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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2013-2015
O momento da elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS) 2013-2015 despertou
a Instituição e os seus agentes à reflexão para novas atitudes, sobretudo de gestão e cidadania,
considerando um planejamento mínimo de ações futuras, lógico e claro para a comunidade
universitária e para a sociedade.
Pela primeira vez na história da Universidade, uma ferramenta de gestão com o foco na
temática da sustentabilidade foi constituída de modo integrado e participativo.
O Plano de Logística Sustentável da UFRR - PLS deu início a um importante processo de
sensibilização da comunidade universitária em relação à sustentabilidade e à adoção de boas
práticas em todas as áreas da Universidade.
O PLS teve sua primeira implementação no período de 2013 a 2015 e um novo será
elaborado com base nas conquistas atuais e na experiência adquirida com os obstáculos
enfrentados durante a sua execução.
O documento do PLS e a sua execução estão publicados no endereço ufrr.br/pls e
apresentam os seguintes resultados:
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Um dos resultados de maior visibilidade do PLS foi a diminuição do consumo de copos
descartáveis em menos de um ano após a distribuição de copos e xícaras duráveis aos servidores
e colaboradores terceirizados da UFRR. Com a adoção dessa iniciativa, a redução do uso dos
copos descartáveis para café (50 ml) e água (200 ml) foi de aproximadamente 57% e 35%,
respectivamente.
Em complementação a essa ação foi aperfeiçoado o monitoramento e controle do
consumo de materiais pelas unidades, por meio da implementação sistema informatizado de
gestão (SIPAC).
Outras ações com resultados positivos para a instituição ocorreram principalmente na
área de Infraestrutura e Energia, com a adoção de critérios de sustentabilidade nas construções,
projeto-piloto para o emprego de energia alternativa, substituição dos equipamentos antigos por
modelos mais eficientes, além da readequação dos projetos elétricos e de distribuição de energia.
Em relação às fontes de energia alternativas, destaca-se também o projeto de instalação
de postes sustentados por energia solar nos três campis da UFRR, que atualmente conta com 30
unidades em operação.
Já no Plano de Qualidade de Vida os principais resultados estão relacionados à oferta de
novas modalidades de atividades físicas aos servidores e colaboradores terceirizados, com
ampliação da academia da UFRR.
Das 42 inciativas propostas 59,5% apresentam resultados satisfatórios em sua execução,
tendo sido totalmente ou parcialmente implementadas. Apesar destes resultados, houve entraves
na execução do PLS, devido, principalmente, ao seu caráter pioneiro e inovador em todo o
Brasil.
Em atendimento aos parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012, verifica-se
algumas mudanças no processo licitatório na instituição, tais como:


Na aquisição de material de expediente (redução na compra de copos descartáveis
e compra de produtos reciclados, atóxicos ou biodegradáveis);
 Na aquisição de material de limpeza (compra de material atóxico ou
biodegradável);
 Na aquisição de condicionadores de ar (compra de equipamentos com redução do
consumo de energia – preferência de selo procel A);
 Na aquisição de eletrodomésticos (compra de equipamentos com redução do
consumo de energia – preferência de selo procel A).
A instituição ainda não participa da Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P),
mas realiza outras ações com enfoque sustentável como a parceria institucional com a Usirenda,
cooperativa de reciclagem, na qual há o fornecimento de alguns tipos de resíduos selecionados e
os coletores, destinados à coleta seletiva de lixo, instalados em todos os setores da universidade.
Ressalta-se que não há programa de coleta seletiva na UFRR, pois a Prefeitura Municipal de Boa
Vista não realiza o respectivo recolhimento.
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