AÇÕES DO PLANO DE LOGISTICA SUSTENTAVEL

No primeiro semestre do presente exercício continuamos
implementando, nos mais diversos segmentos, novas ações de Praticas de
sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, que
citaremos a seguir:
1 – Que contribuíram
Elétrica.

para

redução do consumo de Energia

- Desligar os cassetes do sistema de ar condicionado do Auditório,
Salas de Aula do Centresaf/PE (1º Momento – 2015);
- Manter as portas e janelas das salas fechadas quando estiver utilizando o ar
condicionado;
- Desligar o aparelho de ar quando não houver ninguém no ambiente e
após as 17 horas;
- Desligar os aparelhos de informática quando não estiver sendo
utilizados, inclusive caixas de som e após final do expediente;
- Manter as luminárias dos corredores
banheiros;
- Sempre que possível,
ambientes;

aproveitar

desligadas, inclusive dos

ao máximo

a luz natural nos

- Programado os cassetes do sistema de ar condicionado das Copas
para funcionarem no horário das 11:30 às 13:30horas (2º Momento);
- Após revisão das medidas adotadas, a partir do dia 9/05/2016 os
splits do sistema de ar condicionado do Núcleo de Telecomunicações - Nutel,
foram programados para funcionarem, diariamente, das 7:00 às 18:00
horas, no Setor do Serpro apenas um equipamento ficaria funcionando no
período da noite e em alguns ambientes com mais de um equipamento e
por solicitação dos servidores da área, foi desativado um equipamento;
- Nas luminárias próximas das janelas, onde a luz natural é favorável
no ambiente, foram retiradas
duas lâmpadas, inclusive
daquelas
luminárias afastadas da estação de trabalho do servidor.
COMENTÁRIO.
Considerando que estas medidas foram adotadas no prédio sede,
auferimos uma redução de consumo de 30,35% de março para abril, 9,26%
de abril para maio e 10,26 de maio para junho. Quanto a despesa com
este insumo obtivemos redução de 29,22% de março para abril, 7,89% de
abril para maio e, apesar da redução de consumo de maio para junho, ela
aumentou em 6,24% no período, devido aumento de tarifa.

2 - Que contribuíram para redução do consumo de Água.
- Priorização do uso de descargas e torneiras mais econômica;
- Manutenção periódica das torneiras;
- Redução de desperdício, sanando os vazamentos das instalações;
- Metodizado a operação da bomba de recalque para duas operações por
semana, acima disto é realizada uma revisão geral para detectar
vazamento.
COMENTÁRIO.
Com as ações implementadas obtivemos uma redução de
23,34% no consumo de março para abril e devido vazamentos nos meses
subseqüentes tivemos um aumento no consumo em media de 56,36%,
intensificamos as fiscalizações para detectar os vazamentos mais rápido.
3 - Que contribuíram para redução do consumo de Papel.
- Configuração das Impressoras para impressão em frente e verso do papel;
- Aquisição e utilização de papel reciclado.
COMENTÁRIO.
Com a utilização da impressão em frente e verso do papel
atingimos uma economia de 10,7% em relação ao primeiro
semestre do exercício de 2015.
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