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APRESENTAÇÃO
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
– IPPUC continua sua jornada rumo a adoção de princípios
previstos na Carta Compromisso do Programa Cidades
Sustentáveis, assinada pela atual administração da
Prefeitura de Curitiba no momento em que apresentou seu
nome para a avaliação da comunidade que a escolhe.
A fim de estabelecer estas ações o IPPUC, em 2013,
realizou seu primeiro inventário de emissões de Gases do
Efeito Estufa (GEE), dando assim seu primeiro passo rumo
à sustentabilidade da instituição. Esta nova postura do
Instituto foi reforçada em maio de 2014, com a realização
do segundo inventario de emissões de GEE. Estes fatos
culminaram na determinação da Pegada de Carbono do
IPPUC nos anos de 2012 e 2013.
O próximo passo, nesta jornada, é a proposição de uma
série de medidas e alternativas a serem adotadas pela
comunidade do IPPUC que minimizem suas emissões de
GEE, denominado Plano de Ação para a Redução das
Emissões de Gases de Efeito Estufa do IPPUC.
O principal objetivo deste Plano de Ação é proporcionar a
participação da comunidade do IPPUC, através do diálogo
e troca de experiências para que todos façam parte do
processo de elaboração e execução das medidas de
redução das emissões de GEE do Instituto.
Espera-se que estas ações proporcionem ao IPPUC maior
excelência, notoriedade e sustentabilidade nos serviços
públicos prestados à cidade, servindo também como
iniciativa a ser replicada em outras instituições dentro da
Prefeitura Municipal de Curitiba e Região Metropolitana de
Curitiba.
Este Plano de Ação participativo faz parte de um processo
de mudança cultural rumo à sustentabilidade na
prestação dos serviços públicos ofertados pela prefeitura.
Promove, desta forma, a inovação e a adequação no
desenvolvimento da missão do IPPUC, além de fazer parte
da comemoração dos seus 50 anos e da elaboração do
Plano Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável.

Sérgio Póvoa Pires
Presidente do IPPUC

1- INTRODUÇÃO
O IPPUC realizou em 2013 e 2014 os Inventários de Emissões de Gases de Efeito
Estufa, mensurando desta forma sua “Pegada de Carbono” para os anos base de
2012 e 2013.
Estes Inventários contabilizaram emissões geradas pelos funcionários e atividades
do IPPUC, contemplando os três escopos de emissões inseridos no programa
Greenhouses Gases - GHG Protocol Brasil.
Com base no cálculo da Pegada de Carbono do IPPUC foi elaborado este Plano de
Ação para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa do IPPUC, contemplando
um conjunto de ações e medidas discutidas com a comunidade do IPPUC a serem
aplicadas nas práticas administrativas e institucionais dos funcionários, no exercício
da missão do Instituto.
Estas ações, com objetivo de reduzir as emissões geradas no Instituto, englobam
desde adequações nas edificações a campanhas de educação ambiental, com o
objetivo de sensibilizar os funcionários e colaboradores a adotarem praticas
sustentáveis nas suas atividades cotidianas.
Estas medidas são provenientes de sugestões e pesquisas realizadas pelo grupo de
trabalho da Pegada de Carbono do IPPUC sobre iniciativas indicadas e/ou adotadas
por outras organizações, bem como de debates e propostas dos colaboradores da
Instituição, que as propuseram com base em suas próprias experiências.
2 - O INVENTÁRIO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
Os Inventários desenvolvidos pelo IPPUC nos anos de 2013 e 2014 seguiram a
metodologia proposta pelo GHG Protocol. O GHG Protocol, por meio do Programa
Brasileiro GHG Protocol, disponibilizou esta metodologia para inventariar emissões
de Gases de Efeito Estufa adequada à realidade brasileira, através da “Ferramenta
de Cálculo de Emissões de Gases de Efeito Estufa”. As especificidades adotadas pelo
IPPUC na implementação desta metodologia encontram-se descritas no documento
“Nossa Pegada de Carbono: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa no
IPPUC - Ano Base 2012”. (IPPUC, 2013)
Esta ferramenta utiliza dados referentes ao fator de emissão, relacionando a
quantidade de um determinado gás de efeito estufa lançado na atmosfera com uma
atividade associada à emissão desse mesmo gás (EPA, 2013).
Publicações de reconhecimento internacional, realizadas por organizações como o
Intergovernamental Panel on Climate Change – IPCC, Environmental Protection
Agency – EPA e o Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA, além
de dados publicados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e pelo Ministério
do Meio Ambiente (MMA), embasaram os fatores de emissão empregados na
ferramenta.
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O Inventário das Emissões de GEE, de acordo com a metodologia aplicada, foi
dividido em três escopos referentes às emissões diretas e indiretas:
Escopo 1: provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela
organização, como, por exemplo, a emissão de gases dos veículos da frota da
empresa, emissões de sistema de ar condicionado e refrigeração, entre outros;
Escopo 2: relacionadas às emissões produzidas na geração de eletricidade;
Escopo 3: são aquelas emissões indiretas não contabilizadas no escopo 1 e 2.
Para o cálculo da Pegada de Carbono, foram considerados os limites organizacionais
compreendidos pelas estruturas físicas do IPPUC (exceto estrutura da Associação
dos Funcionários - AFIPPUC) e da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento
– UTAG.
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2.1 EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE)
O total de emissões calculada para o IPPUC, no ano base 2013, foi de 247.259,19 kg
de CO2e. A comparação com a distribuição da pegada de carbono dos anos de 2012 e
2013 está representada conforme a Figura 1. Este valor, tomando por base os 202
funcionários da Instituição, corresponde a uma emissão de 1,22 toneladas de CO2
equivalente por funcionário no ano de 2013.

78,69%
194.560

10,30%
25.466

11,01%
27.234

11,40%
30.090

7,20%
19.039

81,40%
215.198

2013
2012

FIGURA 1 - Emissões (kg CO2e) por escopos, geradas pelo IPPUC em 2012 e 2013.
Fonte IPPUC,2014.

De acordo com o que está representado na Figura 1, as emissões mais significativas
foram as referentes ao Escopo 3, que correspondem a 78,69% das emissões totais. O
Escopo 1 representa 11,01% das emissões totais e o Escopo 2 corresponde a
10,30%.
Os dados levantados para o cálculo da Pegada de Carbono do IPPUC, conforme
descrito na Metodologia do Primeiro Inventário de Emissões de Gases de Efeito
Estufa do IPPUC, são apresentados no Quadro 1.
QUADRO 1 - Dados utilizados para o cálculo da pegada de carbono do IPPUC, separados por escopos. Fonte: IPPUC, 2014
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ESCOPO 1

Combustão móvel direta - frota IPPUC
Emissões fugitivas - RAC e Extintores de incêncio

ESCOPO 2

Compra de energia elétrica do SIN

ESCOPO 3

Viagens a negócios
Eventos realizados no IPPUC (passagens de estrangeiros)
Deslocamento dos funcionários Casa - IPPUC - Casa
Consumo de água - SANEPAR
Bens de consumo

Com a finalidade de direcionar o foco das ações a serem tomadas para diminuição
das emissões de gases de efeito estufa, o Quadro 2 apresenta as fontes pontuais de
emissão, os valores de sua contribuição, bem como sua posição no ranking em
termos do quantitativo de emissões totais, nos anos de 2012 e 2013.
QUADRO 2 - Fontes de emissão de gases de efeito estufa (GEE) do IPPUC nos anos de 2012 e 2013. Fonte: IPPUC, 2014

Fonte de GEE

Emissões do
IPPUC em kg
CO2 em 2012

Deslocamentos dos funcionários
casa - IPPUC - casa

122.347,93

1º

131.318,85

1º

Viagens a negócios

61.800,67

2º

33.362,57

2º

Combustão móvel direta - frota
IPPUC

30.018,19

3º

27.215,86

3º

Compra de energia elétrica do SIN Sistema Integrado Nacional

19.039,25

4º

25.465,73

4º

Eventos (passagens de estrangeiros)

14.617,48

5º

11.398,02

5º

Consumo de papel higiênico e
papel-toalha - geração de resíduos

5.524,00

6º

7.220,00

6º

Consumo de toners e cartuchos de
tinta de impressoras

3.473,40

7º

4.783,00

7º

Consumo de botijões de gás

2.415,18

9º

2.706,14

8º

Consumo de papel, A-3, A-4, plotter

2.886,75

8º

1.704,11

9º

Consumo de copos plásticos

1.797,12

10º

1.552,64

10º

109,54

12º

236,53

11º

141,26

11º

207,41

12º

Consumo de sacos plásticos de lixo

15,16

14º

70,33

13º

Emissões fugitivas - Extintores de
incêndio

72,00

13º

18,00

14º

Consumo de água - SANEPAR

Ranking
emissões
2012

Emissões do
IPPUC em kg
CO2 em 2013

Ranking
emissões
2013

Por fim, as emissões geradas pelo IPPUC nos anos de 2012 e 2013 são apresentadas
por categorias na Figura 2. As emissões mais expressivas são as relativas ao
deslocamento dos funcionários, representando mais da metade do total emitido
pelo Instituto.
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Emissões do IPPUC - Por Categoria %

1,94%

Outros Consumos
Consumo de Papel

0,69%

Consumo de Toners e Cartuchos de impressora

1,93%

1,89%

1,09%

1,15%

Consumo de Papel higiênico - Resíduos

2,92%

2,09%

Eventos Ocorridos no IPPUC

4,61%

5,53%

Compras de Energia Elétrica

10,30%

Combustão Móvel Direta - Frota IPPUC

11,01%

Viagens de Negócios

Deslocamento Funcionários IPPUC

7,20%

11,36%

13,49%

23,39%

53,11%

46,30%

2013
2012
FIGURA 2 - Emissões (%) por categorias, geradas pelo IPPUC em 2012 e 2013.
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Comparando-se os anos base de 2012 e 2013, para os quais foram realizados os
Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa do IPPUC, percebe-se que o
ano de 2013 apresentou uma emissão total menor que 2012 em 3,97%.
O Quadro 3, apresenta o comparativo dos consumos dos anos 2012 e 2013 de
cada Escopo.

QUADRO 3 - Comparação dos consumos nos anos base de 2012 e 2013.

ESCOPO 3

ESCOPO 2 ESCOPO 1

ITEM

UNIDADE

Total - 2012 Total - 2013

Diferença
(%)

Gasolina

Litros

12.056,00

11.100,00

-8%

Álcool

Litros

0,00

98,00

100%

Diesel

Litros

1.581,00

1.417,00

-10%

Energia Elétrica

kwh

277.540

265.268

-4%

Viagens Avião
Deslocamentos Funcionários
- Gasolina
Deslocamentos Funcionários
- Álcool
Deslocamentos Funcionários
- Diesel
Deslocamentos Funcionários
- GNV
Papel A3 e A4

Quantidade

88

81

-8%

Litros

47.260,31

58.170,90

23%

Litros

15.205,77

12.866,18

-15%

Litros

998,44

748,84

-25%

m³

246,07

586,01

138%

660

538

-18%

270.000

228.400

-15%

Copos Plásticos

Resmas
Unidades de
50ml e 180ml

Sacos de lixo

Unidades

2.714

1.870

-31%

Cartuchos de impressora

Unidades

180

395

119%

Toners de impressora

Unidades

87

87

0%

Botijões de gás 13 e 45 Kg
Consumo de água potável
Sanepar

kg de gás

806

921

14%

3.060

2.023

-34%

Resíduos Gerados

kg de resíduos

2.579,77

10%

m³

2.343,24

* Houve uma retificação com relação a quantidade consumida de sacos de lixo Ano Base de 2012. O valor,
inicialmente estabelecido de 555 unidades, foi redefinido para 2.714. A mudança ocorreu em função de os
dados terem sido coletados de forma incompleta, pois não foram considerados todos os códigos referentes a
este item. Também ocorreu uma alteração de códigos no Sistema de Gestão Pública da Prefeitura de
Curitiba, para o referido item.
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Tendo como base as Emissões mais significativas do Instituto no ano de 2013, e a
evolução em termos de consumos ente os anos de 2012 e 2013, foram elencadas
ações para a minimização dos GEE, descritas a seguir.

3 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA
(GEE)
As medidas de mitigação propostas abaixo correspondem a ações que foram
levantadas por meio de pesquisas, iniciativas adotadas por outras organizações, ou
sugeridas por técnicos do IPPUC quando da disponibilização da minuta deste Plano
para a democratização da discussão e coleta de sugestões dos funcionários do IPPUC
para a minimização das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
No momento da participação da comunidade do IPPUC na elaboração e conclusão do
Plano de Ação, será definido o cronograma para execução das propostas e a
estimativa de custos de cada ação. Será estabelecida também uma meta para
redução da nossa Pegada de Carbono para este ano de 2014, com base nas ações
que serão viabilizadas.
As ações até então propostas são apresentadas a seguir.
3.1 Deslocamentos dos funcionários Casa – IPPUC – Casa.
· 46,30% das emissões totais de 2012 – 1º lugar no ranking de emissões.
· 53,11% das emissões totais de 2013 – 1º lugar no ranking de emissões.
3.1.1 Compartilhamento de veículos.
Ação

Execução

Instrumentos
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Compartilhamento de veículos: Carona solidária.
. Os dados obtidos no inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufano
IPPUC, referente aos deslocamentos dos funcionários, tais como local de
moradia e modal utilizado para o deslocamento até o IPPUC serão
georreferenciados para a representação dos locais onde os funcionários
do IPPUC moram e o modal que utilizam. Desta forma, os funcionários do
IPPUC poderão identificar, em seu trajeto de deslocamento, outros
funcionários que moram nas proximidades e/ou em sua rota, para
oferecer carona.
. Será confeccionado o mapa da “Carona solidária” a ser disponibilizado
via intranet aos funcionários. “Você tem vizinhos que também
trabalham no IPPUC?”
* Mapeamento com a localização dos funcionários.

3.1.2 Incentivo ao uso de modais alternativos.
Ação

Incentivo ao uso de modais alternativos.
. Incentivar, com maior ênfase durante a Semana de Baixo Carbono do
IPPUC, os deslocamentos casa ao trabalho e trabalho casa com a
utilização de outros modais, tais como ônibus e/ou bicicletas.

Execução

Instrumentos

. Identificar rotas que conciliem a intermodalidade, onde o funcionário
poderá realizar seu deslocamento total ou apenas um trecho com outro
modal.
* Integrar as rotas de intermodalidade com base nos dados de
georreferenciamento (Rede Integrada de Transporte (RIT) + Mapa
Cicloviário + deslocamento do funcionário).
* Divulgar, em especial na semana que antecede à Semana de Baixo
Carbono do IPPUC, as rotas e possibilidades de integração com a RIT.

3.1.3 Incentivo ao uso da bicicleta.
Ação

Execução

Instrumentos

Incentivo ao uso de bicicletas.
. Instalação de mais paraciclos na sede do IPPUC e na UTAG.
. Construção de vestiários com chuveiros para os funcionários na sede
do IPPUC e na UTAG.
. Área destinada à guarda de equipamentos de segurança e
manutenção das bicicletas para os funcionários.
. Divulgação de itinerários e rotas inseridas no Plano Diretor Cicloviário
de Curitiba (PlanCiclo).
. Durante a Semana de Baixo Carbono (descrita no item 3.13.1),
realização de eventos relacionados ao uso de bicicletas para os
funcionários.
. Adoção do dia “pedale para o trabalho” sempre no dia 22 de cada mês.
* Divulgação de ciclorrotas existentes em Curitiba.
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3.1.4 Instalação de Pontos de Bicicletas Públicas.
Essa medida se torna atrativa para adoção da intermodalidade pelos funcionários
do IPPUC.
Ação

Instalação de pontos de bicicletas públicas.

Execução

. Incluir no Edital de Licitação para contratação de empresas
fornecedoras do sistema de bicicletas públicas, a concessão do espaço
para instalação de um ponto de bicicletas na Praça Brigadeiro Mário C.
Eppinghauss, que servirá de apoio aos moradores das proximidades,
assim como estudantes da UFPR dos Campi Cabral e Agrárias e da
Faculdade de Artes do Paraná, bem como aos funcionários do IPPUC.

Instrumentos

* Licitação para contratação de empresas fornecedoras do sistema de
bicicletas públicas.

3.1.5 Priorização de vagas de estacionamento no interior do IPPUC para carros
com caroneiros.
Ação

Execução

Priorização de vagas de estacionamento no interior do IPPUC para
carros com caroneiros.
. Destinar vagas no estacionamento do IPPUC e estas só poderão ser
ocupadas por carros que contenham mais de um funcionário da
Instituição. As vagas serão sinalizadas por placa especifica, e terão
critérios rigorosos para sua utilização. Se não houver ocupantes nas
referidas vagas, estas ficarão vazias, não podendo ser ocupadas por
outras pessoas que estejam sozinhas em seus veículos.
Sugestão: uma vaga do estacionamento da Rua São Pedro e uma vaga
do estacionamento da Rua Bom Jesus no primeiro ano, podendo este
número de vagas ser aumentado conforme adesão dos funcionários do
IPPUC.

Instrumentos
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* Comunicação aos funcionários sobre o novo uso das vagas.
* Treinamento dos funcionários de segurança para instrução sobre o uso
da vaga.
* Criação e confecção da sinalização específica (Sugestão apresentada
a seguir).

3.2 Viagens a Negócio.
· 23,39% das emissões totais de 2012 – 2º lugar no ranking de emissões.
· 13,49% das emissões totais de 2013 – 2º lugar no ranking de emissões.
3.2.1 Priorização de viagens aéreas com menor número de escalas.
Ação

Priorização de viagens aéreas com menor número de escalas.

Execução

. Elaborar uma Instrução Normativa Interna pela Supervisão
Administrativo Financeira, com o objetivo de priorizar compra de
passagens aéreas com menos escalas possíveis.

Instrumentos

* Instrução Normativa elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira, para compras de passagens.

3.2.2 Promoção de viagens multifinalitárias.
Ação

Uso de Modais de Menor Emissão de GEE.

Execução

. As viagens multifinalitárias proporcionarão economia de tempo (um
funcionário se desloca a algum lugar e resolve diversos assuntos ou
participa de diversas reuniões), economia de recursos, além da
diminuição da Pegada de Carbono do IPPUC, através da redução do
número de viagens.
. Para promover estas viagens multifinalitárias, será necessário um
levantamento, a ser realizado em cada setor, dos funcionários e
programas/atividades que cada um participa. Ocorrendo eventos em
curto espaço de tempo, seria avaliado se uma mesma pessoa poderia
comparecer a estes diversos eventos.

Instrumentos

* Identificação de programa/atividade de cada funcionário
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3.2.3 Incentivo ao uso de conferências via telefone, vídeo ou web.
Incentivo ao uso de conferências via telefone, vídeo ou web.

Ação

Execução

Instrumentos

3.3

. Prover as salas de reuniões do IPPUC com a infraestrutura necessária
para o desenvolvimento deste tipo de atividade.
. Avaliar os equipamentos do IPPUC, a fim de identificar demandas de
atualização e operação, para que os equipamentos estejam sempre
“em dia” garantindo a qualidade das reuniões.
. Realizar um curso de capacitação, para integrantes dos diversos
setores e diversas supervisões do IPPUC, com a finalidade de
compreender a tecnologia e saber operar os equipamentos.
A divulgação desta tecnologia também deve ser realizada, a fim de que
os funcionários saibam que ela existe no IPPUC e que pode ser utilizada
para reuniões.
* Identificação, aquisição e operação dos equipamentos para
conferências via telefone, vídeo e/ou web.
* Avaliação e manutenção dos equipamentos.
* Capacitação dos funcionários para as tecnologias disponíveis no
IPPUC.

Combustão móvel direta – frota IPPUC.
. 11,36% das emissões totais de 2012 – 3º lugar no ranking de emissões.
. 11,01% das emissões totais de 2013 – 3º lugar no ranking de emissões.

3.3.1 Pré-agendamento das saídas de carro do IPPUC.
Ação

Execução

Instrumentos
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Pré-agendamento das saídas de carro do IPPUC.
. Elaborar um sistema informatizado dentro do serviço eletrônico
ippucnet para agendamento e solicitação de deslocamento, em que os
funcionários agendem a utilização de veículo(s) do IPPUC.
. Será solicitado o local de destino e número de pessoas que
acompanharão na saída. Com esta medida, outras pessoas poderão se
organizar para acomodar-se no mesmo veiculo, evitando saídas
múltiplas a um mesmo destino ou a destinos próximos.
. Cria-se, portanto, um sistema de auto-organização de rotas,
conciliando varias pessoas na mesma saída e retorno ao instituto.
* Instrução Normativa elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira, para uso do novo Sistema de Frota.
* Criação de um link na ippucnet destinado à reserva de veículo para
participação em evento.
* Orientação aos funcionários sobre o novo sistema.

3.3.2 Saída de carros para levar documentos em horários específicos nos
períodos do dia.
Ação

Execução

Instrumentos

Saída de carros para levar documentos em horários específicos nos
períodos do dia.
. Realizar uma escala de horários, para o deslocamento de processos.
Haverá a sugestão de dois horários: um durante o período da manhã e
outro durante o período da tarde.
. Caberá aos auxiliares administrativos fazerem a solicitação de
transporte, via ippucnet, para informar que existem processos a serem
transportados.
. O carro sairá em dois horários, percorrendo uma rota pré-estabelecida
entre as secretarias para a entrega de processos.
. Será necessária a realização de reunião com auxiliares
administrativos, supervisores e coordenadores, para que todos fiquem
cientes dos novos procedimentos.
* Orientação ao Serviço de Transporte Interno do IPPUC sobre o novo
procedimento (consulta de horários e procedimentos).
* Orientação aos funcionários, em especial auxiliares administrativos.

3.3.3 Adoção de carro elétrico à frota.
Ação

Adoção de carro elétrico à frota.

Execução

. Verificar a possibilidade de inclusão de um carro elétrico à frota para
transportar processos entre secretarias e órgãos da prefeitura. Esta
medida evitará o consumo de combustível para deslocamentos internos
da administração pública municipal.

Instrumentos

* Incluir a contratação de carro elétrico no processo licitatório, dentre os
veículos utilizados pelo IPPUC.

3.3.4 Mudança de combustível da frota.
Ação

Mudança de combustível da frota.

Execução

. Priorizar, durante a Semana de Baixo Carbono do IPPUC, a exigência de
que os carros da frota do IPPUC abasteçam exclusivamente com etanol
ao longo desta semana.
. Ao longo dos outros dias do mês será incentivado o abastecimento com
etanol.

Instrumentos

* Mapeamento e orientação aos motoristas da frota do IPPUC sobre os
postos da prefeitura que abasteçam com etanol.
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3.4

Redução do consumo de energia elétrica.
· 7,20% das emissões totais de 2012 – 4º lugar no ranking de emissões.
· 10,30% das emissões totais de 2013 – 4º lugar no ranking de emissões.

3.4.1 Adaptação dos equipamentos eletrônicos ao modo economia de energia.
Ação

Execução

Instrumentos

Adaptação dos equipamentos eletrônicos ao modo economia de
energia.
. Elaborar Instrução Normativa Interna juntamente com a Assessoria de
Informática para que todos os computadores do IPPUC utilizem o modo
“economia de energia”, em detrimento a outros planos de energia
disponibilizados.
* Instrução Normativa a ser elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira, juntamente com a Assessoria de Informática.

3.4.2 Verificação de perdas e sobrecargas elétricas na rede do IPPUC.
Ação

Verificação de perdas e sobrecargas elétricas na rede do IPPUC

Execução

. Contratar empresa especializada para verificar possíveis perdas na
rede elétrica do IPPUC, para elaboração de diagnóstico e apresentação
de projeto de melhorias, visando à mudança para uma rede de
eficiência energética dos prédios do Instituto.

Instrumentos

* Contratação de consultoria especializada em eficiência energética
para elaboração de diagnóstico e projeto de melhorias.

3.4.3 Instalação de sensores de presença.
Ação
Execução

Instrumentos
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Instalação de sensores de presença.
. Instalar sensores de presença, em especial nos banheiros), corredores,
áreas de trabalho dos técnicos e salas individuais, de forma a garantir
que estas luzes sejam apagadas automaticamente quando não houver
movimento no ambiente .
. Realizar a manutenção periódica destes sensores, a fim de garantir
uma vida útil mais longa e pleno funcionamento do equipamento.
* Aquisição de sensores pela Supervisão Administrativa Financeira e
Setor de Compras.

3.4.4 Substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas eficientes.
Ação

Substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas eficientes.

Execução

. Substituir os modelos atuais de lâmpadas por lâmpadas com o selo
PROCEL/INMETRO, instalando um sistema com iluminação
energeticamente mais eficiente.

Instrumentos

* Aquisição de novas lâmpadas pela Supervisão Administrativa
Financeira e Setor de Compras.

3.4.5 Campanha para conscientização dos funcionários para uso racional de
energia elétrica.
Ação

Campanha para conscientização dos funcionários para uso racional de
energia elétrica.
. Realizar campanhas educativas e informativas, que visem a mudança
de atitudes dos funcionários com objetivo de reduzir o consumo de
energia energia elétrica.
. Principais posturas a serem adotadas:

Execução

Instrumentos

1 – Utilizar, quando possível,os equipamentos eletro-eletrônicos no
modo de economia de energia.
2 – Desligar a tela dos monitores quando o computador não estiver em
uso.
3 – Desligar todo o computador ao final do expediente.
4 – Desligar as luzes dos locais que não estão sendo utilizados.
5 – Adotar uma postura de “fiscalização” com relação às luzes acesas no
IPPUC. Os seguranças do período noturno poderiam fazer uma vistoria e
apagar as luzes às 19 horas.
6 – Padronizar a identificação nas caixas de comando (chave geral) das
chaves de cada local.
* Divulgação das ações.
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3.5

Eventos Realizados no IPPUC.
· 5,53% das emissões totais de 2012 – 5º lugar no ranking de emissões.
· 4,61% das emissões totais de 2013 –5º lugar no ranking de emissões.

3.5.1 Utilização de produtos sustentáveis.
Ação

Compra de produtos sustentáveis.

Execução

. Utilizar materiais de divulgação e apoio aos eventos do IPPUC (folders,
painéis, banners, etc.) confeccionados com materiais sustentáveis.
. Priorizar, para os alimentos disponibilizados nos cafés realizados
durante os eventos produtos orgânicos e de possível produção local
(RMC, PR, Brasil).

Instrumentos

* Instrução Normativa Interna a ser elaborada pela Supervisão
Administrativo Financeira.

3.5.2 Logística eficiente nos eventos do IPPUC – deslocamentos.
Ação

Logística eficiente nos eventos do IPPUC – deslocamentos.

Execução

. Fornecer aos participantes dos eventos realizados pelo IPPUC lista de
hotéis próximos ao Instituto, diminuindo as distâncias de deslocamento
durante a realização dos eventos.

Instrumentos

* Instrução Normativa a ser elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira para procedimentos.
* Orientação ao Setor de Transporte Interno.

3.5.3 Divulgação da cultura ambiental do IPPUC.
Ação

Divulgação da cultura ambiental do IPPUC.

Execução

. Incluir, no decorrer dos eventos realizados no IPPUC, um período para
divulgação da Política de Sustentabilidade do IPPUC e ações de
educação e conscientização ambiental.
. Plantar árvores, como forma de medida compensatória ao
deslocamento do participante.

Instrumentos
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* Apresentação da Política de Sustentabilidade do IPPUC.
* Exposição de materiais educativos durante a realização dos eventos.

3.6

Consumo de Papel Toalha e Higiênico
· 2,09% das emissões totais de 2012 – 6º lugar no ranking de emissões.
· 2,92% das emissões totais de 2013 – 6º lugar no ranking de emissões.

3.6.1 Aquisição de papel toalha de qualidade.
Ação

Aquisição de papel toalha de qualidade.

Execução

. Adquirir no mercado papéis toalha de alta gramatura e alta absorção e
marcas que possuem comprometimento com o meio ambiente. Iniciar
seu uso com a orientação que “X folhas são suficientes para secar as
mãos”.

Instrumentos

* Adequação no Edital de licitação para aquisição do material.

3.6.2 Utilização de secadores de mão.
Ação

Utilização de secadores de mão.

Execução

. Estudar a viabilidade de serem instalados os secadores de mão em
todos os banheiros do IPPUC. Verificar a questão do custo. (Menor
consumo de papel toalha e geração de resíduos e, em contrapartida,
maior consumo de energia elétrica). Estimar custos de compra e
manutenção destes equipamentos.

Instrumentos

* Aquisição de secadores de mão.

3.7

Consumo de Toners e Cartuchos de impressora.
· 1,31% das emissões totais de 2012 – 7º lugar no ranking de emissões.
· 1,93% das emissões totais de 2013 – 7º lugar no ranking de emissões.

No ano de 2014 houve a terceirização do serviço de impressões pelo IPPUC,
com a substituição de antigas impressoras e modernização do sistema. Este
Plano de Ação apresentará sugestões para aprimorar e tornar este serviço
mais econômico e sustentável.
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3.7.1 Revisão do sistema de impressões.
Ação

Revisão do sistema de impressões.

Execução

. Controlar o consumo individual de impressões pelo administrador do
sistema. Analisar o consumo dos usuários para o estabelecimento de
uma cota de impressão para cada usuário.

Instrumentos

* Edital de contratação do serviço de terceirização das impressões.
* Instrução Normativa Interna a ser elaborada pela Supervisão
Administrativo Financeira, Supervisão de Informações e Assessoria de
Informática.

3.7.2 Utilização de equipamento para impressão com modo rascunho.
Ação

Utilização de equipamento para impressão com modo rascunho.

Execução

. Definir, em cada setor, uma impressora que possua impressão padrão
em modo rascunho.

Instrumentos

* Instrução Normativa a ser elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira, Assessoria de Informática e Supervisão de Informações.

3.7.3 Redução do Número de Impressões.
Ação

Redução do Número de Impressões.

Execução

. Promover a conscientização dos funcionários para que impressões de
e-mails, solicitações de reuniões, e outras mensagens corriqueiras
sejam avaliadas antes de serem impressas.

Instrumentos

* Campanha de divulgação das diretrizes de impressão.
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3.7.4 Utilização de fontes de edição de textos que ajudem a economizar na
impressão.
Ação

Utilização de Fontes de Edição de Textos que ajudem a economizar na
impressão.

Execução

. Configurar os computadores do IPPUC para utilização de fontes de
edição de textos mais eficientes no que diz respeito ao tamanho da área
impressa da letra, Sugestão: utilizar fontes como Ecofont (fonte paga),
Spranq Eco Sans (gratuita).
Estabelecer que que todas os documentos do IPPUC sejam impressos
com uma destas fontes, ou equivalentes.

Instrumentos

* Instrução Normativa a ser elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira e Assessoria de Informática.
* Campanha de divulgação das diretrizes de impressão, com auxílio da
Supervisão Administrativo Financeira, Supervisão de Informações e
Assessoria de Informática.

3.7.5 Substituição da impressão de papel por arquivos no formato digital para
compartilhamento de documentos.
Ação

Substituição da impressão de papel por arquivos no formato digital para
compartilhamento de documentos.

Execução

. Muitos documentos diários podem ser salvos em formato digital,
economizando impressões.

Instrumentos

* Instalação do plugin para impressão do arquivo digital em toda rede do
IPPUC.

3.7.6 Dar preferência à "Impressão múltipla".
Ação

Dar preferência à "Impressão múltipla".

Execução

. Ao imprimir um documento em versão de discussão, escolher o tipo de
impressão em que duas folhas ocupem o espaço de uma, e impressões
em frente e verso.

Instrumentos

* Instrução Normativa a ser elaborada pela Supervisão Administrativo
Financeira e Assessoria de Informática.
* Orientar usuários quanto à configuração antes de imprimir.
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3.7.7 Programa de treinamento dos funcionários para o melhor uso da
impressora.
Ação

Revisão do sistema de impressões.

Execução

. Realizar treinamento, com todos os funcionários, com a finalidade de
obter um melhor uso e desempenho das impressoras do Instituto.
. Principais itens a serem disseminados:
1 – Configuração do arquivo e da impressora para impressão.
2 – Utilização de papéis A3 e A4, orientação retrato e paisagem.
3 – Configurar impressora para impressões frente e verso, mais de uma
página por folha, entre outros.
4 – Salvar e-mails e documentos em meio digital.
5 – Disponibilizar documentos no e-mail e na rede.

Instrumentos

* Elaboração e treinamento pela Assessoria de Informática.

3.8

Consumo de papel A3, A4 e plotter.
·1,09% das emissões totais de 2012 – 8º lugar no ranking de emissões.
·0,69% das emissões totais de 2013 – 9º lugar no ranking de emissões.

3.8.1 Campanha educativa para um menor consumo de papel em impressões.
Ação

Campanha educativa para um menor consumo de papel em

impressões.

Execução

Instrumentos
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. Orientar os funcionários do IPPUC para um menor consumo de papel
em impressões.
. Principais posturas:
1 – Reduzir o número de impressões, avaliando o que é realmente
necessário imprimir.
2 – Realizar a leitura de documentos em meio digital, sem a necessidade
de impressão.
3 – Utilizar papéis de rascunho para bilhetes, anotações e pareceres em
discussão.
4 – Adotar uma nova postura com relação às impressões, não deixando
documentos impressos sobre as impressoras.
5 – Estabelecer o controle de uso de papel e impressões realizadas por
funcionário.
* Orientações por meio dos Boletins de Sustentabilidade e das ações de
educação ambiental e sensibilização

3.8.2 Uso de papel reciclado.
Ação

Uso de papel reciclado.

Execução

. Avaliar com a informática a possibilidade de uso de papel reciclado nas
impressoras.
. Estabelecer uma cota de compra de papel branco e papel reciclado.
Confeccionar envelopes, cartões de visita e outros produtos de
papelaria do IPPUC com papel reciclado.

Instrumentos

3.9

* Instrução Normativa Interna a ser elaborada pela Supervisão
Administrativo Financeira.

Consumo de botijões de gás.
· 0,91% das emissões totais de 2012 – 9º lugar no ranking de emissões.
· 1,09% das emissões totais de 2013 – 8º lugar no ranking de emissões.

3.9.1 Instalação de aparelho para evitar desperdício de gás.
Ação

Instalação de aparelho para evitar desperdício de gás.

Execução

. Verificar em conjunto com o setor de compras a viabilidade de
aquisição do equipamento.

Instrumentos

* Aquisição do equipamento pela Supervisão Administrativo Financeira
e Setor de Compras.

3.9.2 Instalação de fogão com classificação A, segundo o INMETRO.
Ação

Instalação de fogão com índice de consumo menor ou igual a 49%
(Classificação A - INMETRO).

Execução

. Verificar com o setor de compras a viabilidade de aquisição do
equipamento.

Instrumentos

* Aquisição do equipamento pela Supervisão Administrativo Financeira
e Setor de Compras.
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3.10 Consumo de Copos Plásticos.
· 0,68% das emissões totais de 2012 – 10º lugar no ranking de emissões.
· 0,63% das emissões totais de 2013 – 10º lugar no ranking de emissões.
3.10.1 Copos plásticos.

Ação

Execução

Instrumentos

Substituição dos copos plásticos por copos biodegradáveis, canecas
reutilizáveis ou garrafas para os funcionários.
. Incentivar a mudança dos copos plásticos por copos biodegradáveis,
canecas ou garrafas reutilizáveis.
. Restringir ao longo do tempo o uso dos copos plásticos, sendo estes
disponibilizados apenas para visitantes. Em reuniões, dependendo do
número de participantes, poderão ser utilizados xícaras e copos de
material reutilizável (copos, xícaras etc).
* Diretrizes para o setor de Compras e da Copa.
* Campanha educativa e de conscientização para os funcionários.
* Divulgação desta ação ambiental do IPPUC para seus visitantes.

3.10.2 Realização do Evento “Dia da Caneca”.
Ação

Realização do Evento “Dia da Caneca”

Execução

. Durante a Semana de Baixo Carbono do IPPUC, será realizada
campanha de sensibilização com relação ao uso da caneca de material
reutilizável.
Durante o “Dia da Caneca do IPPUC”, poderá ser criada uma oficina de
artesanato, para que cada funcionário personalize sua caneca.

Instrumentos

* Elaboração de material de apoio para a campanha.
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3.10.3 Instalação de bebedouros com purificadores para água encanada em
substituição aos galões de água.
Instalação de bebedouros com purificadores para água encanada em
substituição aos galões de água.

Ação

Execução

. Realizar um levantamento para determinar quais galões de água
poderão ser substituídos, tendo em consideração as instalações
hidráulicas do Instituto.
. Realizar a manutenção constante destes bebedouros.

Instrumentos

* Avaliação de projeto hidráulico.
* Realização de obras necessárias.
* Aquisição dos bebedouros, através da Supervisão Administrativo
Financeira e Setor de Compras.

3.11 Uso de água encanada - Sanepar.
· 0,05% das emissões totais de 2012 – 11º lugar no ranking de emissões.
· 0,08% das emissões totais de 2013 – 12º lugar no ranking de emissões.
3.11.1 Implantação de Sistema de coleta e reuso de águas pluviais.
Ação

Implantação de Sistema de coleta e reuso de águas pluviais.

Execução

. Elaborar projeto hidráulico para todo IPPUC, de forma a implantar
sistema de reuso e captação de águas da chuva.

Instrumentos

* Projeto hidráulico sustentável do IPPUC.

3.11.2 Programa de economia de água.
Ação

Programa de economia de água.

Execução

. Instalar temporizadores e realizar a manutenção em todas as
torneiras de banheiros do IPPUC.
. Adaptar ou substituir os os vasos sanitários, para possibilitar a
instalação de descargas econômicas
. Verificar e adaptar as instalações hidráulicas das edificações do
instituto dentro de um cronograma de manutenção.

Instrumentos

* Projeto hidráulico sustentável do IPPUC.
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3.12 Consumo de sacos plásticos de lixo.
· 0,01% das emissões totais de 2012 – 14º lugar no ranking de emissões.
· 0,03% das emissões totais de 2013 – 13º lugar no ranking de emissões.
3.12.1 Uso de sacos plásticos biodegradáveis.
Ação

Uso de sacos plásticos biodegradáveis.

Execução

. Orientar os critérios de compras do IPPUC, de forma a obter compras
mais sustentáveis e menos danosas ao meio ambiente.

Instrumentos

* Alteração dos critérios de compras do IPPUC – especificação de saco
plástico biodegradável.

3.12.2 Campanha educativa para segregação de resíduos.
Ação

Campanha educativa para Segregação de resíduos.

Execução

. Realizar uma campanha para que os funcionários separem e
gerenciem melhor seus resíduos.
. Principais posturas:
1 – Diminuir a geração dos resíduos. Repensar, Reutilizar, Reduzir,
Reciclar!!!
2 – Separação do resíduo – papel, metal, copos plásticos, restos de
alimentos e filtros de café para uma destinação adequada.
3 – Gerenciamento dos resíduos – Elaborar Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos do IPPUC.
4 – Adquirir Lixeiras personalizadas (orgânicos, papeis, copos plásticos,
outros materiais recicláveis). Disponibilizar estas lixeiras de forma a
atender todos os setores.
5 - Campanha constante.
6 – Treinamento para os funcionários de limpeza.

Instrumentos

* Aquisição de lixeiras personalizadas para cada tipo de resíduo.
* Realização de campanha, palestras e orientações constantes sobre o
gerenciamento e a separação de resíduos.
* Realização de treinamento com funcionários da limpeza para uma
coleta dos resíduos correta.
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3.13 Outras ações.
3.13.1 Semana de Baixo Carbono do IPPUC.
Ação

Semana de Baixo Carbono do IPPUC.

Execução

. Instituir a semana, associada ao dia 22 do respectivo mês, como a
Semana de Baixo Carbono do IPPUC. Esta semana será marcada por
ações de sensibilização, educação e participação ambiental. Algumas
medidas, tais como a exigência do abastecimento com etanol dos
carros da frota do IPPUC; o incentivo a carona solidária; bem como ações
voluntárias sugeridas pelos próprios funcionários, formarão parte da
Semana de Baixo Carbono.
. Em referência ao 22 de Setembro - Dia Mundial sem Carro.

Instrumentos

* Desenvolver ações que fortaleçam as previstas neste Plano.

3.13.2 Boletins de sustentabilidade do IPPUC.
Ação

Boletins de sustentabilidade do IPPUC.

Execução

. Lançar, periodicamente, informativo aos funcionários e colaboradores
do IPPUC sobre questões relacionadas redução de emissão de gases de
efeito estufa, educação e sensibilização ambiental.
. Criar uma forma de comunicação direta com os funcionários e
colaboradores para sugestões, opiniões e contribuições.

Instrumentos

* Criação de um meio de comunicação, juntamente com a Assessoria de
Informática.
* Divulgação dos Boletins de Sustentabilidade.

3.13.3 Paisagismo sustentável.
Ação

Paisagismo Sustentável.

Execução

. Pequenas adaptações ao jardim existente do IPPUC para incorporar
conceitos de ecologia. Com algumas alterações no procedimento da
manutenção do jardim podem ser obtidos ganhos potenciais, como a
previsão de locais para a disposição de folhas caídas, e o
aproveitamento de biomassa com o uso de composteira.

Instrumentos

* Projeto de Paisagismo.
* Execução de composteira.
* Treinamento dos jardineiros.
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4 SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO DE AÇÃO
O desenvolvimento de um Sistema de Gestão com objetivos de planejar,
acompanhar a execução e avaliar a implantação das ações propostas será
algumas das atividades da Coordenação a ser instituída para gerir este Plano
de Ação.
Estas atividades devem ser entendidas como um processo iterativo e contínuo,
visando o aprimoramento constante e assegurando sua implantação, entre
outras:
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·

Adotar o conceito de sustentabilidade ambiental em todas as ações,
projetos e processos realizados para o atingimento da missão do IPPUC;

·

Elaborar boletins informativos voltados à sustentabilidade como forma de
instruir e conscientizar os funcionários e colaboradores do IPPUC;

·

Promover a conscientização e a sensibilização ambiental entre os
funcionários e colaboradores do IPPUC;

·

Avaliar periodicamente os resultados, e propor formas de aprimoramento
das ações desenvolvidas, visando ser tomadas ações corretivas, quando
necessário, para atender aos objetivos e obter maior eficiência, eficácia e
efetividade;

·

Articular com outros organismos da administração pública tanto da
Prefeitura Municipal como da Região Metropolita de Curitiba com a criação
de um modelo de melhoria e otimização da utilização de recursos naturais e
financeiros para Prefeitura Municipal de Curitiba, com base na integração e
a cooperação no processo de planejamento e gestão das funções públicas
de interesse comum.

4.1 Implantação do Sistema de Gestão do Plano de Ação
Ação

Implantação do Sistema de Gestão do Plano de Ação

Execução

. Designar uma Coordenação de Gestão do Plano de Ação;................
. Adotar conceito de sustentabilidade ambiental em todas as ações,
projetos e processos realizados para o atingimento da missão do IPPUC;
. Elaborar Boletins Informativos voltados à sustentabilidade como forma
de instruir e conscientizar os funcionários e colaboradores do IPPUC;
. Promover a conscientização e a sensibilização ambiental entre os
funcionários e colaboradores do IPPUC;
. Avaliar periodicamente os resultados, e propor de formas de
aprimoramento das ações desenvolvidas, visando ser tomadas ações
corretivas, quando necessário, para atender aos objetivos e obter maior
eficiência, eficácia e efetividade;
. Articular com outros organismos da administração pública tanto da
Prefeitura Municipal como da Região Metropolita de Curitiba a criação
de um modelo de melhoria e otimização da utilização de recursos
naturais e financeiros para Prefeitura Municipal de Curitiba, com base
na integração e a cooperação no processo de planejamento e gestão
das funções públicas de interesse comum.

Instrumentos

* Portaria da Presidência designando o Grupo Gestor do Plano de Ação e
identificando suas funções.
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