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Práticas de sustentabilidade 
Ações que tenham como objetivo a construção 
de um novo modelo de cultura institucional 
visando a inserção de critérios de 
sustentabilidade nas atividades da 
Administração Pública. 

Práticas de racionalização 
Ações que tenham como objetivo a melhoria da 
qualidade do gasto público e contínua primazia 
na gestão dos processos. 







  1º PERÍODO (JUN A NOV/13) 2º PERÍODO (DEZ/13 A MAI/14) 3º PERÍODO (JUN A NOV/14) 

       Material de Consumo       

       Cartucho para impressão Parcialmente superada Parcialmente superada Parcialmente superada 

       Copos descartáveis Parcialmente superada Superada Superada 

       Papel de impressão Superada Superada Superada 

       Energia elétrica Não superada Superada Superada 

       Água e esgoto Não superada Não superada Não superada 

       Coleta seletiva Parcialmente superada Superada Superada 

       Qualidade de vida  Parcialmente superada Superada Superada 

       Condicionadores de ar Parcialmente superada Superada Superada 

       Compras e contratações Parcialmente superada Parcialmente superada Parcialmente superada 

       Manutenção predial Superada Superada Superada 

       Deslocamento de pessoal Superada Superada Superada 

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 
        Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012  

Instrução Normativa nº 10, de novembro de 2012 

      Portaria nº 693, de 14 de dezembro de 2012 

Fonte: Processos Administrativos 



A coleta seletiva tem por finalidade  separar e 
recolher os materiais que podem ser reciclados, e 
com o objetivo de promover a destinação sustentável 
dos resíduos, todas as lixeiras das estações de 
trabalho foram trocadas pelas novas lixeiras que 
permitem o descarte seletivo de lixo, com separação 
para papel e plástico. 

A adoção da coleta seletiva proporciona benefícios como a redução  da 
poluição ambiental. 

Em parceria com  a COOPERNOES - Cooperativa de Reciclagem e de Educação 
Ambiental Nova Esperança - o FNDE recolhe por dia em torno de 250 kg de 
material reciclável, seletivamente descartado, além de recolher 
quinzenalmente cerca de 2 kg de pilhas e baterias para o descarte seletivo. 

Faça sua parte e contribua separando o seu lixo. Aprenda o que é permitido 
descartar nas lixeiras e pratique a responsabilidade socioambiental! 

o FNDE recolhe por dia em torno de 250 
kg de material reciclável, seletivamente 
descartado, além de recolher 
quinzenalmente cerca de 2 kg de pilhas 
e baterias para o descarte seletivo. 



 A nova frota de veículos terceirizados com combustível 
flex fuel,  contribui para a redução de emissão de CO2 (dióxido de 
carbono) na atmosfera e consequentemente os danos causados ao 
meio ambiente. 

 A conscientização dos usuários com relação à utilização 
indiscriminada dos carros significou a racionalização do uso da 
frota e, assim, impactou positivamente na redução de 
aproximadamente 78 milhões de gramas de dióxido carbono por 
quilômetro no período de 4 anos. 

A ação consistiu em campanhas de conscientização sobre 

o uso racional dos veículos, que fixou horários pré-
definidos, oportunizando a redução da quilometragem 
diária. 

redução de emissão de CO2 (dióxido de 
carbono) na atmosfera e consequentemente 
os danos causados ao meio ambiente. 



Os meios de transporte utilizados nas 
grandes cidades são responsáveis por 
mais de 25% do dióxido de carbono 
lançado diariamente na atmosfera.  

Os combustíveis derivados do petróleo são recursos não renováveis, 
e, cedo ou tarde, vão acabar. Quando são queimados, produzem 
gases que contaminam o ar, causando danos ao meio ambiente e à 
saúde. 

Vamos promover a responsabilidade social e ambiental. 
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 O plano de ação foi implementado pelos colaboradores da 
Reprografia, com o apoio dos usuários. A proposta foi orientar os 
usuários  a utilizarem fotocopiagem dos documentos com o recurso 
frente e verso, buscando, dessa forma, reduzir o número de folhas 
utilizadas. 

 Com o uso consciente da fotocopiagem conseguiremos 
combater o desperdício. Papel usado e reutilizado é igual a menos 
lixo e mais árvores. 

Participe você também!  

O plano de ação foi implementado 
pelos colaboradores da Reprografia, 
com o apoio dos usuário. 
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Substituir os atuais copos plásticos por canecas 
sustentáveis, com vistas na redução de 80% do 
uso de copos plásticos, é o nosso grande 
desafio. 

Se você usa 3 copinhos por dia, vai economizar 700 por ano e ainda 
ajudará o planeta. 

Você sabia que a produção de copos plásticos emite CO2 (dióxido 
de carbono) e outros gases nocivos na atmosfera? Sem contar que 
cada copinho pode levar mais de 100 anos para se decompor na 
natureza. 

É importante destacar que o uso consciente desse recurso não 
representa, apenas, cortar custos. É, antes, um exercício de 
responsabilidade social e ambiental de cada um de nós. 
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 Visando a redução de energia elétrica foram produzidas 
campanhas de conscientização sobre o uso racional como:  

 Devido a essas campanhas junto com a conscientização dos 
usuários, conseguimos manter uma redução de consumo mensal na 
ordem  de 20% de energia elétrica. 

 - redução do quantitativo de lâmpadas nos corredores e 
locais de menos circulação;  
 - mensagens de conscientização  para os servidores e 
colaboradores no desligamento de computadores e lâmpadas ao 
final de cada expediente;  
 - instalação de um dispositivo que impeça o acendimento 
das luzes da escada social enquanto houver luminosidade natural.  

redução de consumo mensal na ordem  
de 20% de energia elétrica. 
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 A usina solar fotovoltaica - USF terá uma potência instalada 
superior a 100kWp conectada na rede de distribuição da CEB, com 
característica de Minigeração Distribuída. 

 O retorno do investimento está previsto de 8 a 10 anos, sendo 
que a vida útil das placas está prevista para acima de 30 anos. 



 Visando reduzir despesas com água, foram implementadas 
algumas ações como: 

 - atualização das mensagens nos banheiros quanto ao uso 
consciente da descarga dos vasos sanitários;  
 - conscientização por meio de palestra do uso consciente de 
água pelas copeiras e equipe de limpeza;  
 - monitoramento constante das instalações hidráulicas e 
sanitárias quanto a vazamentos provocados por falha em válvulas e 
sensores de presença. 

 Desde o mês de maio, com ajuda dos servidores e 
colaboradores, o FNDE conseguiu reduzir os gastos com limpeza, 
transporte e descarte de galões de água, em função da 
disponibilização de filtros de água potável. 
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Plano de Logística Sustentável 

Diretoria de Administração - DIRAD, Coordenação Geral de Recursos Logísticos – CGLOG, 

Coordenação de Documentação, Informação e Logística – CODIL Nelson Suassuna da Moita 

nelson.moita@fnde.gov.br www.fnde.gov.br  +55 (61) 2022-5098 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

http://www.fnde.gov.br/

