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APRESENTAÇÃO  

 

 Há diversas abordagens teóricas para o termo sustentabilidade.  Em sua 

essência, esse termo prefigura a existência de  uma  gestão  que  contemple  o  

meio  ambiente,  o desenvolvimento econômico e a justiça social de forma 

equilibrada. 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT), campus Barra do Garças, está localizada no Vale do Araguaia, tem como 

um dos principais objetivos promover o   desenvolvimento  regional. Sendo assim, as 

ações e  atividades  devem ser pautadas  no  uso racional  dos  recursos,  pois é  

extremamente  importante  para atuação responsável da Administração Pública.  

 Este relatório apresenta  resultados obtidos no ano de 2017, indicadores 

do Plano  de  Logstica  Susstentável  (PLS) e ações referentes à Coleta Seletiva 

Solidária bem como metas e projetos para o ano de 2018. Cabe ressaltar que as 

Comissões envolvidas no processo, a saber, Comissão Permanente de 

Sustentabilidade, Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS) e 

Comissão da Coleta Seletiva Solidária (CSS), encontravam-se esvaziadas e 

desatualizadas devido ao fato de muitos servidores que faziam parte das mesmas 

estarem afastados ou terem sido removidos.  

 Tendo em vista que tais comissões só foram recompostas em setembro 

de 2017, o presente relatório não contempla todos os itens Instrução Normativa (IN) 

nº  10  de  12  de  novembro  de  2012  do  MPOG. No entanto, estabelece metas e 

ações a serem realizadas no ano seguinte para atender todos os quesitos na busca 

de indicadores cada vez mais favoráveis. Nesse sentido, partir de 2018 será 

possível visualizar o  impacto  do  PLS  e da CSS nos  indicadores  propostos.  Tal 

relatório também servirá para a Comissão Permanente avaliar os indicadores e rever 

as metas. 
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1 RELATÓRIO DA COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE GESTÃO DE 

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - PLS 

 

 A Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS 

nomeada pela Portaria nº 143 de 29 de setembro de 2017 formada pelos servidores 

Mariane Waldow Cotrim, José Fernandes Nunes Belém e Martha Tussolini Rickli se 

reuniu no dia 13 de dezembro de 2017 para avaliação do ano, projeção das ações 

em 2018 e emissão do relatório do semestre de 2017. 

 Conforme a Instrução Normativa Nº 10, de 12 de novembro de 2012 com 

base no  art. 16, do Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, o PLS deverá conter, 

no mínimo:  

I  –  atualização  do  inventário  de  bens  e  materiais  do  órgão  ou  entidade  

e  identificação  de similares de menor impacto ambiental para substituição;  

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e 

serviços;  

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano;   

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação.  

 O PLS do IFMT Campus Barra do Garças foi elaborado no ano de 2015 pela 

formação anterior da comissão. A atual comissão avaliou o PLS e verificou que o 

cronograma está desatualizado e muitas ações não foram realizadas, assim, definiu-

se as ações iniciais para o ano de 2018. 

As deliberações para os itens I, II foram as seguintes: 

a) Fazer relatório de levantamento de dados em jan/2018; 

b) Atualizar o cronograma do PLS em jan/18; 

c) Fazer Relatório de Acompanhamento em jul/2018 e dez/18; 

d) Reunião com Direção Geral e Chefia do DAP para alinhamento dos trabalhos 

e decisões; 

e) Reunião com a Comissão: 29/01 a 02/02/18 para dividar as tarefas para 

colocar em prática o item II e os subitens I, II e III do PLS. 

 

Os Anexos I e II apresentam o consumo de recursos como copos, papeis e 

energia, em vista disto, as propostas para o item do II – práticas de sustentabilidade 

e de racionalização do uso de materiais do PLS foram: 

a) Copos: 
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a. Cortar tudo do Campus e ver preço das canecas com o Daniel UFMT; 

b. Cobrar R$ 2,00 para cada caneca para a valorização do serviço; 

b)    Papel: 

a. Diários do professor (não precisar imprimir) 

b. Ver como anda a implantação do SEI! Processos eletrônicos;  

c. Conscientizar para fazer frente e verso; fonte econômica; computador 

dos professores; Evitar impressão para leitura; Imagens com tutorial 

para impressão econômica. 

c)   Energia 

a. Portas das salas de aula (não fecham); 

b. Trocas as lâmpadas atuais por LEDs; 

c. Termostatos – controlar temperatura para 23º nos ares condicionados; 

d. Projeto para área de convivência: áreas verdes com banquinhos, 

mesas e trilhas; 

e. Divulgar para os servidores e alunos os indicadores de gasto de 

energia mensal; 

f. Contador de gastos de energia dos ares-condicionados nas salas de 

aula e salas de servidores; 

d)   Compras sustentáveis: compras internas – dispensas; 

e) Transportes: 

a. Otimizar as saídas dos veículos oficiais; 

b. Carona solidária – app com os servidores. 

 

As propostas para o item IV – ações de divulgação, conscientização e 

capacitação foram as seguintes: 

a) Comunicação das ações com os servidores Vinicius, Renata e Carine; 

b) Capacitar a equipe da limpeza; Compras sustentáveis; Sinésio e Prefeitura 

para observar que quem fornece a ordem da obra saber informar quais as 

normas corretas para a construção; 

c) Conscientização: Alunos (vídeos); Avisar sobre economia. 

 

 Portanto, é recomendável que no exercício de 2018 haja continuidade dos 

Planos de Ação listados no PLS de 2015. Sendo necessário a revisão do 

cronograma do PLS bem como o levantamento dos dados de 2017 no mês de 
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janeiro de 2018. Em julho de 2018 será feito o relatório  das ações e dos dados para 

que possamos visualizar os resultados dos planos através dos indicadores de 

acompanhamento. 

  Já os Planos de  Ação  não  iniciados,  é  desejável  que  sejam  implantados  

visto  que  não  se observa óbice para sua execução.  

  

2 RELATÓRIO DA COMISSÃO DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 

 

2.1 APRESENTAÇÃO GERAL  

O decreto presidencial nº 5940 de 25 de Outubro de 2006 determina que 

todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta 

estabeleçam e mantenham programas de coleta seletiva solidária.  

Além da relevância ambiental, social e econômica que um programa de coleta 

seletiva apresenta, o programa de coleta seletiva solidária é essencial 

administrativamente.    

A coleta seletiva solidária consiste na coleta dos resíduos sólidos recicláveis 

descartados, separados na fonte geradora, para destinação às associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Este processo gera trabalho e 

renda para famílias economicamente desfavorecidas.  

Este relatório traz informações sobre algumas ações realizadas no âmbito do 

programa de coleta seletiva solidária com o objetivo de monitorar seu andamento e 

buscar sua melhoria.  

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Estimular a separação e disposição adequada dos resíduos; 

b) Coletar os resíduos sólidos e separá-los em suas devidas categorias;  

c) Desenvolver as atividades de reciclagem e reuso dos resíduos sólidos; 

d) Tornar possível a utilização dos objetos provenientes dos resíduos; 

e) Despertar o interesse pelo desenvolvimento sustentável. 

 

2.3 AÇÕES AMBIENTAIS REALIZADAS EM 2017 

 

2.3.1 Parceria com o projeto sentinela sustentável no 58° Batalhão de Infantaria 

Motorizado – Aragarças – GO 
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Foi realizada nesse ano uma parceria com o Batalhão de Infantaria 

Motorizado por meio de palestra e participação das ações do projeto sentinela. A 

palestra foi realizada para toda a comunidade acadêmica e o 1°, 2° e 3° ano 

participaram do dia de coleta seletiva, inclusive visitaram a empresa Reciclar onde o 

projeto destina os resíduos coletados. Essa parceria teve como objetivos:  

 )Vivenciar a coleta seletiva nas vilas militar e Aeronáutica; 

a)Entender a logística dos resíduos sólidos recicláveis e do produto final; 

b)Entender a organização empresarial; 

c)Conhecer os materiais recicláveis que a empresa recebe ou descarta; 

d)Classificar os diferentes tipos de plástico. 

 

2.3.2 Instalação do “ecoponto” 

O “ecoponto” é um projeto da secretaria do meio ambiente em parceria com 

algumas instituições de ensino de Barra do Garças e visa educar a população a 

separar os resíduos gerados nas escolas e residências. Os resíduos coletados são 

armazenados em um local para que o caminhão destinado pela prefeitura recolha e 

leve para empresa “Reciclar”. 

  

2.3.3 SEMAIF 

A Semana do Meio Ambiente do Instituto Federal – IFMT- teve como objetivo 

contribuir para o processo de ensino-aprendizagem relacionado à sustentabilidade e 

educação ambiental, através da apresentação de trabalhos elaborados pelos alunos 

do ensino médio em Controle Ambiental, de palestras e trabalho de conscientização 

ambiental com a limpeza do Rio Garças, na perspectiva de contribuir na construção 

do cidadão consciente em relação aos problemas existentes no meio ambiente. 

 

2.3.4 Oficina De Compostagem Escolar Urbana 

A presente proposta teve como objetivo colaborar nas discussões que 

circundam a Educação Ambiental como campo de estudo e pesquisa fundamental 

para a construção de uma consciência ecológica, através da realização de uma 

oficina de compostagem escolar urbana no Centro Educativo Imaculada Conceição 

– CEIC, na perspectiva de contribuir na construção do cidadão consciente em 

relação aos problemas existentes no meio ambiente. 
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2.3.5 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos no IFMT – Reciclagem e Reuso 

O objetivo desse projeto é conscientizar a comunidade acadêmica do IFMT – 

Campus Barra do Garças, submetendo-os a vivenciar o desenvolvimento 

sustentável em seu local de estudo e trabalho, a fim de conservar e preservar o meio 

ambiente para as populações futuras. 

 

 

2.4 PROJETOS DE PESQUISA 

O trabalho de pesquisa será realizado com a comunidade acadêmica 

(discentes, docentes, servidores técnicos administrativos e servidores terceirizados) 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus 

Barra do Garças.  Inicialmente, serão realizadas pesquisas sobre o tema do projeto 

com os alunos bolsistas para proporcionar maior embasamento teórico/científico e 

para melhor uso das informações que serão repassadas a comunidade. 

Posteriormente, serão realizadas palestras de conscientização na instituição, 

reuniões principalmente com os alunos sobre utilização dos resíduos sólidos, 

conscientização ambiental e importância das atividades de preservação do meio 

ambiente. 

Os locais de disposição de resíduos sólidos do Instituto serão coloridos e 

identificados para facilitar a separação destes. Haverá regularmente a separação 

dos resíduos que serão reciclados ou reutilizados por parte da comunidade escolar. 

 

2.5 PROJETO DE EXTENSÃO   

 

2.5.1 IFCONSCIENTE 

Público alvo: Toda a comunidade interna e a comunidade externa que acessar as 

redes sociais do Campus Barra do Garças. 

Este projeto propõe reforçar um dos valores institucionais, a sustentabilidade, 

respeitando a sociedade e o planeta, e visa desenvolver atividades de 

conscientização ambiental no IFMT Campus Barra do Garças bem como na 

comunidade externa. A implementação desse trabalho tem como objetivo principal 

auxiliar na divulgação em redes sociais para conscientizar as pessoas sobre a 

conservação do meio ambiente, legislação ambiental e consumo consciente dos 

recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental. Serão desenvolvidos 
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materiais de divulgação, por meios digitais e impressos, como cartilhas e folders de 

orientação. É fundamental para nossa evolução e sobrevivência ter atitudes e 

cuidados com a escola ou qualquer local que a pessoa estiver e conviver. Portanto, 

o intuito é incentivar a todos, inclusive a comunidade externa a cuidar do meio 

ambiente, resultando então, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos Gerais: O projeto tem como objetivo divulgar dicas de conscientização 

ambiental nas redes sociais, para a comunidade interna do IFMT Campus Barra do 

Garças, e também comunidade externa. 

 

Objetivos Específicos 

a) conscientizar as pessoas sobre a conservação do meio ambiente, 

promovendo a sustentabilidade ambiental, conforme o Plano de Logística 

Sustentável do IFMT; 

b) Informar as pessoas sobre a legislação ambiental; 

c) Incentivar o consumo consciente dos recursos naturais, de maneira 

sustentável; 

d) Desenvolver materiais de divulgação, pelos meios digitais e impressos. 

e) Permitir a democratização do saber, contribuir para a formação 

profissional e cidadã dos participantes do projeto; 

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS 

Mês Ações realizadas 

07 a 

12/2017 

Criação das artes gráficas e orientações de conscientização 

ambiental nas redes sociais. 

08/2017 

Participação na IV Jornada de Ciência e Tecnologia Campus Barra do 

Garças, na modalidade banner, apresentando o projeto para nossa 

comunidade. 

10/2017 

Aplicação da 1ª Campanha IFConsciente. A campanha funcionou da 

seguinte maneira: a cada 05 recipientes plásticos recicláveis limpos, a 

pessoa ganharia uma caneca sustentável.  

Foram arrecadados 200 recipientes recicláveis limpos. 
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11/2017 

Aplicação da 2ª Campanha IFConsciente. A campanha funcionou da 

seguinte maneira: as 06 primeiras pessoas que mais entregarem 

recipientes plásticos limpos ganham uma camiseta do Projeto 

IFConsciente.  Foram arrecadados 550recipientes recicláveis limpos. 

12/2017 

Aplicação da 3ª Campanha IFConsciente. A campanha funcionou da 

seguinte maneira: a cada 05 recipientes plásticos recicláveis limpos, a 

pessoa ganharia uma caneca sustentável.  Foram arrecadados 

200recipientes recicláveis limpos. 

Criação da placa do Ecoponto com apoio do DAP/IFMT com as 

especificações do que pode e o que não pode depositar no ecoponto. 

Divulgação nas redes sociais com instruções de como usar o 

Ecoponto do Campus. 

 

 

Figura 1: Mensagens de conscientização ambiental nas redes sociais. Fonte: 

Elaborado pelos autores, publicação da rede social Instagram.  

 

 



12 
 

 

 

Figura 2: 1ª Campanha IFConsciente de conscientização sobre coleta seletiva 

 

 

Figura 3: 2ª Campanha IFConsciente de conscientização sobre coleta seletiva 
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Figura 4: 3ª Campanha IFConsciente de conscientização sobre coleta seletiva 

 

 

 

 

  

 

Figura 5: Elaboração da placa do Ecoponto com apoio do DAP/IFMT. 
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2.6  AÇÕES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 2018 

 

As propostas de ações para o ano de 20018 são: 

a) Trocar os coletores instalados no campus, no total serão 06 (cinco) conjuntos. 

Instalar coletores nas salas de aula e nos setores administrativos- recicláveis/não 

recicláveis. 

Quando: 2º Semestre de 2018. 

 

b) Adequar a área de armazenamento de resíduos sólidos 

Quando:  1º semestre de 2018 

 

c) Apresentação: Com o início do programa de coleta seletiva no IFMT, tornou-

se necessária a realização de atividades em educação ambiental para 

sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância da separação dos 

resíduos e da participação de todos neste processo. 

 

d) Exposição de banners de orientação próximos às lixeiras localizadas nas 

áreas internas externa das edificações. 

Público-alvo: Toda a comunidade acadêmica 

Periodicidade: Contínua 

Situação: 2º Semestre 2018 

 

e) Realização de minicurso de conscientização e orientação para a coleta 

seletiva solidária. 

Público-alvo: Funcionários Terceirizados 

Periodicidade: Semestral 

Situação: A ser realizada a partir de 2018 

Obs.: O material deste minicurso será publicado no site do IF 

 

f) Divulgação de cartazes eletrônicos de orientação através do e-mail 

institucional (servidores) e em meios eletrônicos (estudantes) 

Público-alvo: Toda a comunidade acadêmica 

Periodicidade: Mensal 
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g) Palestras informativas sobre a Coleta Seletiva Solidária no IFMT e orientação 

sobre o descarte correto de resíduos sólidos na instituição. 

Público-alvo: Comunidade acadêmica Periodicidade: Semestral 

Situação: Será realizada pelos Estudantes da disciplina de educação ambiental e 

gestão de resíduos sólidos; alunos da especialização em Agroecologia, a partir do 1º 

Semestre de 2018 

 

h) Incentivar os alunos do 1 e 2º Ano do Curso de Controle Ambiental para a 

criação de uma página para a coleta seletiva solidária por exemplo no 

facebook, onde serão divulgadas as atividades desenvolvidas e a serem 

desenvolvidas. 

 

i) Divulgação da Coleta Seletiva Solidária na Semana do Meio Ambiente 

doIFMT, realizada no mês de setembro do ano corrente. 

Público-alvo: Comunidade Acadêmica  

Periodicidade:Anual 

Situação: Setembro de 2018 

 

J) Iniciar a pesagem dos resíduos sólidos antes da destinação final com o intuito 

de realizar um inventário anual dos mesmos. Esta atividade será iniciada à 

partir do mês de fevereiro de 2018. 

 
2.7 CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA  

 

As ações de educação ambiental voltadas para coleta seletiva solidária 

iniciada em SETEMBRO DE 2017 está cumprindo seu objetivo. Ou seja, separar os 

resíduos sólidos recicláveis na sua fonte geradora e encaminhá-los a uma 

destinação final segura. Em Barra do Garças/MT e na região não existe uma 

Cooperativa de resíduos sólidos, por este motivo encaminhamos os mesmos para o 

projeto realizado pela prefeitura municipal. Entendemos, porém, que a quantidade 

de material reciclável pode ser aumentada, e melhor separada, beneficiando o 

trabalho e, portanto, a sustentabilidade ambiental. Entendemos também que para 

isso é necessária a intensificação das atividades de sensibilização para a 

importância da coleta seletiva. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 A Comissão Permanente de Sustentabilidade do IFMT a ser atualizada a 

partir de 2018, ficará encarregada de acompanhar, em sentido  amplo,  as  ações  e 

subprogramas elencados por este documento. 

 O presente Relatório, portanto, deverá ser atualizado por meio dos Relatórios 

de Acompanhamento, a serem elaborados ao término de cada ano de sua vigência. 

Participações que proponham alterações, adições ou modificações poderão ser 

encaminhadas constantemente tanto pela comunidade interna como pela  

comunidade  externa.  Essas participações serão também registradas nos relatórios 

de acompanhamento. 

 Os documentos complementares  que  emanarem  do  PLS ou da CSS  sejam  

eles  de  natureza informacional  ou normativa  serão considerados  parte  deste  

documento  e  incorporados à redação como anexos à medida que forem elaborados 

e aprovados. 

  Dentre as ações realizadas pelas comissões envolvidas, destacamos a 

implantação, mesmo que ainda em forma embrionária, da Coleta Seletiva Solidária, 

um anseio antigo de toda a comunidade do nosso campus e que só foi possível 

graças à parceria com o projeto sentinela sustentável no 58° Batalhão de Infantaria 

Motorizado – Aragarças – GO, a Universidade Federal de Mato Grosso UFMT 

(Ecoponto) e à Prefeitura Municipal de Barra do Garças (Coleta do Ecoponto) 

instituições às quais registramos nossos agradecimentos.  
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ANEXO I – Consumo de Materiais  

  

 

Código¹  Descrição do item    Quantidade 

      (anual) 

Unidade de medida  Valor Total R$²   Item Sustentável³ 

002058 Papel A4 color plus, celulose       556 RESMA 
 

4,89 = 2.718,84  

002531 Copos Descartáveis, plastic 180 ml       209 PACOTE c/ 100 
 

2,71=  566,39  

007430 Cartucho toner, impressora  
sansung modelo: MLT D203D, preto 

        61 UNIDADE 
 

322,80= 19.690,80  

Obs.: ¹ Refere-se ao código do Sistema de Catalogação de Material (CATMAT) para as unidades integrantes do SISG. Para as demais, 
utilizar código de material usualmente empregado.  

² Somatório do valor em Real dos itens adquiridos no período de 1 ano. 

 ³ Informar sim ou não.  
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ANEXO II – Consumo de Energia, Água e Esgoto em 2016 e 2017 

 

 

 

 

 


