banners, cartilhas, cartazes, flayers, 

etc.; 

 Promoção de campanhas em áreas temáticas nas seguintes áreas: gestão de 

resíduos, paisagismo, bem estar animal, educação ambiental, etc.; 

 Treinamento de funcionários de limpeza, empenhados na operacionalização de 

resíduos (coleta e separação), e vigilância, envolvidos nos programas de bem estar 

animal; 

 Divulgação dos resultados parciais das ações implementadas no PLS; 

 Divulgação de Boas Práticas de Sustentabilidade. 

 

2.1.4. AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO 

 

Ocorre a necessidade de comprometimento com as questões relacionadas ao PLS, de toda 

a instituição, e principalmente, de cursos relacionados a área ambiental, clubes, centros 

acadêmicos e do grupo de teatro PalavrAção da UFPR, para as diversas formas de 

conscientização junto a comunidade universitária, em temas relacionados a sustentabilidade; 

 

Envio por e-mail, através da ACS e da página institucional, de dicas sobre boas práticas de 

sustentabilidade; 

 

Implementação do Plano de Comunicação sobre:  

 Uso consciente de papel, copos plásticos, energia elétrica, água e esgoto, etc.; 

 Coleta seletiva de resíduos; 

 Logística reversa; 

 Normatização Interna de Resíduos Perigosos da UFPR; 
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2.1.5. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

As ações de capacitação, para os servidores e comunidade acadêmica, para a 

concretização da implementação do PLS e formação de multiplicadores, se dará através das 

seguintes ações: 

 Apresentação do PLS para a Comunidade Acadêmica de toda a UFPR; 

 Campanhas de conscientização das práticas de sustentabilidade e racionalização do 

uso de materiais e serviços; 

 Formação de multiplicadores interessados em boas práticas de sustentabilidade; 

 Educação Ambiental. 

 

2.1.6. PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE COORDENADORIA DE GESTÃO AMBIENTAL 

– CGA 

 

A Comissão entende que uma nova estruturação da Gestão Ambiental se faz necessária em 

virtude da atual demanda institucional para as questões ambientais, considerando que 

atualmente a DGA apresenta um contingente de apenas dois servidores e um terceirizado, 

responsáveis pelo atendimento de todos os Campi da UFPR. Além da gestão de resíduos a 

DGA atende diversas ações de caráter ambiental como: controle de vetores e zoonoses, 

plano de corte e reposição florestal, capacitação na área ambiental, limpezas de caixa 

d’água, licenciamento ambiental, organização de eventos na área ambiental, despachos 

administrativos e assessoria na área ambiental entre outras atividades, para tanto conta com 

a parceria do NIMAD no desenvolvimento destas ações. Recentemente o Programa de 

Mobilidade Urbana Sustentável da UFPR incorporou na DGA, resultando em mais uma área 

a ser desenvolvida futuramente pela CGA.  

A formação de uma equipe multidisciplinar é considerada fundamental para que a 

Universidade atenda as demandas ambientais de forma satisfatória. A equipe proposta irá 

desenvolver ações de caráter especifico conforme o quadro proposto nesse documento e 

deverá agir como multiplicador, através de programas de educação ambiental, além de 

atender aos aspectos técnicos e legais pertinentes a cada área especifica. 

Consideramos importante que a Coordenadoria de Gestão Ambiental – CGA, a ser criada, 

venha ser vinculada diretamente a Administração Central da Universidade, devido à 
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necessidade de autonomia e alocação de recursos visando agilizar o atendimento as 

necessidades ambientais.  

Tal proposta de criação da CGA deverá ser submetida pela SUINFRA ao Conselho 

Universitário, paralelamente a este PLS. 
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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais 

e estatutárias, aprova o presente PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL DA UFPR.  

 

 

 

 

 

Publique-se.  

Registre-se e Cumpra-se. 

 

 

Curitiba, dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Zaki Akel Sobrinho 

Reitor 

 

 

 

 


