
 

 Comissão Gestora da A3P 

Agenda Ambiental da Administração Pública 
 

 

Reunião dos Coordenadores das Comissões A3P do IFRJ 

 Ata de Reunião 02/2019   Data:  11/09/2019   Horário: 14:00 às 16:30 

 

Participantes: 

   

Comissão  Integrante 

Arraial do Cabo - 

Duque de Caxias Moacir de Souza Romeiro 

Engenheiro Paulo de Frontin Vanessa Jacob Victorino 

Mesquita Jacy Luz Vieira 

Nilópolis Ausência justificada 

Niterói Ausência justificada 

Paracambi Ausência justificada 

Pinheiral Livia Puello de Barros Gil 

Reitoria Nathália da Silva Braga 

Resende André Felipe Figueira Coelho 

Rio de Janeiro - 

São João de Meriti Ausência justificada 

Volta Redonda Maria Inês Rodrigues da Silva e Silva 

 

 
Assuntos tratados: 
 
1. Informes apresentados por Nathália, da Gestão Ambiental do IFRJ: 
 
 Apresentação dos presentes e teste dos equipamentos. 

 
 Campanha de coleta de pilhas e baterias no IFRJ 
Parceria do IFRJ com a empresa GREEN Eletron – Gestora de Logística Reversa de 
Eletroeletrônicos. O material deve ser encaminhado para a reitoria do IFRJ, entregue na sala 
da Gestão Ambiental/ Saúde. A arte produzida pela Gestão Ambiental para divulgação e 
identificação dos coletores será encaminhada junto à ata desta reunião e no Anexo II, para uso 
pelos campi. Outras informações são disponibilizadas no Anexo I, para serem utilizadas nas 
campanhas de sensibilização. 
 

 Edital para destinação de resíduos perigosos do campus Paracambi 
O edital será encaminhado aos coordenadores das Comissões e diretores dos campi. Vanessa 
informou que o descarte de lâmpadas no campus Eng. Paulo de Frontin é feito através de 
logística reversa. Nathália ressaltou que foi solicitado ao setor de licitação a inclusão de 
logística reversa nos próximos contratos como um critério de sustentabilidade. Pontuou 
também que a responsabilidade do setor administrativo fazer o descarte dos resíduos 
perigosos e que a Comissão A3P deve apenas acompanhar o processo, a fim de garantir que a 
destinação esteja sendo realizada de forma adequada. 
 
 Chamada Pública para o Programa de Eficiência Energética da ENEL  
Esta Chamada Pública é um instrumento de seleção de projetos de Eficiência Energética e visa 
a escolha de projetos para unidades consumidoras na área de concessão da ENEL. Serão 
disponibilizados R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). No dia 02/10/2019 a ENEL Rio 
realizará seu workshop para esclarecimentos das dúvidas técnicas. Mais informações no 
endereço eletrônico: http://enel-rj.chamadapublica.com.br/ 
  
 Inscrições abertas 8º Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade - Prêmio A3P 
A divulgação (anexo III) será encaminhada por e-mail, e anexada na ata. 
 

 Divulgação do 3º Encontro de Práticas Sustentáveis da Rede Recicla Porto  
O convite (anexo III) será encaminhada por e-mail, e anexada na ata. 
 



 Atualização da lista de integrantes das Comissões na Portaria da A3P  
Considerando a necessidade de inclusão/exclusão de integrantes na Portaria das Comissões 
A3P, pedimos que os Coordenadores das Comissões nos encaminhe as listas de nomes com 
matrícula SIAPE. O prazo foi prorrogado até o dia 18 de setembro. 
 

 Uso de atas e criação de página da Comissão no Portal do IFRJ. 
Vanessa (Campus Eng. Paulo de Frontin) mencionou a dificuldade em reunir os representantes.  
André (Campus Resende) informou que devido ao acúmulo de atividades dos representantes, 
ainda há uma dificuldade em dinamizar o registro das informações. Moacir (Campus Duque de 
Caxias) mencionou que devido ao processo de desfazimento de bens, ainda não foi possível 
dar andamento a esta questão da criação da página da Comissão nem registro em ata. Maria 
Inês (Campus Volta Redonda) informou que a Comissão elaborou o Edital de Chamamento 
Público, mas que ainda falta a publicação do documento. Jacy (Campus Mesquita) pontou que 
também está com dificuldade para reunir a Comissão. Após informação dos coordenadores 
sobre a dificuldade em reunir a Comissão, ficou acordado que Nathália enviará um e-mail aos 
coordenadores das Comissões Locais para repassarem aos demais integrantes da Comissão. 
Foi definido, em conjunto com os coordenadores presentes, que as Comissões deverão realizar, 
inicialmente, uma reunião por mês letivo, sendo que a permanência do nome do servidor na 
portaria se dará apenas com 70% de presença. 

 
 Datas das próximas reuniões de coordenadores, definidas pelo grupo:  

13 de novembro - 14 horas 
12 de fevereiro - 14 horas 
 
 

2. Informe sobre ações das Comissões e dificuldades encontradas, com proposição de 
soluções pelo grupo e Gestão Ambiental: 
 
 Pinheiral 
Lívia informou que o Edital de Chamamento Público ainda não foi publicado, pois ainda há 
necessidade de pesagem do resíduo. No primeiro semestre, houve a implantação da coleta 
seletiva nas salas de aula e, no segundo semestre, começaram as implantações nos setores 
administrativos. Na Semana Acadêmica do Campus, foi apresentado o projeto da coleta 
seletiva, apresentando bons resultados. Também foi realizada, pela cooperativa, uma oficina 
de a fabricação de sabão a partir de óleo usado. Sobre a questão energética, Lívia informou 
que o Campus ganhou alguns painéis solares e que chegaram a ser instalados, porém houve 
algum problema e os painéis não estão funcionando. Pontuou que o Campus já concorreu no 
Programa de Eficiência Energética da Light, mas que, até o momento, não obtiveram êxito, 
contudo não sabe dizer se ainda está em vigência ou não, mas vai verificar com a Direção 
Administrativa. 
 
 Mesquita 
Jacy informou que já receberam as documentações das Cooperativas e que após análise, será 
publicado o resultado final daquelas que estão ou não habilitadas para iniciar o recolhimento 
dos resíduos do campus. Estão dando seguimento a campanha de coleta de tampinhas 
plásticas. 

 
Duque de Caxias 

Moacir informou que, no momento, está dando seguimento ao desfazimento de bens. Na 
próxima reunião, apresentará fotos de antes e despois do processo a fim de compartilhar a 
ação com os demais coordenadores. 

 

 Volta Redonda 
Maria Inês mencionou que já foi publicado o Edital de Chamamento Público da Coleta Seletiva 
Solidária, mas que, até o momento, não houve nenhuma inscrição. Nathália recomendou que 
façam ligações para as Cooperativas e ofereceu ajuda para divulgação. Sobre a compra das 
placas solares do Campus, Maria Inês informou que ocorreu através de um projeto criado pelo 
docente Max. Havia uma verba disponível, então realizaram uma pesquisa de preços para a 
compra dos painéis solares. No entanto, os painéis estão fornecendo apenas uma parte da 
energia utilizada no Campus, mas com isso, já houve uma economia energética e financeira. 
A ideia futura é de ampliação do sistema de placas solares, mas, no momento, não é possível 
devido ao contingenciamento de verbas. A representante irá repassar a informação sobre o 
Programa de Eficiência Energética da ENEL. 
 
 
 



 Engenheiro Paulo de Frontin 
Vanessa informou que o Edital de Chamamento Público das Cooperativas já foi publicado e que 
estão aguardando as inscrições das cooperativas interessadas. Haverá, em outubro, a Semana 
Acadêmica, com atividade de Coleta de Óleo para fabricação de sabão. Além disso, mencionou 
que está com dificuldade de se reunir com a Comissão do Campus, devido agenda apertada 
de alguns representantes e que ainda não houve uma reunião no Campus, mas que ainda esse 
mês será realizada uma reunião e que a ata será publicada. Nathália (Gestão Ambiental da 
Reitoria) sugeriu a elaboração de um cronograma com todas as datas das reuniões, a fim de 
facilitar a participação dos integrantes da Comissão. Além disso, sugeriu que Vanessa enviasse 
um convite aos servidores do Campus para que aqueles que possuem interesse na temática 
da Comissão pudessem integrar à representação do Campus. 
 
 Resende 
André informou que realizou uma visita na Associação de Catadores Recicla Resende para 
identificar a melhor maneira de recolhimento dos resíduos no Campus. Serão disponibilizadas 
Bolsas Grandes onde haverá a troca semanal (Bolsa com resíduos e sem resíduos) entre 
Campus e Cooperativa. Além disso, está realizando um projeto de compostagem, onde as 
pessoas podem levar os resíduos de suas casas para o Campus. 
 

 Reitoria 
Nathalia informou que a coleta seletiva está sendo bem atendida e que no final do ano a 
cooperativa que nos atende irá mudar.  Mencionou a implantação da campanha de pilhas e 
baterias, além da campanha de tampinhas plásticas que está recebendo bastante participação 
dos servidores. Informou brevemente as ações do Projeto da Sala Verde que está em 
andamento. 
 

 São João de Meriti 
O representante, Fábio Santos, informou, por e-mail, que devido ao evento que está sendo 
realizado no Campus:  I semana do Administrador, não conseguirá estar presente na reunião.  
 

 Niterói 
O representante, Pedro Henrique de Almeida Silva, informou, por e-mail, que devido a uma 
reunião geral do Campus, não conseguirá participar da reunião da Comissão. Pontuou, 
também, que, até o momento, não houve avanço quanto ao Edital de Chamamento Público. 
Mencionou que a Clin (Companhia Municipal de Limpeza de Niterói) participará da Semana 
Acadêmica do Campus para realizar uma campanha de conscientização. 

 

 Nilópolis 
O representante, Marco Aurélio, informou, por e-mail, que devido ao atraso de uma reunião da 
UFRJ não conseguirá estar presente na reunião da Comissão. Mencionou que a Comissão A3P 
Nilópolis disponibilizou caixas, em metade dos setores administrativos, para o recolhimento de 
papel para reciclagem e que estão reutilizando as caixas de papelão usadas. Informou também 
que estão terminando um formulário para ouvir os colegas técnicos sobre o trabalho 
relacionado à sustentabilidade, a intenção é fazer uma análise quantitativa de resíduos no dia 
de maior e menor movimento para ter dados estimados para a elaboração do Edital de 
Chamamento Público. 
 
 
3. Troca de experiências com outros servidores e profissionais externos ao IFRJ 
A convidada Stephanie Di Chiara Salgado, não pode estar presente para fazer a apresentação 
sobre Educação Ambiental crítica por estar de licença para capacitação. 
 
 
4. Finalização 
Sem mais a acrescentar a reunião foi finalizada. 

 
 
A redação da ata foi realizada por Nathália Braga e Luana Monteiro, da Gestão Ambiental do 
IFRJ. 
 
 
  



Anexo I: Informação complementar de suporte para as campanhas de recolhimento de pilhas 
e baterias nos campi do IFRJ. 
 

A Green Electron é uma empresa fundada pela Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica - ABINEE, no ano de 2016, sem fins lucrativos e que tem por objetivo 
principal a implementação e coordenação de um sistema de logística reversa de 
eletroeletrônicos, pilhas e baterias de forma coletiva, para fornecer ao consumidor a 
possibilidade de descartar, de forma adequada, seus eletroeletrônicos que estão em desuso.  

É importante ressaltar que a Logística Reversa está prevista na Lei 12.305 de 2 de 
agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e é uma obrigação legal onde 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes necessitam instalar coletores (PEVs) 
em locais onde pessoas físicas possam levar seu eletrônicos, pilhas e baterias em desuso para 
descarte da forma adequada. O intuito seria o de reaproveitá-los em seu próprio ciclo, em 
outros ciclos produtivos ou em outra destinação final ambientalmente adequada.  

 
 
 

Anexo II: Identificação de Coletores para a Campanha de Descarte Correto de Pilhas e 
Baterias 
 

 



 
 
 
Anexo III: Material de divulgação de eventos 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 


