
QUADRO RESUMO – IPÊ EMPRESARIAL

PARÂMETRO INDICADOR ODS REQUISITOS

1. Água

1.1 6

somatória

Pontos → 1 1 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ – PR

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE MARINGÁ – IPPLAM 

PONTUAÇÃO 
POR:

Gestão da água 
pluvial

Instalar sistema de reaproveitamento 
de água pluvial para fins não potáveis, 
em, no mínimo, 50% de coberturas de 
edificações que compõem a empresa

 Instalar dispositivos de retardo e 
acumulação de águas pluviais 

nas edificações em, no mínimo, 
50% de coberturas de 

edificações que compõem a 
empresa

 Área permeável pelo menos 
20% maior que a mínima exigida 

por lei. 

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório fotográfico do(s) 
dispositivo(s) instalado(s) na empresa. 
Caso se trate de mais de um, indicar a 
qual edificação o dispositivo pertence 

e informar quantas edificações 
compõem a empresa

Encaminhar relatório fotográfico 
do(s) dispositivo(s) instalado(s) 
na empresa. Caso se trate de 

mais de um, indicar a qual 
edificação o dispositivo pertence 
e informar quantas edificações 

compõem a empresa

Indicar a metragem quadrada de 
área permeável existente no lote 
e encaminhar relatório fotográfico 

das áreas. 



1. Água

1.2 6

somatória

Pontos → 1 1 1

Redução do 
consumo de água

Utilização de torneiras com 
acionamento hidromecânico ou 

sensores de acionamento automático 
(em, pelo menos, 40% das peças de 

torneiras instaladas na empresa)

Utilização de bacias sanitárias 
com válvulas de descarga de 
acionamento duplo (em, pelo 

menos, 40% das peças 
sanitárias instaladas na 

empresa)

Utilização de torneiras com 
arejadores (em, pelo menos, 40% 
das peças de torneiras instaladas 

na empresa)

Documentação 
comprobatória

Informar qual a quantidade total de 
torneiras instaladas e quantas são 

com acionamento hidromecânico ou 
com sensores de acionamento 

automático. Encaminhar relatório 
fotográfico contendo, no mínimo:

- se possuir até 5 torneiras: imagens 
de todas as torneiras;

- se possuir de 6 a 20 torneiras: 
imagens de 50% das torneiras;

- se possuir de 21 a 40 torneiras: 
imagens de 25% das torneiras;
- se possuir 41 torneiras a 100: 

imagens de 10% das torneiras; -se 
possuir mais de 100 torneiras: 10 

imagens de 10 torneiras;

Informar qual a quantidade total 
de bacias sanitárias instaladas e 
quantas são com acionamento 

duplo. Encaminhar relatório 
fotográfico contendo, no mínimo:

- se possuir até 5 bacias 
imagens de todas as válvulas de 

descarga;
- se possuir de 6 a 20 bacias: 
imagens de 50% das  válvulas 

de descarga;
- se possuir de 21 a 40 bacias: 
imagens de 25% das  válvulas 

de descarga;
- se possuir 41 ou mais bacias: 
imagens de 10% das  válvulas 
de descarga; - se possuir mais 
de 100 bacias: imagens de 10 

válvulas de descarga;

Informar qual a quantidade total 
de torneiras instaladas e quantas 
possuem arejadores. Encaminhar 
relatório fotográfico contendo, no 

mínimo:
- se possuir até 5 torneiras: 

imagens de todas as torneiras;
- se possuir de 6 a 20 torneiras: 
imagens de 50% das torneiras;

- se possuir de 21 a 40 torneiras: 
imagens de 25% das torneiras;
- se possuir 41 torneiras a 100: 

imagens de 10% das torneiras; -
se possuir mais de 100 torneiras: 

10 imagens de 10 torneiras;

No caso em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma 
vistoria no local, para conferência do atendimento aos requisitos.



1. Água

1.3 6

opção

Pontos → 3

PARÂMETRO INDICADOR ODS REQUISITOS

2.  Ambiental

2.1 11

somatória

Pontos → 1 1 1

Observações

2.2

somatória

Pontos → 1 1 1

Observações

Aproveitamento 
de águas cinzas

 Instalação de sistema hidráulico que direcione águas cinzas para outros fins antes de ir para a rede de 
esgoto, promovendo o reaproveitamento de águas cinzas.

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório fotográfico com informações de como é o sistema de reaproveitamento.

PONTUAÇÃO 
POR:

Conforto 
ambiental

Utilização de dispositivos ou materiais 
que favoreçam o conforto acústico

Preconização pelo uso da 
ventilação natural

Preconização pelo uso da 
iluminação natural

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório fotográfico com 
informações sobre o tipo de solução 
adotada, com as especificações do 

produto e/ou laudo de ruídos

Encaminhar relatório  fotográfico 
que evidenciem boas condições 

de ventilação natural.

Encaminhar relatório fotográfico 
que evidenciem boas condições 

de iluminação natural

No caso em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma 
vistoria no local, para conferência do atendimento aos requisitos.

Sistemas 
inteligentes

8
9

Utilização de sistemas inteligentes de 
gestão de água e/ou gás e/ou energia 

(ex: hidrômetros ultrassônicos, 
softwares de gestão em tempo real, 

etc.)

Automação de processos ou 
serviços que promovam algum 
tipo de melhoria, como redução 
do tempo ou custo, aumento da 

segurança ou qualidade do 
produto ou serviço oferecido

Utilização de sistemas on-line 
para a otimização de serviços 
burocráticos de processos e 
serviços que dispensem ou 
reduzam a necessidade de 

intervenção humana por parte da 
empresa (ex: Totens de 

autoatendimento, app, sites)

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório com imagens e 
com informações sobre o tipo de 

sistema adotado

Encaminhar relatório com 
imagens e com informações 

sobre o sistema de automação 
utilizado

Encaminhar relatório com 
imagens e com informações 

explicativas sobre os  sistemas 
que evidenciam o aumento em 
algum indicador de melhoria de 

desempenho de atividade da 
empresa.

Poderão ser aceitos outros tipos de melhorias “inteligentes”, não contempladas nos requisitos acima, de 
acordo com as particularidades de determinados tipo de empresa, como substitutos aos requisitos citados, 

lembrando que, a pontuação máxima a ser obtida neste indicador é de 3 (três) pontos.



2.  Ambiental

2.3 13

somatória

Pontos → 1 1 1

PARÂMETRO INDICADOR ODS REQUISITOS

3. Energia

3.1 3

Pontos → 1 2 3

Observações

Redução dos 
Gases do Efeito 
Estufa através do 
Transporte 
Sustentável

Incentivo ao uso de transporte 
alternativo pelos funcionários (ex: 

bicicleta, patinete, a pé) 

Incentivo ao uso de transporte 
coletivo ou de caronas 
compartilhadas entre 

funcionários

 Presença de veículos elétricos 
ou híbridos na frota da empresa

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório especificando a 
maneira de incentivar o uso do 

transporte alternativo, apresentando, 
quando possível, registro fotográfico 

Encaminhar relatório 
especificando a maneira de 

incentivar o uso do transporte 
coletivo ou caronas 

compartilhadas, apresentando, 
quando possível, registro 

fotográfico. Observação: vale-
transporte não se enquadra 

neste requisito por ser 
obrigatoriedade legal

Apresentação da Nota Fiscal 
do(s) veículo(s) elétrico em nome 
da empresa ou dos responsáveis 
pela mesma ou apresentação do 

Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos 

(CRLV)

PONTUAÇÃO 
POR:

Energia 
sustentável

faixa de 
atendimento

instalação de geradores de energia elétrica de matriz sustentável na própria edificação, compondo-se a 
pontuação por faixas de atendimento, baseada no consumo total da edificação, ao requisito:

1% a 24% da demanda energética
25% a 59% da demanda 

energética
60% a 100% da demanda 

energética 

Documentação 
comprobatória

Encaminhar projeto do sistema gerador de energia, demonstrando a sua capacidade de produção, ou 
relatório fotográfico do sistema de geração e documento comprobatório da quantidade de energia gerada e 
da quantidade de energia consumida ou o contrato de locação de placas fotovoltaicas, demonstrando a sua 
capacidade de produção juntamente com 1(uma) fatura de energia elétrica atualizada (90 dias) da unidade 
consumidora. Para as empresas que possuem contratos no Mercado Livre de Energia, apresentar cópia do 

contrato, desde que a fonte seja de matriz sustentável

Poderá ser aceito para a pontuação deste item, o aluguel de placas fotovoltaicas ou compra de energia 
elétrica de matriz sustentável de concessionárias de energia ou de terceiros, desde que seja dada a sua 

comprovação e sejam atendidas as faixas de suprimento da demanda estabelecidas 



3. Energia

3.2 7

somatória Setorização de circuitos de iluminação

Pontos → 1 1 1

3.3 6

opção Aquecimento a gás Aquecimento solar

Pontos → 2 3

Encaminhar relatório fotográfico com informações do sistema instalado.

Iluminação 
eficiente

 Utilização de lâmpadas de LED 
em, pelo menos 70% das 

lâmpadas totais 

Para as demais lâmpadas que 
não forem de LED: Utilização de 

lâmpadas com selo Procel de 
nível A ou B em, pelo menos 

70% das lâmpadas
* Caso as lâmpadas sejam 100% 
em LED, dar-se-á a pontuação 

integral referente a este requisito

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório fotográfico do 
quadro de distribuição de energia da 

edificação ou imagens que 
comprovem a setorização dos 

circuitos de energia

Encaminhar relatório fotográfico 
ou notas fiscais comprovando a 

compra/instalação das lâmpadas 
de LED. Deve ser informada a 

porcentagem de lampadas LED 
utilizadas.

Encaminhar relatório fotográfico 
com indicação dos modelos das 

lâmpadas ou notas fiscais 
comprovando a 

compra/instalação das lâmpadas 
Procel A ou B. Deve ser 

informada a porcentagem de 
lampadas procel A ou B 

utilizadas.

No caso em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma 
vistoria no local, para conferência do atendimento aos requisitos.

Sistema de 
aquecimento de 
água Documentação 

comprobatória Para situações nas quais a empresa possua aquecimento de água e tenha 100% da sua energia elétrica 
provida de matriz sustentável, será considerada pontuação semelhante ao aquecimento solar



3. Energia

3.4 7

somatória

Pontos → 1 1 1

PARÂMETRO INDICADOR ODS REQUISITOS

4.

4.1 12

opção Armazenamento seletivo disponível em todos setores da empresa

Pontos → 2 3

4.2 12

opção

Pontos → 2 3

4.3 12

opção 

Pontos → 3

Sistemas de ar-
condicionado

Utilização de máquinas selo procel A, 
em, no mínimo 50%, das máquinas de 

ar-condicionado 

Manutenção periódica a cada 6 
meses

Utilização de equipamentos de 
ar-condicionado que não utilizem 
gás refrigerante R-22 (HCFC – 
22), em, no mínimo 50%, das 
máquinas de ar-condicionado 

Documentação 
comprobatória

Nota Fiscal dos equipamentos de ar-
condicionado ou registro fotográfico 

que evidencia o Selo Procel A. 
Informar quantas maquinas existe e 

quantas são Procel A

Nota Fiscal da prestação de 
serviço de manutenção dos 

equipamentos de ar-
condicionado ou em caso de 

realização pela própria empresa, 
registros fotográficos da 

limpeza/manutenção e/ou 
imagens de outros modos de 

controle de manutenções 

Nota fiscal da aquisição do gás 
refrigerante dos equipamentos de 
ar-condicionado, ou imagem da 
etiqueta do aparelho, contendo a 

informação de qual o gás 
refrigerante da máquina. Informar 

quantas maquinas existe e 
quantas não possuem o gás 

tóxico

PONTUAÇÃO 
POR:

 Resíduos e 
materiais

Armazenamento 
seletivo do 
resíduo reciclável

Armazenamento seletivo disponível 
em apenas alguns setores da 

empresa 

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório fotográfico dos locais de armazenamento de resíduos (lixeiras, containers, etc), 
especificando de quais setores são as imagens

No caso em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma 
vistoria no local, para conferência do atendimento aos requisitos.

Destinação 
correta do resíduo 
reciclável

Destinação correta dos resíduos 
recicláveis realizada por alguns 

setores da empresa

Destinação correta dos resíduos recicláveis realizada por todos os 
setores da empresa

Documentação 
comprobatória

Autodeclaração de destinação adequada dos resíduos quando realizados pela empresa ou órgão público, 
ou em caso de contratação de terceiros, cópia do(s) contrato(s) e/ou declaração de recebimento de 

resíduos e o PGRS para as empresas que o possuam. Obs.: as empresas receptoras devem possuir 
licenciamento ambiental

Compostagem do 
resíduo orgânico 

Realização da compostagem orgânica na própria empresa ou encaminhamento dos resíduos orgânicos 
para empresa que realiza a compostagem 

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório fotográfico que evidencie a realização da compostagem orgânica no próprio local da 
empresa, ou em caso de encaminhamento para empresa que realize a compostagem, as notas fiscais da 
prestação de serviço ou a declaração de recebimento de resíduo. Obs.: as empresas receptoras devem 

possuir licenciamento ambiental



4.

4.4 12

somatória Utilização de papel reciclado

Pontos → 1 1 1

Encaminhar relatório fotográfico que evidencie estes itens no ambiente de trabalho

4.5 Insumos regionais 12
Pontos → 1 2 3

Observações

PARÂMETRO INDICADOR ODS REQUISITOS

5. Social

5.1 Acessibilidade 12

somatória

Banheiros acessíveis Rotas acessíveis Piso tátil

Pontos → 1 1 1

 Resíduos e 
materiais

Materiais 
reutilizáveis e/ou 
reciclados

Incentivo do uso da caneca e/ou 
garrafa própria

Utilização de utensílios (ex: 
talheres e canudos) que não 

sejam de plástico

Documentação 
comprobatória

faixa de 
atendimento

Considerando os 5 maiores 
fornecedores da empresa: realizar 

compras de 1 à 2 fornecedores 
locais/regionais

Considerando os 5 maiores 
fornecedores da empresa: 
realizar compras de 3 à 4 

fornecedores locais/regionais

Considerando os 5 maiores 
fornecedores da empresa: 

realizar compras de 5 
fornecedores locais/regionais

Documentação 
comprobatória

Encaminhar relatório elencando (razão social e cnpj) quem são os 5 maiores fornecedores de insumos da 
empresa, mensurados em faturamento, e a porcentagem que cada fornecedor representa sobre o  

faturamento total da empresa

Será considerado fornecedor local/regional aqueles situados na mesma cidade ou região metropolitana da 
empresa requerente do Selo Ipê.

PONTUAÇÃO 
POR:

Atendimentos das boas práticas de acessibilidade, em especial à norma NBR 9050/2020, ou versão mais 
atual no que tange:

Documentação 
comprobatória

Encaminhar projetos e/ou relatórios fotográficos das adequações acessíveis conforme a NBR 9050/2020, 
ou versão mais atual. Ou apresentação de laudo emitido por Engenheiro ou Arquiteto atestando as 

características acessíveis, acompanhado de ART ou RRT

No caso em que houver dificuldade para reconhecimento das condições citadas, poderá ser realizada uma 
vistoria no local, para conferência do atendimento aos requisitos.



5. Social

5.2 13

Opção / somatória

Pontos → I – 3 I – 1 / II – 2 I – 1 / II – 1 / III- 1

Observações

5.3 4

opção

Pontos → 3

Educação 
ambiental

Microempreendedores (MEI), 
Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP) - opção:

I. Sinalizações de educação ambiental 
no ambiente de trabalho ((ex: placas 
indicativas para redução de consumo 

de água, redução de consumo de 
utensílios plásticos, encartes 

mostrando a correta destinação de 
lixo, dentre outros)

Empresa de Médio Porte – 
somatória:

 I. Sinalizações de educação 
ambiental no ambiente de 

trabalho (ex: placas indicativas 
para redução de consumo de 
água, redução de consumo de 
utensílios plásticos, encartes 

mostrando a correta destinação 
de lixo, dentre outros);

II. Promoção de cursos, 
palestras ou treinamentos de 
educação ambiental com os 

funcionários.

Grandes Empresas - somatória: 

I. Sinalizações de educação 
ambiental no ambiente de 

trabalho ((ex: placas indicativas 
para redução de consumo de 
água, redução de consumo de 
utensílios plásticos, encartes 

mostrando a correta destinação 
de lixo, dentre outros);

II.  Promoção de cursos, 
palestras ou treinamentos de 
educação ambiental com os 

funcionários;

III. Ações de educação ambiental 
voltadas para comunidade 

interna ou externa (ex: plantio de 
árvores, promoção de dias 

específicos de conscientização, 
tal como “dia sem carro”, dentre 

outros) 

Documentação 
comprobatória

I. Relatório fotográfico das sinalizações ambientais no ambiente de trabalho

II. Certificados ou documento comprobatório da realização de cursos de educação ambiental na empresa 
ou relatório fotográfico demonstrando os cursos de educação ambiental

III. Documento comprobatório da realização de ações de educação ambiental ou relatório fotográfico 
demonstrando as ações de educação ambiental

As classificações adotadas para a definição de porte de estabelecimentos serão adotadas com base nas 
informações obtidas através da consulta de cadastro de CNPJ da empresa e classificações do SEBRAE 

quanto ao porte das empresas. Uma empresa de determinado porte pode pontuar na categoria acima 
daquela determinada para o seu porte, contudo as pontuações não são acumulativas e a pontuação 

máxima do indicador é de 3 pontos. 

Incentivo à 
capacitação 
profissional

Participação dos funcionários em cursos, feiras, eventos ou similares, que possibilitem ao funcionário a 
capacitação e ampliação dos seus conhecimentos

Documentação 
comprobatória

certificado ou declaração de participação do funcionário em cursos, feiras, eventos ou similares realizados 
há, no máximo, 1 (um) ano



5. Social

5.4 Inclusão 10

somatória

Pontos → 1 1 1

Observações

5.5 Projetos Sociais 10 13

opção Participar e/ou apoiar organizações/entidades que realizem projetos sociais/ambientais

Pontos → 3

Possuir mais funcionários do que o 
mínimo exigido pela lei n° 8.213/1991 

no que tange à contratação de 
pessoas com deficiência (pcd)

Possuir mais funcionários do que 
o mínimo exigido pela lei n° 
10.097/2000 no que tange à 

contratação de Jovem Aprendiz, 
sem exceder o teto máximo 

estabelecido pela mesma lei. 

Ter a presença feminina de no 
mínimo 40% no quadro de 

gerência/diretoria  da empresa

Documentação 
comprobatória

Documento comprobatório do 
escritório/setor de contabilidade/Rh  

responsável pela empresa, 
informando a quantidade de pessoas 
com deficiência, bem como o número 
total de funcionários que a empresa 

possui registrado

 Documento comprobatório do 
escritório/setor de 

contabilidade/Rh responsável 
pela empresa, informando a 

quantidade de pessoas 
contratadas pelo programa 

Jovem Aprendiz e o atendimento 
à Lei 10.097/2000

 Documento comprobatório do 
escritório/setor de 

contabilidade/Rh responsável 
pela empresa, informando a 

quantidade de cargos de 
gerência/diretoria e quantos 

deles são ocupados por mulheres

Resumo de requisitos da lei n° 
8.213/1991

- empresas até 99 funcionários: 
dispensadas;

- empresas de 100 a 200 funcionários: 
mínimo de 2% pcd;

- empresas de 201 a 500 funcionários: 
mínimo de 3% pcd;

- empresas de 501 a 1000 
funcionários: mínimo de 4% pcd;
- empresas com 1001 ou mais 

funcionários: mínimo de 5% pcd.

Documentação 
comprobatória

declaração da organização/entidade que realiza os projetos sociais/ambientais acerca do apoio oferecido 
pela empresa requerente do Selo Ipê e/ou relatório com registros fotográficos e descrição das ações de 

apoio
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