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Apresentação 

 

Este é um documento elaborado pela Comissão Gestora do Plano de 

Gestão de Logística Sustentável do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães 

(CPqAM), em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 10, de 12 de 

novembro de 2012 e à Portaria MCTI nº 14, de 28 de dezembro de 2012. 

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) é uma ferramenta de 

planejamento com objetivos, metas, ações, responsabilidades, prazos de execução 

e mecanismos de monitoramento e avaliação definidos, que permitirá estabelecer 

práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos. Abrange as 

áreas temáticas de: material de consumo, energia elétrica, água e esgoto, coleta 

seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho e de compras e contratações 

sustentáveis. 

 

Os objetivos do PLS do CPqAM estão diretamente articulados com os 

projetos da Fiocruz Saudável e do Plano de Segurança do CPqAM, que são 

programas que já promovem ações voltadas à saúde do trabalhador, 

biossegurança e gestão ambiental. Os gastos com a implementação das ações 

propostas no PLS do CPqAM serão garantidas através do Plano Quadrienal da 

Fiocruz - eixo Inovação na Gestão e do Plano Anual do CPqAM.   

 

A Vice-diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional (VGDI) é a 

instância responsável pela condução do processo, pois este necessita do 

envolvimento de todos os servidores e colaboradores da Instituição para que seja 

alcançada a sua efetiva implantação.  

 

Todo documento foi elaborado seguindo práticas sustentáveis relacionadas 

ao consumo de papel e de impressão, portanto apresenta formatação para 

impressão frente e verso, além da utilização de fonte sustentável (ecofont). 
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1. Introdução 

 

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81),é 

considerada um marco histórico no desenvolvimento do direito ambiental, pois 

estabelece definições legais sobre meio ambiente, degradação da qualidade 

ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais. Esta lei instituiu importantes 

mecanismos de proteção ambiental dos quais podemos citar o estudo prévio de 

impacto ambiental (EIA) e seu respectivo relatório (RIMA), repercutindo em 

diversos setores da sociedade. 

 

As questões ambientais no âmbito da gestão pública foram impulsionadas 

a partir de 1999, quando o Ministério do Meio Ambiente (MMA), através da 

Portaria nº 510/2002A, criou a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). 

Tal iniciativa teve por diretriz instaurar um processo de construção de uma nova 

cultura institucional na administração pública, visando à participação dos 

servidores na otimização dos recursos, no combate ao desperdício e na busca de 

uma melhor qualidade do ambiente de trabalho. As diretrizes da A3P 

fundamentam-se nas recomendações da Agenda 21, no Princípio 8 da Declaração 

da Rio 92 e na Declaração de Johanesburgo. 

 

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), enquanto instituição vinculada ao 

Ministério da Saúde (MS), tem por objetivo promover a saúde e o 

desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, 

além de ser um agente da cidadania. Neste sentido, vem desenvolvendo diversas 

iniciativas na área de sustentabilidade e consumo consciente, com o objetivo de 

contribuir para uma mudança gradual de atitude, além de minimizar e racionalizar 

impactos financeiros. 

 

No Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), unidade técnico-

científica da Fiocruz em Pernambuco, até 1990 as questões relativas à preservação 

da saúde do trabalhador e das condições do ambiente de trabalho eram 

delegadas à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Esta comissão, 
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obrigatória para empresas regidas pela CLT (Lei nº 6.514 de 22/12/1977, 

regulamentada pela NR-5 do Ministério do Trabalho), foi extinta em decorrência 

da mudança do regime trabalhista, com a inserção do CPqAM no Regime Jurídico 

Único (RJU). Cabe ressaltar que nenhuma outra instância substitutiva foi criada 

para atender tais demandas. 

 

Em 2000, a Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) (criada através do 

Ato da Diretoria nº 017/98 de 01/07/1998, referendada pela portaria da 

Presidência nº 685/98-PR de 08/12/1998 em virtude da promulgação da Lei 

Nacional de Biossegurança - Lei nº 8974/95), assumiu algumas das 

responsabilidades da extinta CIPA, transcendendo o seu papel especifico de atuar 

na regulação dos projetos que envolvem Organismos Geneticamente Modificados 

(OGM). Com o crescimento no volume destes projetos, e devido às novas 

exigências neste campo, os aspectos ligados à qualidade do ambiente tomam 

proporções que não cabem mais dentro das atribuições da CIBio, e passam a ser 

trabalhados de maneira pontual e desarticulada, apontando já nesse momento a 

necessidade de criação de uma área especifica para lidar com as questões 

ambientais. 

 

Neste processo, em agosto de 2009 a equipe da Assessoria Técnica de 

Infra-estrutura e Meio Ambiente (Asstec) da Diretoria de Administração do 

Campus (DIRAC) da Fiocruz, fez uma visita técnica ao CPqAM com o objetivo de 

realizar uma primeira aproximação para reconhecer e identificar os aspectos 

ambientais das atividades desenvolvidas na instituição, buscando propor parcerias 

no sentido de auxiliar na solução dos problemas encontrados. Esta visita 

reafirmou a necessidade da estruturação de instâncias específica para lidar com as 

questões ambientais. 

 

De fato, o avanço da agenda ambiental na gestão pública é inquestionável 

e são vários os exemplos de instituições de ensino e pesquisa que têm 

incorporado na gestão institucional ações específicas na área ambiental. A 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por exemplo, desde setembro de 
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2009, através da Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPESQ), formou um Grupo de Trabalho para compartilhar experiências sobre a 

Gestão de Resíduos onde o CPqAM fez a adesão.  

 

Paralelo a este processo, evidencia-se no CPqAM o crescimento de 

demandas na área ambiental e de segurança, as quais muitas vezes ficavam sem 

uma resposta efetiva, devido à inexistência de atores diretamente responsáveis 

por estas áreas.  

 

Neste cenário, em outubro de 2009 foi criada, através do Ato da Diretoria 

nº 017/2009, uma comissão específica para elaborar o Plano Diretor Ambiental do 

CPqAM. O referido plano foi concluído em maio de 2010 e aprovado pelo 

Conselho Deliberativo em agosto do mesmo ano. Contemplava as áreas temáticas 

de Gestão da Energia, Gestão da Água, Gestão dos Resíduos, Conforto e 

Segurança Ambiental, além de Educação Ambiental. Após esta etapa de macro 

planejamento, o principal desafio foi implantar a gestão ambiental no CPqAM. 

Nos quatro anos subseqüentes, apesar de não ter sido consolidada uma instância 

específica para executar as ações ambientais, várias iniciativas foram implantadas. 

 

Entre tantas outras, as iniciativas de Segurança Ambiental exigiram novos 

desdobramentos devido a sua complexidade, com isso, em 2011, foi solicitado o 

apoio da DIRAC, através dos Departamentos de Gestão de Segurança Patrimonial 

e de Segurança do Trabalho, no desenvolvimento do Plano de Segurança do 

CPqAM  e Mapas de Risco para a unidade. 

 

A atual direção, ciente de todo processo anterior e tomando por referência 

a Instrução Normativa nº 10, de 12/11/2012, reafirmou o compromisso 

institucional com as ações de sustentabilidade, e em 25/06/2014, através do Ato 

da Diretoria n٥ 017/2014, constitui a Comissão Gestora do Plano de Gestão de 

Logística Sustentável (PLS) para elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS que 

absorveu as demandas já programadas no Plano Diretor Ambiental. 
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Assim sendo, o Plano de Gestão de Logística Sustentável, tornou-se o 

documento de referência para estabelecer práticas de sustentabilidade, e 

racionalização de gastos e processos na instituição. 

 

2. Metodologia  

 

O processo de elaboração do PLS foi iniciado pela identificação dos temas 

abordados pela IN 10/2012 e escolha dos membros, de acordo com a área de 

atuação na Instituição, da Comissão Gestora pela Vice Direção de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional. O Ato da Diretoria n٥ 017/2014 - Constitui a 

Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) para 

elaborar, monitorar, avaliar e revisar o PLS.  

 

A primeira atividade desenvolvida pelos membros da Comissão Gestora, foi 

a realização do diagnóstico e identificação das práticas adotadas na Instituição de 

acordo com cada tema abordado. Neste momento, as informações de algumas 

áreas possibilitaram a medição de alguns indicadores, porém em outras, verificou-

se a necessidade de estudos mais aprimorados para a realização de medições e 

de propostas de redução de consumo. Estas necessidades foram traduzidas em 

ações do Plano de Ação (Anexo I). 

 

O Plano de Ação foi padronizado com base num modelo de planilha que 

define os objetivos e metas de cada área, e foi desenvolvido em duas etapas: 

uma de planejamento, onde foram descritas as ações, responsabilidades, prazos e 

recursos necessários; e outra de apuração, onde constam os indicadores e suas 

medições. As ações poderão ser mensuradas através de indicadores numéricos, 

quando forem ações de monitoramento; ou de percentuais de realização, quando 

forem ações pontuais. 

 

As ações propostas foram pensadas em função da identificação de práticas 

e alternativas de menor impacto ao meio ambiente e serão implementadas de 

acordo com a prioridade de intervenção e a disponibilidade de recursos. 
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O PLS foi revisado por toda a equipe da Comissão Gestora e 

posteriormente submetido à aprovação do Conselho Deliberativo da unidade para 

aprovação, e posterior publicação no site institucional e encaminhamento à 

Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública (CISAP). 

Completa a metodologia do PLS a revisão semestral com atualização dos 

indicadores mediante monitoramento e avaliação dos resultados das ações 

propostas.  

 

Por fim, fazem parte do conteúdo deste plano, ações de divulgação, 

conscientização e capacitação para todos os atores envolvidos, para que se 

sintam motivados e se tornem multiplicadores dos aprendizados.  
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3. Caracterização da Instituição 

 

O CPqAM é uma unidade técnico-cientifica da Fundação Osvaldo Cruz 

(FIOCRUZ), localizado na cidade do Recife desde 1950.  Em 1985 teve suas 

instalações transferidas para o Campus Universitário, onde funciona atualmente. 

Desempenha um importante papel na interface dos sistemas de ciência e 

tecnologia em saúde e tem como missão institucional combater  problemas 

sociossanitários no Nordeste brasileiro.  

 

Desenvolve um trabalho sistemático de pesquisa e ensino em diversos 

campos da saúde pública e no combate a endemias. É referência em controle de 

culicídeos vetores, esquistossomose, filariose, leishmaniose, peste e hantavírus 

para o Ministério da Saúde (MS) e centro colaborador em saúde ambiental para 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Vem ampliando sua atuação na área da 

produção de imunobiológicos, técnicas de diagnóstico e desenvolvimento 

tecnológico, áreas primordiais para o avanço e a difusão do conhecimento 

cientifico, bem como para produção de bens e serviços que venham contribuir 

para superação dos problemas da saúde pública. 

 

Na área de ensino, promove os cursos de Doutorado, Mestrado Acadêmico 

e Profissional, Especialização em Saúde Pública e Residência Multiprofissional em 

Saúde Coletiva, colaborando de maneira significativa para formação de recursos 

humanos em todo o Nordeste, particularmente para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Atua juntamente com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Assami (LIKA) e com o Colégio de Aplicação 

absorvendo estagiários de diversos níveis de formação.   
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3.1. Estrutura Organizacional 

 

Em sua estrutura organizacional, o CPqAM é composto pelas vices-

diretorias de Pesquisa, Ensino e Gestão; seis Departamentos, Secretaria Executiva 

e Assessoria Técnica de Imprensa e Comunicação Social diretamente ligados à 

Direção. A partir daí desenvolve-se todo o organograma conforme mostra a 

Figura 1.  É através da Vice-diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional 

que se desenvolvem as ações voltadas ao gerenciamento do espaço físico. 

Atualmente a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável é responsável 

por coordenar as atividades ligadas à sustentabilidade da Instituição. 
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Figura 1 – Organograma do CPqAM  
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3.2. Infraestrutura física 

 

As obras de construção do CPqAM no Campus Universitário foram iniciadas 

no ano de 1983 tendo duração de aproximadamente dois anos. Isto foi possível 

por conta do Contrato de Comodato celebrado entre o  CPqAM e a UFPE, onde a 

condição de cessão do terreno se deu pela troca da construção e manutenção 

das despesas condominiais das instalações para o LIKA. 

 

Cessado o período de ocupação e acomodação, a partir de 1997, o Centro 

passou a ter novas necessidades que não acomodavam mais nas instalações 

existentes. Desde então sofreu diversas reformas e ampliações o que resultou 

num crescimento desordenado e em diversos problemas, inclusive de natureza 

ambiental.  

 

Diante deste cenário, em 2006 foi elaborado o “Plano Diretor para 

Desenvolvimento Físico do CPqAM”,  com o intuito de disciplinar as intervenções 

físicas, promover a regularização das instalações e prever demandas futuras. Este 

plano foi imediatamente iniciado e no seu decorrer foram surgindo vertentes 

ambientais que necessitaram de uma atenção mais especifica.  

 

Para atender a esta nova demanda em 2010 foi elaborado o “Plano Diretor 

Ambiental do CPqAM” que teve como objetivo consolidar as ações de ordem 

ambiental, até então desenvolvidas de maneira pontual, e implantar uma política 

de Gestão Ambiental na Instituição.  

 

Ressaltamos que, apesar de não fazer parte do organograma do CPqAM, o 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Assami (LIKA), representado pelo bloco A, 

foi inserido nas ações ambientais, visto que suas instalações físicas estão 

diretamente interligadas as do CPqAM. A tabela 1 identifica a ocupação de cada 

bloco e relaciona suas respectivas áreas.  
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Tabela 1 – Áreas de construção do CPqAM 

BLOCO PAVIMENTO AMBIENTES ÁREA (m2) 

Bloco A     1.742,40 

  Térreo Lika / UFPE 1.465,45 

  1º Pavto   276,95 

Bloco B     6.543,95 

  Térreo Deptº Entomologia / Deptº Microbiologia 1.127,85 

  1º Pavt. Técnico Área técnica 226,35 

  1º Pavimento Deptº Parasitologia 1.089,65 

  2º Pavimento Deptº Imunologia 1.082,80 

  2º Pavt. Técnico Área Técnica 1.082,80 

  3º Pavimento Deptº Virologia  967,25 

  3º Pavt. Técnico Área Técnica  967,25 

Bloco C          1.422,30 

  Térreo Protocolo / Ambulatório / Restaurante / 

NPT 
761,05 

  1º Pavimento Direção / Administração 661,25 

Bloco D     708,70 

  Térreo Almoxarifado / Informática 280,80 

  Mezanino Almoxarifado / Informática 198,10 

  1º Pavimento Lab. Esquistossomose 229,80 

Bloco E     1.977,55 

  Térreo Biotério criação / Insetário 649,25 

  1º Pavimento Biotério experimentação / Insetário 664,15 

   Pavt. Técnico Área Técnica 664,15 

Bloco F     684,00 

  Térreo Auditório / Banheiros 588,45 

  1º Pavimento Salas de apoio / Patrimônio 95,55 

Bloco G     4.531,05 

  Semi-enterrado Área técnica 606,75 

  Térreo Recepção / Lavite / NB3 / Esterelização 786,55 

  1º Pavt. Técnico Área técnica/ Mezanino 710,75 

  2º Pavimento Biblioteca 606,75 

  3º Pavimento Salas de Aula 606,75 

  4º Pavimento Deptº Saúde Coletiva 606,75 

  5º Pavimento Deptº Saúde Coletiva 606,75 

Bloco H     1.644,70 

  Térreo Passarela / NUST / Quadra / Vestiários 950,10 

  1º Pavimento Passarela / Administração  358,10 

  2º Pavimento Administração 336,50 

Bloco I     333,95 
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  Térreo Oficinas de Manutenção 187,40 

  1º Pavimento Área técnica 146,55 

Bloco J Térreo Déposito de químicos 77,20 

Bloco K Térreo Sala de conferências 99,30 

Bloco L Térreo Quiosque 142,10 

Bloco M Térreo Biotério de animais silvestres 91,05 

Bloco N Térreo Subestação 124,75 

TOTAL     20.123,00 

Fonte: Serviço de Infraestrutura e Manutenção 
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3.3. Estimativa da População 

 

A população do CPqAM é formada por servidores, terceirizados, alunos e 

colaboradores conforme demonstra a tabela 2. Divide-se em população fixa – os 

que permanecem durante todo o expediente ( 8 as 17h) no CPqAM e flutuante – 

os que possuem carga horária variada. 

Tabela 2 – Estimativa da população do CPqAM 

 

Fonte: Serviço de Recursos Humanos 

* População fixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINCULO QUANTIDADE 

Servidores 198* 

Terceirizados 111* 

Estágiários 16 

Pós Doutorado 03* 

Bolsista  404 

Prestador de serviços 12* 

Alunos 129 

Colaboradores 07* 

Outros 05* 

Total fixo 336 

Total flutuante 549 

TOTAL GERAL 885 



20 

 

                                                                        

4. Diagnósticos das práticas realizadas 

 

4.1. Inventário de bens e imóveis 

 

Todos os materiais adquiridos pelo CPqAM, obrigatoriamente, deverão ser 

entregues no Almoxarifado. Este setor realiza a verificação do material com as 

devidas solicitações/notas de empenhos, constantes dos processos de aquisição, e 

procede aos devidos encaminhamentos a depender de cada compra. No caso de 

bens de consumo a responsabilidade do recebimento final, armazenamento, 

registro, pagamento e entrega aos solicitantes, fica a cargo do Almoxarifado.  

 

Em relação a bens permanentes recebidos no CPqAM, apesar da entrega 

ser no Almoxarifado, é de responsabilidade do Setor de Patrimônio a verificação 

do bem entregue, bem como deverá proceder, junto ao requisitante, o atesto 

final de que o bem recebido está de acordo com a solicitação/nota de empenho 

constante do processo de aquisição. O Setor de Patrimônio também é 

responsável em registrar o material, elaborar os termos de responsabilidade 

constando a assinatura do responsável por sua guarda, tombar o bem e manter 

controle sobre os mesmos.   

 

Assim, o controle dos bens e materiais no CPqAM é realizado pelos setores 

de Patrimônio e Almoxarifado, respectivamente. O recebimento, a armazenagem, 

o registro e controle dos bens e materiais fazem parte da rotina de ambos os 

setores.  

 

Para colaborar como os controles que devem existir em relação aos bens e 

materiais, são realizados inventários anuais tanto para os bens móveis, quanto 

para os bens estocados no Almoxarifado. O sistema utilizado para controle dos 

bens é o SGA/Patrimônio e SGA/Almoxarifado, criado na Fiocruz e utilizado em 

suas unidades regionais. 

 



21 

 

                                                                        

Para a realização dos inventários é formalizada uma comissão, através de 

ato da direção, que juntamente com os setores de Patrimônio e Almoxarifado 

avaliam os documentos e informações necessárias para a prestação de contas do 

exercício. No processo de avaliação da comissão deve constar, entre outras, ata 

de abertura, metodologia adotada, fechamento, valor físico, ciência do ordenador 

de despesas, RMB (bens móveis) e RMA (bens no almoxarifado) do último mês 

(DEZ), bem como verificação das contas no SIAFI.  

 

Em relação ao inventário dos bens permanentes são realizados no CPqAM 

dois processos distintos. O primeiro diz respeito ao inventário rotativo e 

corresponde a uma verificação mensal (o levantamento geralmente tem inicio no 

mês de fevereiro) de bens, de modo que até o mês de novembro todos os bens 

registrados no SGA/Patrimônio tenham sido verificados. O sistema 

SGA/Patrimônio, dispõe da funcionalidade: “inventário mensal – gerar bens para 

inventário – relatório de bens Fiocruz”. No entanto, durante o inventário de 2014 

foi verificado que o SGA/Patrimônio, gerou 10% apenas dos itens registrados em 

2014, o que não representaria o total de itens a serem inventariados ao longo do 

ano.  

 

Além do uso desta ferramenta, o Setor de Patrimônio incorporou à 

metodologia do inventário rotativo, a criação de um cronograma, de maneira que, 

mensalmente, sejam realizadas verificações gerais por setor, de modo que estas 

informações não se limitem ao que o sistema SGA/Patrimônio gera como sendo 

os bens a serem verificados mensalmente. Nas situações em que não é possível 

verificar pessoalmente os bens, são consultados os termos de responsabilidade 

(todos devidamente assinados pelos responsáveis), onde se considera que estes 

bens estão regulares.  

 

Durante o inventário de 2014, de acordo com SGA/Patrimônio e relatório 

da comissão, constam 16.702 itens registrados como patrimônio da Fiocruz e 

1.182 itens registrados como bens de terceiros, totalizando 17.884 itens. No 

entanto, como alguns bens deram entrada após o fechamento do inventário, 
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existe uma diferença dos bens registrados, conforme tabela 3. Estas flutuações 

são normais, uma vez que são constantes registrados de entrada e saída de bens 

no sistema. Abaixo seguem as quantidades de bens registrados, separados por 

grupos, de acordo com sua classificação contábil.  

 

Tabela 3 – Inventário Patrimonial do CPqAM em 2014 

GRUPO DESCRIÇÃO TOMBAMENTO 

FIOCRUZ 

TOMBAMENTO 

TERCEIROS 

TOTAL 

GERAL 

2 AERONAVES 0 0 0 

4 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORENTAÇÃO (EX: 

BALANÇA, POTENCIOMETRO) 

59 8 67 

6 APARELHOS E EQUIPAMETNOS DE 

COMUNCAÇÃO (EX: TELEFONES, FAX, RÁDIO) 

359 1 360 

8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS 

MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAS E 

HOSPITALAR (EX: MICROSCÓPIO, FREEZER, 

AGITADOR, CUBA ELETROFORESE) 

1312 317 1629 

10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESPORTES E DIVERSOS 

0 0 0 

12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (EX: 

FOGÃO, ESCADA ALUMINIO, FORNO 

MICROONDAS, BEBEDOURO DE COLUNA) 

150 10 160 

14 ARMAMENTOS 0 0 0 

18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 5840 307 6147 

19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 0 0 0 

20 EMBARCAÇÕES 0 0 0 

22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E 

PATRULHAMENTO 

0 0 0 

24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 

SOCORRO (EX: EXTINTOR, PEDESTAL 

CROMADO, SISTEMA ELETROMAGNETICO DE 

PROTEÇÃO ANTIFURTO PARA BIBLIOTECA) 

32 0 32 

26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 0 0 0 

28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 

INDUSTRIAL (EX: BALCÃO INOX COM VÁLVULA, 

MAQUINA GELO EM CUBOS) 

8 0 8 

30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 

(EX: ESTABILIZADOR, NOBREAK) 

598 43 641 

32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (EX: 

GUILHOTINA MECANICA, ETIQUETADORA 

PORTÁTIL, PERFURADOR ) 

11 2 13 
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33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 

(EX: CAMERA DE VIDEO, PROJETOR 

MULTIMIDIA, TV LCD, MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA) 

343 43 386 

34 OUTRAS MÁQUINAS,  EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS (EX: FREEZER, REFRIGERADOR, 

AR CONDICIONADO, DESUMIDIFICADOR) 

444 29 473 

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS (EX: MICROCOMPUTADOR, LOUSA 

INTERATIVA, HD EXTERNO, MONITOR) 

824 336 1160 

36 MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (EX: 

EXPOSITOR DE PAREDE EM ACRÍLICO, 

CALCULADORA DE MESA) 

67 1 68 

38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE 

OFICINA (EX: FERRO DE SOLDAR, LIXADEIRA, 

SERRA TICO-TICO)  

88 1 89 

39 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E 

ELETRICOS (EX: BOMBA D´ÁGUA COMPLETA, 

EQUIPAMENTO DE MICROFILTRAGEM)  

10 0 10 

40 MAQUINAS E EQUPAMENTOS AGRICULAS E 

RODOVIÁRIOS (EX: APARADOR DE GRAMA) 

1 0 1 

42 MOBILIÁRIO EM GERAL (EX: ESTANTES, MESAS, 

CADEIRAS, ARMÁRIOS) 

5868 97 5965 

44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0 0 0 

46 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE 

MONTARIA 

0 0 0 

48 VEÍCULOS EM GERAL (EX: CARRO P/ 

TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE P/ 

CILINDRO) 

14 0 14 

50 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS 0 0 0 

51 PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS (EX: 

TAPETE, CORTINA, DIVISÓRIA) 

 

512 0 512 

52 VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA (EX: VEÍCULO 

PICK UP) 

7 0 7 

53 CARROS DE COMBATE 0 0 0 

54 EQUPAMETNOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

AERONAUTICOS 

0 0 0 

56 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE 

PROTEÇÃO AO VOO 

0 0 0 

57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS 1 0 1 
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58 EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E 

SALVAMENTO 

0 0 0 

60 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS 

MARITIMOS 

0 0 0 

83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL 

0 0 0 

84 ESTOQUES EM ARMAZEM DE TERCEIROS A 

DISTRIBUIR  

0 0 0 

87 MATERIAL DE USO DURADOURO (EX: GAIOLA 

EM POLICARBONATO PARA RATO, MINI 

ISOLADOR PARA CAMUNDONGO) 

172 0 172 

89 EQUIPAMENTO E MAQUINAS E MOTORES DE 

NAVIOS DA ESQUADRA 

0 0 0 

90 BENS NÃO LOCALIZADOS 0 0 0 

91 BENS MOVEIS A ALIENAR 0 0 0 

92 ESTOQUE INTERNO 0 0 0 

93 BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU 

TERCEIROS 

0 0 0 

94 BENS MOVEIS EM TRANSITO 0 0 0 

95 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 0 0 0 

96 ADIANTAMENTOS PARA INVESÕES EM BENS 

MÓVEIS 

0 0 0 

97 BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO 0 0 0 

99 OUTROS BENS MÓVEIS (EX: BOTIJÃO PARA 

ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO LIQUIDO) 

2 0 2 

TOTAL GERAL ITENS POR GRUPO 

  

16722 1195 17917 

BENS ALIENADOS EM 2014 

  

124 

BENS ALIENADOS até novembro/2014 

  

661 

Fonte: Serviço de Compras e Materiais 

 

Além do inventário rotativo, ao final do ano um inventário geral, por 

amostragem, é executado para verificação dos itens. Desta forma, o inventário 

rotativo faz o levantamento e verificação ao longo do ano dos bens registrados e 

o inventário anual gera um percentual por amostragem a ser verificado, 

complementando o trabalho.  
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Ressaltamos que, anualmente, são realizados levantamentos para 

verificação de bens inservíveis, antieconômicos, irrecuperáveis para  alienações, 

resultando em doações a instituições beneficentes de utilidade pública, já tendo 

sido beneficiadas instituições como o Hospital do Câncer de Pernambuco e o 

Movimento Pró-Criança, ligado a Arquidiocese de Olinda e Recife.  Em 2014 

foram concluídos dois processos de alienação: um com 661 itens de bens móveis 

gerais, e outro com 124 itens de bens de informática, totalizando 785 itens 

doados em 2014. 

 

Em relação aos bens de consumo estocados no Almoxarifado, é realizado 

um inventário anual, geralmente no mês de dezembro. Em 2014, a metodologia 

adotada foi realizar a contagem física de tudo que estava estocado no 

almoxarifado e depósito. Estas informações foram transcritas para uma planilha e 

foi realizada a comparação das informações obtidas pela contagem física com as 

informações contidas no sistema SGA/Almoxarifado, sistema esse, conforme já 

informado, que controla as movimentações do almoxarifado.  

 

Durante a atividade de comparação dos dados obtidos com o Relatório de 

Inventário de Materiais de 2014 foram verificadas algumas divergências entre o 

quantitativo registrado no programa de controle e a contabilização física, que 

foram encaminhadas ao Almoxarifado para ajustes no sistema informatizado, a 

fim de alinhar a quantidade listada com a estocada. 

 

A tabela 4 mostra os grupos e respectivos saldos de materiais, ressaltando 

que, como o almoxarifado ainda trabalha as divergências encontradas, alguns 

destes saldos poderão ser alterados com a finalização do trabalho. 

 

Tabela 4 – Inventário de Material do CPqAM em 2014 

GRUPO DESCRIÇÃO TOTAL  OBSERVAÇÃO 

3  
Combustíveis e lubrificantes para outras 

finalidades 
2 

 Óleo lubrificante anti-corrosivo, 

lubrificante a base de silicone para 

autoclave... 

4 Gás Engarrafado 2 
 Nitrogênio líquido refrigerado,  gás 

freon 22... 
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9 Material Farmacológico 1  Mebendazol, paracetamol... 

11 Material Químico 26  Acetona P.A., álcool etílico absoluto... 

16 Material de Expediente 154 
 Caneta esferográfica, livro de ata, papel 

A4, etc. 

17 Material de Processamento de Dados 13 
 Cartuchos e tonners, CD-Room…  

19 
Material de Acondicionamento e 

Embalagem 
22  Papel alumínio, Papel Manilha, Filme de 

PVC... 

21 Material de Copa e Cozinha 5 
 Copo descartável, fósforos, garrafa 

térmica... 

22 
Material de Limpeza e Produtos de 

Higiene 
81 

 Água sanitária, detergente neutro, 

esponja de aço, esponja dupla face... 

23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 5  Jaleco descartável, avental... 

24 
Material para Manutenção de Bens 

Imóveis 
222 

 Adaptador, joelho em PVC, cotovelo, 

desenpenadeira... 

25 Material para Manutenção de Bens Móveis 137 
 Abraçadeira, parafusos, lâmpadas, chave 

seletora... 

26 Material Elétrico e Eletrônico 147 
 Caixa de passagem, conduletes, 

disjuntor, terminal isolado. 

GRUPO DESCRIÇÃO TOTAL  OBSERVAÇÃO 

28 Material de Proteção e Segurança 29 
 Capacete de segurança, máscara para 

soldador, protetor auricular... 

29 Material para Áudio, Vídeo e Foto 7  Fita cassete, fita VHS... 

30 

Material para Comunicações 

8 

 Rabicho c-plug americano, bobina de 

papel para fax... 

 

35 
Material Laboratorial 

305 
 Balão de kitasato, balão volumétrico, 

cálice graduado... 

36 
Material Hospitalar 

75 
 Agulha hipodérmica estéril, algodão 

hidrófilo, seringa descartável 50ml... 

40 Material Biológico 16  Potenciômetro... 

42 
Ferramentas 

1 
 Broca com ponta de vídea, lima chata, 

mandril... 

44 
Material de Sinalização Visual e Outros 

2 
 Fita de isolamento zebrada (preta e 

amarela) 

TOTAL GERAL POR GRUPO  1260   

Fonte: Serviço de Compras e Materiais 
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4.2. Material de Consumo 

 

4.2.1. Papel e cartucho 

 

A rede de informática do CPqAM apresentava, em 2008, 350 usuários 

ativos, os quais utilizavam 68 impressoras para os serviços de impressão e tendo 

consumindo, no ano de 2007, o total de 810.000 folhas de papel. Após análise, 

verificou-se que os picos de impressão foram nos meses de Março, Abril, Maio, 

Setembro, Outubro e Novembro. O custo anual das impressoras utilizadas pelo 

CPqAM estava dividido em duas partes: o custo de manutenção (R$ 

24.000,00/ano) e o custo de aquisição de insumos (R$ 283.000,00).   

 

Levando-se em consideração o cenário acima, aliado às necessidades de 

economizar tinta e papel e de padronizar as impressoras utilizadas pelo CPqAM, 

foi celebrado, em 2008, um contrato de locação de 20 impressoras laser preto e 

branco (P&B) e uma impressora laser colorida, criando-se ilhas de impressão 

distribuídas pelo Centro. O contrato estabeleceu como responsabilidade da 

empresa contratada o fornecimento de insumos, bem como a manutenção e/ou 

substituição dos equipamentos em caso de defeito. Com isso, eliminou-se a 

necessidade de aquisição de toner e cartucho, e de contratação de empresa para 

manutenção das impressoras. Também houve um ganho significativo na 

qualidade dos trabalhos impressos pelos usuários da rede. Os equipamentos que 

estavam em uso naquele ano continuaram funcionando até esgotarem seus 

insumos e, a partir daí, quem quisesse continuar utilizando-os, teria de arcar com 

os custos de manutenção e reposição de cartucho. 

 

O gasto médio anual efetivo com o contrato de locação de impressoras, 

durante os últimos 05 anos (2008-2013), foi de R$ 75.453,60. Além disso, o setor 

de informática do CPqAM (SEINFO), calcula que, com este contrato, houve a 

redução significativa nos custos de impressão em quase 40% se comparados aos 

valores gastos há 5 anos.  
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Juntamente com a celebração do contrato, passou-se a utilizar um software 

de gerenciamento de impressão que identifica o usuário, o tipo de impressão, a 

quantidade de páginas e folhas gastas e a data/hora da impressão. Com isso foi 

possível controlar o quantitativo de impressões/usuário e implantar ações de 

bloqueio devido ao mau uso e ao volume de impressões acima da média mensal 

estipulada.  

 

Após 05 anos, foi realizada uma nova licitação e estabelecido um novo 

contrato de locação. Esta nova contratação foi estimada em 936.000 cópias/ano; 

permitiu o aumento no número de impressoras - de 20 para 28 máquinas (sendo 

26 P&B e 2 coloridas); a redução do valor da cópia colorida de R$1,00 para 

R$0,85 e o aumento do valor da cópia em P&B de R$0,05 para R$0,06. Contudo, 

o custo global anual licitado para a prestação dos serviços foi de R$ 78.175,68, ou 

seja, valor bem próximo do praticado ao longo dos últimos 5 anos.  

 

4.2.1.1. Papel branco e reciclado 

 

Como uma das ações propostas no PLS, em setembro de 2014, foi 

realizado o levantamento das impressões de 23 impressoras ativas (22 P&B e 1 

colorida), onde se calculou uma média de impressões por impressora entre 

janeiro de 2012 e dezembro de 2013. A partir deste resultado, considerando uma 

impressão correspondente a uma folha utilizada, calculou-se o número de resmas 

correspondentes, chegando a um total estimado de 1.702 resmas utilizadas no 

período. Também foi realizado um levantamento da quantidade de resmas 

entregues a cada unidade do SGA/Almoxarifado (atualmente 50 unidades ativas 

no sistema) e observou-se um total de 1.182 resmas entregues em 2013 e 1.502 

resmas entregues em 2014 (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Quantitativo de papel distribuído no CPqAM em 2013 e 2014  

ANO MATERIAL QUANTITATIVO TOTAL 

2013 
Papel ofício branco 874 

1.182 
Papel reciclado 308 

2014 

Papel ofício branco 369 

1.502 Papel A4 branco 420 

Papel reciclado 713 

Fonte: Seção de Almoxarifado 

OBS: O aumento no consumo de papel reciclado deveu-se a um aumento no quantitativo 

registrado para esse tipo de material e à falta em estoque de papel A4 branco. 

  

A partir desta análise preliminar constatou-se que o fornecimento de 

resmas foi menor que a média das resmas calculadas a partir do nº de 

impressões, evidenciando que nem todas as impressões são realizadas com papel 

fornecido pelo CPqAM, como também que algumas impressões podem ter sido 

realizadas no padrão “frente e verso”.  

 

Neste cenário, como mais uma ação do PLS, todas as impressoras - exceto  

uma impressora P & B utilizada no setor de projetos que imprime em formato A3  

- foram configuradas para o padrão “frente e verso”.  

 

A média de resmas de papel utilizadas entre os anos de 2012, 2013 e 2014, 

foi de 1.800 resmas para papel branco e 1.000 resmas para papel reciclado.  O 

CPqAM realiza anualmente um registro de preços para aquisição de papel, 

equivalente a aproximadamente uma vez e meia ao efetivamente utilizado, visto 

que nem todo total registrado, obrigatoriamente, é resgatado. Em 2014 já foi 

evidenciado um registro de preços menor em relação aos anos anteriores que, 

não necessariamente, pode ser traduzido como redução no consumo de papel, 

uma vez que podemos estar considerando esta redução pelo fato de haver saldo 

a resgatar do registro anterior. 

 

A tabela 6 demonstra a quantidade de resmas solicitadas e o valor total 

licitado. 
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Tabela 6 – Quantidade e valor de resmas de papel licitadas no CPqAM, no período de  

2012 a 2014 

Item 

Quantidade (resma) Valor Total Licitado (R$) 

Exercícios 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Papel A4 

comum 
2100 2.100 1200 R$ 20.769,00 R$ 22.365,00 R$11.160,00 

Papel A4 

reciclado 
900 900 1200 R$ 10.341,00 R$ 11.511,00 R$12.360,00 

Total R$ 23.520,00 R$ 33.876,00 R$23.520,00 

Fonte: Serviço de Compras e Materiais 

 

A partir dos levantamentos realizados, pretende-se estabelecer cotas de 

fornecimento de resmas de papel por unidade do SGA/Almoxarifado. Isto só 

poderá ocorrer após o levantamento do ano de 2015, quando teremos 

parâmetros (3 anos) para propor a redução de consumo de papel, através do 

estabelecimento de cotas para fornecimento de resma de papel por unidade do 

SGA. Uma dificuldade encontrada é o fato de que uma impressora, geralmente, 

atende a várias “unidades” do SGA/Almoxarifado (setores). Desta forma a 

alternativa é estabelecer um link entre impressoras e unidades do 

SGA/Almoxarifado, de modo que possamos relacionar a quantidade de resmas 

fornecidas e quantidade de impressões na impressora que atendem a 

determinadas unidades (setores).  Essa ação visa detectar possíveis discrepâncias 

na quantidade de papel solicitado e impressões realizadas, podendo servir como 

análise para uma redução de impressões e quantidade de papel fornecido. 

Também se pretende determinar, ao final de 2015, a relação da quantidade de 

resmas registradas e efetivamente resgatadas, e o quantitativo entregue as 

unidades SGA/Almoxarifado (setores). 

 

Em relação à compra de papel reciclado, em 2012 o CPqAM começou a 

adotar a proporção de 30% em relação ao papel branco. Em 2013, este 

percentual foi mantido e, em 2014, a proporção foi acrescida para 50% do papel 

reciclado em relação ao papel branco. Salientamos que as aquisições de papel se 

enquadram como itens sustentáveis, sendo exigidas as devidas comprovações de 
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atendimento aos critérios de sustentabilidade (ISO 14001, ECF, CEFLOR, além do 

cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras - 

CTF/APP/IBAMA) para as aquisições. 

 

4.2.1.2. Cartucho 

 

Em relação à aquisição de cartuchos/tonners, houve uma queda 

significativa nas aquisições e, consequentemente, nos custos, uma vez que em 

2011 foram comprados cartuchos apenas para fax, plotter e impressoras de uso 

especifico da Secretária Acadêmica e da Plataforma Tecnológica, no valor de R$ 

8.844,88 (total licitado). Em 2012-2013 (pedido feito no inicio de 2012 e licitação 

realizada no inicio de 2013, suprindo este ano), também foram realizadas 

aquisições, apenas, para os equipamentos mencionados, no valor de R$ 9.072,36 

(total licitado), sendo o efetivamente resgatado, no valor de R$ 4.209,46. 

 

Em 2014, as aquisições foram feitas para duas máquinas plotters, no valor 

de R$ 12.674,20 (licitado) e efetivamente resgatado o valor de R$8.169,86.  Para o 

ano de 2015, a previsão é de aquisições de cartuchos apenas para as duas 

máquinas plotters e para a impressora específica da Secretária Acadêmica, 

mantendo assim, a redução de aquisição de cartuchos comprados e seus custos, 

desde a implantação do contrato de locação de impressoras.  

 

Ainda como uma ação para redução de cartuchos/tonners foi verificada a 

possibilidade de configuração das impressoras do contrato para o modo de 

economia de tonner. No entanto, após testes realizados pelo setor de informática, 

verificou-se à má qualidade da impressão e, também, à necessidade de troca do 

tonner com mais frequência (quando o mesmo ainda está na metade), fazendo 

com que se utilizem mais tonners do que o necessário, que além de aumentar o 

custo, aumentaria os resíduos a serem descartados.  Esta ação, portanto, foi 

julgada inviável. 
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4.2.2. Copos descartáveis 

 

Em relação à aquisição de copos descartáveis, verificamos um acréscimo 

nos quantitativos licitados de copos para água (180ml) e uma pequena 

diminuição no quantitativo de copos para café (50ml), levando-se em 

consideração os pedidos a partir de 2011. Este acréscimo na demanda para os 

copos para água pode estar relacionado ao crescimento da unidade (novos 

servidores e alunos), mas também têm se observado a preferência dos usuários 

na solicitação de copos de água para utilização também como copo de café. 

Diante deste fato, após o levantamento da quantidade de pacotes de copos 

fornecidos por unidade (SGA/Almoxarifado), durante o período 2011-2014, tendo 

em vista o pedido em 2012 ter sido licitado em 2013, foi avaliada a possibilidade 

de aquisição de copos de café com uma capacidade maior (70 ou 80ml), bem 

como de copo sustentável ou de isopor.  

 

Realizado o levantamento de preços, constatou-se que o valor unitário para 

aquisição de copos de café de material sustentável (amido de milho ou 

biodegradável) representava um acréscimo médio de 14 vezes o preço pago para 

o copo de café em 2014. Desta forma a unidade decidiu padronizar a descrição 

do copo de café, utilizada na Dirad/Fiocruz, através da solicitação de compra de 

copo de café para 2015 de material polipropileno PP, que é mais resistente e 

pode ser reciclado, bem como aumentou a capacidade do mesmo para 80ml.  

Este fato deve gerar um pequeno acréscimo no valor pago em 2014, mas espera-

se fazer uma avaliação durante o ano de 2015 da real quantidade fornecida as 

unidades SGA, considerando seu uso exclusivo para café.  

 

No levantamento de preços para copos de água, constatou-se que a 

aquisição de copos de água de material sustentável (amido de milho) 

representava um acréscimo de 7 vezes o preço pago para copo de água em 2014, 

podendo chegar a um valor maior, se considerado o copo biodegradável. Desta 

forma, a unidade decidiu padronizar a descrição do copo de água utilizada na 

Dirad/Fiocruz, através da solicitação de compra de copo de água para 2015 de 
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material polipropileno PP, que é mais resistente e pode ser reciclado, bem como 

aumentou a capacidade do mesmo para 200ml. Este fato deve gerar um pequeno 

acréscimo no valor pago em 2014, mas espera-se uma redução no consumo, 

tendo em vista o aumento da capacidade dos copos de café a serem adquiridos, 

sua resistência, bem como as campanhas que serão realizadas para utilização de 

canecas/copos reutilizáveis, como também campanhas de conscientização para 

utilização de apenas 1 copo por dia. 

 

A tabela 7 apresenta um demonstrativo da quantidade de pacotes de 

copos descartáveis solicitados, considerando o valor total licitado. 

 

Tabela 7 - Quantidade e valor de copos descartáveis licitados no CPqAM, no período de  

2012 a 2014 

Item 

Quantidade Valor Total Licitado 

Exercícios 

2011 2012-2013 2014 2014 2012-2013 2011 

Copo 

descartável 

para água, 

180ml (pct 

c/100) 

2.500 3.000 5.000 R$ 4.225,00 R$ 5.850,00 R$ 9.300,00 

Copo 

descartável 

para café, 50ml 

(pct c/100) 

300 300 130 R$ 240,00 R$ 288,00 R$ 119,60 

Total R$ 4.465,00 R$ 6.138,00 R$9.419,60 

Fonte: Serviço de Compras e Materiais 

 

Da mesma forma que a aquisição de papel, a aquisição de copos 

descartáveis é realizada na modalidade registro de preços, ou seja, a quantidade 

registrada não é necessariamente a quantidade solicitada e paga. Como os 

registros geralmente passam de um ano para o outro, ainda não temos dados 

para informar a relação entre quantidade resgatada de determinado registro com 

a quantidade efetivamente consumida em determinado ano. 
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Como parte das ações propostas no PLS também foi realizado um 

levantamento da quantidade de copos de água (180ml) e café (50ml) entregues a 

cada unidade do SGA/Almoxarifado. Este levantamento teve como base o 

relatório de saída de material por período, fornecido pelo SGA/Almoxarifado nos 

anos 2013 e 2014. Por problemas operacionais do sistema, os dados de 2013 

estão registrados a partir de maio de 2013, uma vez que não houve entrada nos 

primeiros meses e os acertos foram sendo adequados a partir de maio, obtendo-

se os seguintes dados (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Quantitativo de copos distribuídos no CPqAM em 2013 e 2014 

ANO MATERIAL PACOTES ENTREGUES TOTAL 

2013 
Copo água (180ml) 1.577 

1.805 
Copo café (50ml) 228 

2014 
Copo água (180ml) 2.050 

2.331 
Copo café (50ml) 281 

Fonte: Seção de Almoxarifado 

 

Com as mudanças propostas na capacidade dos copos de água e café, com 

o controle na distribuição de pacotes aos setores e com a utilização de 

campanhas para que se adotem canecas reutilizáveis, espera-se uma redução no 

quantitativo de copos utilizados e, consequentemente, na geração de resíduos. A 

previsão é de poder fazer uma efetiva comparação de redução de consumo no 

relatório final de 2015.  

  

4.3. Energia Elétrica 

 

O fornecimento de energia elétrica ao CPqAM não é realizado diretamente 

pela Celpe - Companhia Energética de Pernambuco, pois não há vínculo 

contratual, a distribuição é realizada pela UFPE a partir da sua rede de 

distribuição primária. Portanto, a autarquia educacional é a cliente da 

concessionária local. 
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No caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica ocasionada por 

alguma falha ou por motivos de manutenção, algumas áreas preferenciais são 

supridas por um sistema de geração local de energia elétrica constituído por 3 

grupos geradores síncronos operando em modo Standby.   

 

As instalações referentes à subestação e grupos geradores do CPqAM, têm 

um programa de manutenção preventiva e de operação, com leituras diárias para 

o acompanhamento do nosso sistema elétrico, conforme planilhas presentes no 

Serviço de Infraestrutura e Manutenção (SATEC). 

 

4.3.1. Identificação da rede normal  

 

O fornecimento de energia elétrica ao CPqAM, como mencionado 

anteriormente, é realizado a partir da rede de distribuição aérea primária da UFPE 

em 13.800 V e convertida nos níveis de tensão adequados as condições elétricas 

da Instituição, através de uma subestação abrigada em alvenaria. 

  

A autarquia educacional é responsável pela operação e manutenção da 

rede de distribuição e equipamentos, até o limite físico e contratual imposto pelo 

ponto de entrega, assim como pelo medidor eletrônico instalado no interior da 

subestação, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, a realização de leituras 

e a emissão da fatura de energia elétrica.  

 

A subestação pertencente ao CPqAM é alimentada através de ramal de 

entrada, conjunto de condutores e acessórios instalados desde o ponto de 

entrega até a proteção geral, próprio, com medição individual realizada pela 

UFPE.  

A potência aparente total fornecida pela subestação do CPqAM - FIOCRUZ 

corresponde a 2.300 kVA, equivalente ao somatório nominal das capacidades dos 

três trafos de potência trifásicos localizados separadamente nos cubículos de 

transformação. Os transformadores de potência apresentam as seguintes 

condições nominais (Quadro 1). 



36 

 

                                                                        

Transformador 1 e 2 

 

Transformador 3 

 

Potência Aparente: 1000 kVA 

Tensão Primária: 13.800 V 

Tensão Secundária: 380 / 220 V  

Ligação: Triângulo / Estrela Aterrada 

Refrigeração: Óleo Isolante Mineral Parafínico 

Frequência: 60 Hz 

Potência Aparente: 300 kVA 

Tensão Primária: 13.800 V 

Tensão Secundária: 220 / 127 V  

Ligação: Triângulo / Estrela Aterrada 

Refrigeração: Óleo Isolante Mineral Parafínico 

Frequência: 60 Hz 

Quadro 1 – Características dos transformadores do CPqAM 

 

Além dos transformadores de potência, a subestação apresenta os 

seguintes equipamentos distribuídos nos cubículos de medição, proteção e 

transformação (Quadro 2). 

 

04 Chaves Seccionadoras 

 

Classe de Tensão: 15 kV 

Corrente Nominal: 400 A 

Tipo: Tripolar, Acionamento Simultâneo 

NBI: 110 kV 

01 Disjuntor para Média Tensão 

 

Meio de Extinção: Volume Reduzido de Óleo (PVO) 

Classe de Tensão: 15 kV 

Corrente Nominal: 630 A 

Capacidade de Interrupção: Maior ou Igual a 350 MVA 

NBI: 110 kV 

Provido de relés de sobrecorrente, bobina de mínima tensão e 

acionamento motorizado. 

02 Transformadores de Potencial  

 

 

Classe de Isolamento: 15 kV 

Tensão Secundária: 115 V 

Relação de Transformação: 120/1 

Classe de Precisão Mínima: 0,3 para a capacidade nominal 

Uso Interno 

02 Transformadores de Corrente  

 

Classe de Isolamento: 15 kV 

Tensão Secundária: 115 V 

Relação de Transformação: 100/5 

Classe de Precisão Mínima: 0,3 para a capacidade nominal 

Uso Interno 

Quadro 2 – Características dos equipamentos da subestação do CPqAM 
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4.3.2. Identificação do grupo gerador e rede de emergência  

 

Os circuitos de emergências associados aos grupos geradores-motores têm 

como finalidade básica oferecer a continuidade no fornecimento de energia 

elétrica caso ocorra alguma falha ou manutenção na rede de distribuição 

responsável pelo fornecimento primário de energia, permitindo o prosseguimento 

dos serviços essenciais nas áreas contempladas, como os laboratórios, evitando 

que estes venham a sofrer qualquer tipo de descontinuidade de funcionamento 

ou perdas nas atividades desenvolvidas, além de evitar o prejuízo financeiro e nas 

atividades de pesquisa.   

 

Periodicamente é realizado um acompanhamento das grandezas elétricas e 

mecânicas inerentes à operação adequada dos equipamentos, como forma de 

oferecer maior qualidade ao serviço de geração de energia, anualmente realiza-se 

uma manutenção preventiva e corretiva com uma Empresa qualificada para essas 

intervenções.  

 

Na verificação diária, caso seja constatado alguma irregularidade na 

operação dos geradores, e seja possível resolvê-la localmente, a mesma será 

sanada pela equipe de manutenção, após a abertura de uma ordem de serviço 

através do sistema de manutenção - SISERV.    

 

Os problemas quanto ao fornecimento de energia podem ser ocasionado 

devido a interrupção pela concessionária ou pelo desligamento programado para 

manutenção preventiva ou corretiva.  

 

Após identificada a ausência de tensão pela Unidade de Supervisão de 

Corrente Alternada (USCA) os grupos geradores-motores entram em 

funcionamento automaticamente, permitindo ao Quadro de Transferência 

Automática (QTA) realizar a comutação mecânica necessária para o grupo gerador 

alimentar eletricamente as respectivas cargas. 

 



38 

 

                                                                        

O tempo médio para todo o processo, incluindo a estabilização do nível de 

tensão, é algo em torno de 60 segundos. Com a estabilização do nível de tensão 

todos os circuitos projetados e conectados à rede de emergência são supridos 

enquanto não houver identificação de tensão elétrica disponibilizada pela 

concessionária. 

 

O consumo médio de combustível dos nossos geradores é de 

aproximadamente 40 litros por hora. Entretanto, esse valor pode ser maior ou 

menor em função da carga elétrica a alimentar. Como temos reservatórios com 

um volume de 500 litros, nossa capacidade de autonomia média para 

funcionamento continuo é igual a 12 horas e 30 minutos. 

 

As áreas atendidas pelos geradores estão distribuídas da seguinte forma 

(Quadro 3).  

 

Gerador SCANIA com 

capacidade de 625KVA (1) 

 

 Os laboratórios instalados no Bloco B (Microbiologia no térreo; 

Parasitologia no 1º andar; Imunológica no 2º andar); 

 Laboratórios de Virologia no bloco G; 

 Laboratórios do Insetário e Biotério no bloco E; 

 Laboratórios de Esquistossomose no bloco D; 

 Laboratórios de Animais Silvestres no bloco M; 

 Laboratórios do Lika no bloco A; 

 Rack Central da Informática; 

VOLVO PENTA com 

capacidade de 320KVA (2) 

 NB-3 (Laboratório com segurança nível biológico 3) 

Motor Cummins com 

capacidade de 340KVA (3) 

 

 Ambulatório; 

 Pontos de tomadas e iluminação do restaurante; 

 Direção; 

 Biblioteca e todas as salas pertencentes ao 2° andar do Bloco G; 

 Salas de aula localizadas no 3° andar do Bloco G; 

 Elevadores pertencentes ao Bloco G. 

Quadro 3- Áreas alimentadas pelos geradores do CPqAM 

 

OBS: 1- O sistema de emergência é dimensionado para atender cargas consideradas e eleitas 

como de características essenciais. Desta forma, temos ligados à rede de emergência: 10% das 

luminárias existentes nos laboratórios; Todas as bancadas centrais dos laboratórios; Circuitos para 

equipamentos (Citômetro de fluxo; Seqüenciador; Centrifuga refrigerada; PCR em Tempo Real; 
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Deep Freezers, Geladeiras e Freezers; Capela de Fluxo; Estufas; Câmara Fria; Os quatro Elevadores 

de Marca Atlas Schindler; O Sistema de Refrigeração do Biotério. 

OBS 2- De acordo com as normas de biossegurança necessita que toda a sua carga esteja ligada 

à rede de emergência disponibilizada pelo grupo gerador. 

OBS 3- Instalado em 2012, pela Empresa MM Engenharia, esse grupo gerador-motor está 

localizado externamente à subestação e é responsável pela alimentação elétrica dos circuitos 

contemplados pelos seguintes quadros elétricos: QPLE 10; QPLE 12; QPLE 13. 

 

4.3.3. Estrutura Tarifária 

 

Como a carga instalada no CPqAM é maior que 75 kW e apresenta uma 

demanda inferior a 2500 kW, a Instituição é classificada como consumidor em 

Alta Tensão, grupo A, subgrupo A4 com tensão de fornecimento primária entre 

2,3 kV e 25 kV. A modalidade tarifária adotada pela Instituição é a horossazonal 

verde, aplicada às unidades consumidoras do grupo A, caracterizada por tarifas 

diferenciadas de consumo de energia elétrica, em função das horas de utilização 

ao longo do dia. Entretanto, para a demanda de potência o valor é único. 

 

Com relação à diferenciação das tarifas, a Celpe, com a aprovação da 

ANEEL, estabelece o horário de ponta (definido das 17h:30min às 20h:30min) e 

fora de ponta (corresponde as 21 horas restantes). A distinção entre os horários 

de ponta e fora de ponta é bastante importante para o gerenciamento da 

utilização dos equipamentos eletroeletrônicos, em função da tarifa cobrada para 

ambos os períodos, pois comumente o valor estabelecido para o horário de 

ponta nas unidades consumidoras vinculadas à Celpe, corresponde a cinco vezes 

mais que a tarifa cobrada para as demais horas do dia.  

 

4.3.4. Histórico do Consumo de Energia Elétrica 

 

Como forma de avaliar as melhores medidas a serem adotadas para a 

redução do consumo de energia elétrica, foi necessário criar o histórico relativo 

aos valores faturados, e a partir dele realizar uma análise detalhada. As tabelas a 
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seguir (Tabelas 9, 10 e 11) apresentam os dados relativos aos anos de 2012, 2013 

e 2014. 

 

Tabela 9 – Consumo de energia elétrica no CPqAM em 2012 

2012 Demanda - kW Consumo Ativo - kWh Valor - R$ 

Janeiro 721,00 325.515,90 133.210,81 

Fevereiro 777,80 330.781,00 133.541,28 

Março 807,90 364.730,00 144.771,79 

Abril 847,10 349.290,00 147.945,71 

Maio 824,00 360.466,00 154.682,95 

Junho 756,70 322.480,00 136.366,72 

Julho  715,60 318.276,00 140.858,88 

Agosto 685,50 306.808,00 138.129,91 

Setembro 740,70 324.799,00 139.096,88 

Outubro 805,90 353.532,00 156.951,93 

Novembro 791,90 338.016,00 148.792,68 

Dezembro 785,30 304.214,40 135.579,48 

Média Anual 771,62 333.242,36 142.494,09 

Somatório Anual  3.998.908,30 1.709.929,02 

Fonte: Serviço de Infraestrutura e Manutenção 

 

Tabela 10 - Consumo de energia elétrica no CPqAM em 2013 

2013 Demanda - kW Consumo Ativo - kWh Valor - R$ 

Janeiro 713,10 380.362,60 146.834,27 

Fevereiro 786,90 319.811,00 126.242,15 

Março 830,00 330.291,00 132.022,35 

Abril 828,00 343.023,00 122.955,69 

Maio 776,80 333.518,40 121.463,61 

Junho 768,10 328.410,93 119.172,74 

Julho  750,70 318.196,00 115.517,18 

Agosto 776,80 328.312,00 118.258,32 

Setembro 801,90 343.988,00 123.592,47 

Outubro 742,70 291.417,00 103.104,53 

Novembro 739,70 296.891,00 106.522,49 

Dezembro 846,10 351.330,00 128.697,01 

Média Anual 780,07 330.462,58 122.031,90 

Somatório Anual  3.965.550,93 1.464.382,81 

Fonte: Serviço de Infraestrutura e Manutenção 

 

 



41 

 

                                                                        

Tabela 11 - Consumo de energia elétrica no CPqAM em 2014 

  2014 Demanda - kW Consumo Ativo - kWh Valor - R$ 

Janeiro 792,90 337.410,00 125.581,79 

Fevereiro 813,90 324.793,00 119.026,87 

Março 821,00 349.398,00 124.324,32 

Abril 876,20 358.707,00 130.529,53 

Maio 792,20 330.198,00 143.710,88 

Junho 792,20 330.198,00 143.710,88 

Julho  792,29 330.198,00 143.710,88 

Agosto 792,20 330.198,00 143.710,88 

Setembro 762,80 286.250,00 125.161,23 

Outubro 762,80 290.654,00 119.876,20 

Novembro 827,00 293.848,00 126.213,95 

Dezembro 696,00 250.237,76 105.218,26 

Média Anual 793,45 317.674,15 129.231,31 

Somatório Anual  3.812.089,76 1.550.755,67 

Fonte: Serviço de Infraestrutura e Manutenção 
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4.3.5. Comparações dos anos de 2012, 2013 e 2014 

 

Para uma análise mais detalhada e um melhor entendimento dos dados 

levantados, foram elaborados os gráficos a seguir (Figuras 2, 3 e 4), os quais 

apresentam um comparativo de consumo, demanda e valor pago mensalmente 

com energia elétrica nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

 

Figura 2 – Gráfico comparativo do consumo de energia elétrica no CPqAM nos anos de 2012, 

2013 e 2014 
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Figura 3 – Gráfico comparativo da demanda de energia elétrica no CPqAM nos anos de 2012, 

2013 e 2014 

 

 

 

Figura 4 – Gráfico comparativo do valor pago em energia elétrica no CPqAM nos anos de 2012, 

2013 e 2014 
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A partir das tabelas e gráficos acima, verifica-se que para a demanda ativa 

no ano de 2013, o crescimento anual foi de 1,09% em função da ampliação de 

carga necessária para oferecer melhores condições para o desenvolvimento das 

atividades da Instituição. Entretanto, não foi verificado um crescimento do 

consumo energético. Este apresentou uma queda de 0,83%, principalmente, em 

função da aquisição de equipamentos eletroeletrônicos com maior eficiência 

energética, como a utilização de condicionadores de ar com selo PROCEL máximo 

recomendável, a compra de sensores de presença para as escadas do bloco B e 

lâmpadas com maior eficiência luminosa, relação entre fluxo luminoso e potência 

ativa, e a substituição de reatores eletromagnéticos por eletrônicos com alto fator 

de potência.  

 

Em função dos bancos de capacitores instalados na subestação, as faturas 

mensais não apresentam valores significativos relativos ao FER (Faturamento de 

Energia Reativa), FDR (Faturamento de Demanda Reativa) e UFER (Consumo de 

Reativo Excedente). 

 

Com relação ao valor médio anual pago pela Instituição, em 2013 houve 

uma redução bastante significativa (14,36%) comparativamente ao ano de 2012, 

em virtude da redução das tarifas anunciada pela Aneel, como forma de 

promover a renovação das concessões de transmissão e geração de energia, que 

teriam o prazo expirado em 2017. 

 

Em 2014, como forma de reduzir significativamente o consumo de energia 

elétrica da Instituição, a Administração implementou o desligamento dos Fancoils 

e Chillers responsáveis pela refrigeração central de todo o Bloco B, nos seguintes 

dias e horários: De segunda a sexta-feira, a partir das 18h30min às 05h30min; 

Sábados, a partir das 12h30min; Domingos e feriados, o dia inteiro. 

 

Entretanto, para evitar temperaturas externas altas nos laboratórios com a 

presença de Deeps-Freezeres, ocorreu a concentração dos mesmos em 6 salas e a 

instalação de condicionadores de ar, tipo Split, nos respectivos locais. Os Deeps-
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Freezeres são capazes de manter as temperaturas em seu interior em torno de 85 

°C negativos. Para evitar o seu desligamento por aquecimento e, 

consequentemente, perdas de culturas, o ambiente externo precisa estar 

refrigerado.  

 

O desligamento do sistema de refrigeração central do Bloco B iniciou no 

dia 05 de outubro de 2014, conforme horários mencionados acima. Como forma 

de priorizar o horário de ponta, o período para desligamento inicia-se 1h30min 

após o encerramento das atividades realizadas oficialmente pela Instituição. 

 

Além do desligamento do sistema de refrigeração, Chillers e Fancoils, 

responsável pelo Bloco B, outras medidas foram mantidas, como: 

 

 Análise mensal dos valores de demanda, reativos e consumo de energia 

elétrica nos períodos de ponta e fora de ponta; 

 A distribuição de alguns interruptores de modo que permitam as 

operações de liga e desliga conforme as necessidades locais; 

 Uso de luminárias abertas como forma de intensificar o nível de 

iluminamento; 

 Utilização de lâmpadas fluorescente e reatores com máxima eficiência; 

 Substituição de condicionadores de ar antigos por outros com maior 

eficiência.  

    

As medidas citadas acima estabelecem a escolha e a utilização adequada, 

em termos de eficiência energética, dos materiais e equipamentos, com o 

objetivo de alcançar a redução no consumo de energia elétrica, entretanto sem 

interferir no conforto ou reduzir a produtividade das atividades inerentes ao 

desenvolvimento Institucional.  

 

Em relação à média do consumo obtida em 2013, tem-se que no 

respectivo ano o consumo mensal médio foi igual a 330.462,58. Assim, em relação 

a esse ano a redução no consumo obtida em 2014 foi igual a 12.788,43 kWh por 
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mês, percentualmente a diminuição foi de 3,87%. Vale ressaltar que ambos os 

Chillers, com capacidade nominal igual a 130 TRs, responsáveis pela refrigeração 

do Biotério passaram alguns meses inutilizados, caso ambos operassem ao longo 

dos 12 meses ininterruptamente, como ocorre, a relação percentual poderia ser 

maior. 

 

Entretanto como a prática de desligamento programado dos Chillers 

ocorreu apenas no dia 05/10, analisando a redução, em comparação ao ano de 

2013, a partir das 3 últimas faturas, outubro, novembro e dezembro, relativas a 

2014, há uma redução igual a 52.215,99 kWh por mês, percentualmente a 

diminuição foi de 15,80%. Com relação às faturas obtidas após o desligamento 

dos Chillers, deve-se mencionar que o consumo de energia elétrico no mês de 

dezembro foi o menor desde o ano de 2010. 

 

Como houve incremento de carga entre 2013 e 2014, pode-se comparar os 

03 meses relacionados à implantação do desligamento; outubro, novembro e 

dezembro; com os 09 meses restantes relativos ao ano de 2014, e será observado 

um percentual de redução mais significativo, algo em torno de 17,28%, conforme 

gráfico a seguir (Figura 5). 
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Figura 5 – Gráfico com o consumo médio anual do período de 2012 a 2014 e  

histórico do consumo mensal em 2014 
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um aumento significativo, 5,90% comparativamente ao ano de 2013, em virtude 
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favorece a adoção de medidas de eficiência energética nos prédios públicos. 
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4.3.6. Expectativas para 2015 e 2016 

 

Para os respectivos anos, um conjunto de ações serão implementadas 

visando combater os desperdícios de energia elétrica e ampliar as medidas que 

viabilizem maior eficiência energética das instalações. Entretanto, sem diminuir as 

condições de conforto, segurança e produtividade, qualidades relevantes para o 

desenvolvimento do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães. As ações serão 

agrupadas da seguinte forma (Quadro 4). 

 

Ação Descrição da Ação 

Conscientizar e Motivar os 

Colaboradores 

Consiste na elaboração e distribuição de informes cujo conteúdo abordará 

sobre como reduzir o consumo de energia elétrica.   

Realização de Retrofit nas 

Instalações 

Abrange 4 grandes áreas: iluminação, motores, condicionadores de ar e 

refrigeradores, sistema de refrigeração central. 

1- Iluminação 

 

Terá como principal medida a distribuição e inclusão de interruptores como 

forma de tornar mais eficiente a operação de ligamento e desligamento das 

lâmpadas existentes, além da instalação de sensores de presença em locais 

caracterizados pela circulação mínima de pessoas, como escadas e alguns 

corredores. 

2- Motores 

 

Instalação de 16 motores de alto rendimento nos Fancoils localizados no 

Bloco B e a implementação dos respectivos controles de velocidades. 

3- Condicionadores de 

Ar e Refrigeradores 

 

Substituição dos condicionadores de ar e refrigeradores em péssimas 

condições para a utilização e com alto consumo de energia elétrica por 

outros com selo procel que indiquem uma maior eficiência energética. 

4- Sistema de 

Refrigeração Central  

O sistema responsável pela refrigeração do Bloco B passará por um processo 

de adequação visando torná-lo mais eficiente. Entre as medidas estão: 

 O emprego de sistemas automatizados de controle para as resistências 

térmicas nos 16 Fancoils existentes no Bloco B; 

 O reparo das fugas de ar, água, fluido refrigerante e substituição do material 

isolante anterior por outro com maior qualidade; 

A realização do balanceamento de todo o sistema de refrigeração. 

Quadro 4 – Ações a serem implementadas na área de energia elétrica em 2015 e 2016 

 

Tais ações permitirão ao CPqAM reduzir significativamente o consumo de 

energia elétrica, a partir de práticas que enfatizam a sustentabilidade conforme as 

recomendações pertinentes.   

 



49 

 

                                                                        

4.4. Água e Esgoto 

 

O CPqAM é caracterizado por um conjunto de blocos, construídos em 

épocas distintas, que abrigam as funções de ensino, pesquisa e gestão. Seu 

núcleo inicial, composto pelos blocos Bloco A (LIKA/UFPE), B (laboratórios) e C 

(administrativo), foi construído em 1985. Posteriormente, construíram-se outros 

blocos e algumas intervenções nos blocos existentes, totalizando hoje quase 20 

mil metros quadrados de área construída.  Devido a isso, o sistema de instalações 

hidrosanitárias possui diversas idades, mas todas já em tubulações de PVC. 

 

Por muitos anos o CPqAM foi abastecido através de dois poços artesianos 

com 20 metros de profundidade, onde toda a água passava por uma estação de 

tratamento para cloração, e posteriormente era encaminhada para consumo. Com 

o passar do tempo, a água começou a apresentar problemas quanto a sua 

qualidade. Assim, em 2002 foi necessário obter um contrato com a Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA), concessionária local, em busca de 

uma água de melhor qualidade para o abastecimento do Centro.  

  

O abastecimento de água inicia-se no reservatório inferior, localizado sob o 

Bloco I, onde funcionam as Oficinas de Manutenção Predial. A partir deste ponto, 

a água é bombeada através de três ramais de distribuição, cada um com um 

conjunto de duas bombas, para os diversos reservatórios inferiores e superiores, 

localizados em vários blocos, conforme fluxograma apresentado da figura 6.   

 

A reserva de água é de 200,00m3, distribuída em dois compartimentos do 

reservatório inferior; e de 215,50m3, distribuída em diversos reservatórios 

superiores. Destes reservatórios superiores, 2,00m3 da capacidade são exclusivos 

para alimentar sistemas especiais, ou seja, os sistemas de refrigeração do Bloco B 

(250 lts.), do Bloco E (500 lts.) e do Bloco G (250 lts.), além dos tanques da 

Malacologia do Bloco D (2x 500 lts.). Existe ainda o reservatório com 9,00m3, 

localizado no subsolo do bloco G, que recolhe a água utilizada no destilador e 

reabastece os reservatórios superiores do Bloco G. A capacidade total dos 
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reservatórios é de 425,50m3, o que tem sido suficiente para alimentar todo o 

Centro de Pesquisas, sem interrupções no abastecimento.  

 

Figura 6 – Fluxograma da reserva e distribuição de água potável no CPqAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

As condições de operação do sistema são satisfatórias, possuindo 

componentes em bom estado de funcionamento (bombas, bóias etc.); limpeza 

(tubulações e reservatórios) e de pressão.  A identificação completa dos sistemas 

hidrosanitários de abastecimento e distribuição de água, para que possa haver 

um monitoramento das instalações e um diagnóstico mais preciso, será realizado 

a partir da contratação de um “as built”. 

 

Os pontos de consumo de água totalizam cerca de 550 unidades, 

concentrados em sua maioria nos blocos G e B, onde existe maior número de 

pavimentos e abrigam funções laboratoriais e de pesquisa. Porém, a maior parte 

COMPESA 

RESERVATÓRIO INFERIOR  
200.000 litros 

 (BLOCO I Oficina) 
 

CONJ. DE BOMBA 01 
(BLOCO I Oficinas) 

 

 

 

CONJ. DE BOMBA 02 
(BLOCO I Oficinas) 

 

CONJ. DE BOMBA 03 
(BLOCO I Oficinas) 

 

RES. SUP. BL. B(*) 

3 x 5.000 litros 

RES. SUP. BL. G 

4x5.000 litros 

RES. SUP. BL. D 

2x80.000 litros  

RES. SUP. P/ REFRIG. 
BLOCO B 
250 litros 

RES. SUP. P/ REFRIG. 
BLOCO E 

500 litros 

MALACOLOGIA 

2x500 litros 

DEP. QUIMICOS 

2x250 litros 

RES. SUP. P/ REFRIG. 
NB3  Bloco G 

250 litros 

RES. INF.  Bloco H 

10.000 litros 

CONJ. DE BOMBAS 04 
(Bloco H) 

 

RES.SUP. BL. H 
4x1.000 litros 

 

RES. BL. G 
9.000 litros 

(DESTILADOR) 

CONJ. DE BOMBAS 05 
(COBERTA BLOCO B) 

RES. SUP. Bloco B (LAVITE) 
2X2.000 l 

1X1.000 l 

BLOCO A, BLOCO C 
BLOCO D, BLOCO E 
BLOCO F, BLOCO J 

BLOCO K, BLOCO L BLOCO 

M  



51 

 

                                                                        

destes pontos de consumo não possuem dispositivos economizadores. Sendo 

assim, um dos produtos do “as built” será a identificação das especificações e 

quantitativos dos dispositivos economizadores a serem implementados. 

 

A qualidade da água vem sendo monitorada semestralmente, desde 

outubro de 2014, através de contratação de serviço contínuo de exames físico-

químicos e bacteriológicos, em atendimento às exigências das auditorias da 

Qualidade para a Certificação dos Serviços de Referência. No entanto, diante dos 

resultados obtidos, verifica-se a necessidade de um monitoramento mais 

frequente e a identificação de tratamento auxiliar para garantir a qualidade da 

água. 

 

O CPqAM possui um único medidor instalado no ramal de entrada, no 

limite entre a área publica e particular. Está sendo providenciada a aquisição de 

um redutor de ar, para ser instalado logo após o medidor, a fim de reduzir o 

consumo medido para o consumo real de água. 

 

 Existe um registro geral, localizado no 1º pavimento do Bloco D, e mais 

cinco registros localizados respectivamente nos blocos C (NPT / Restaurante), G 

(NESC, Biblioteca, Salas de Aula), B (Laboratórios de Pesquisa), E (Biotérios e 

Insetários) e H (Bloco H todo, Bloco C térreo e Bloco L – quiosque), que 

interrompem o abastecimento nos setores indicados. Por se tratar de um 

complexo de edificações, a existência de um único medidor geral e a ausência de 

registros em todos os setores ou blocos, dificulta o gerenciamento do consumo 

da água e a identificação de possíveis vazamentos. O “as built”, mencionado 

anteriormente, também contempla o projeto de adequação das instalações 

hidrosanitárias com a indicação e especificação de registros para melhoria do 

controle da água distribuída em cada bloco.  
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4.4.1. Sistemas hidrosanitários especiais 

 

Existem atualmente no CPqAM três tipos de sistemas hidráulicos especiais, 

sendo: duas centrais de água gelada, que atendem os Blocos B (laboratórios), E 

(Biotério) e o G (NB3); uma caldeira a vapor, que realiza o tratamento de esgoto 

do Laboratório NB3 (Nível Biológico 3) localizado no subsolo do bloco G; e um 

destilador localizado na sala de esterilização, também no bloco G.   

 

Os dois primeiros sistemas não interferem no consumo, pois são sistemas 

de água gelada com circulação fechada, assim como a caldeira, que consome 

pequena quantidade de água por ser pouco utilizada. 

 

Já o destilador, apesar de funcionar em torno de 8 horas por dia útil, e 

durante o processo de destilação da água eliminar um volume de 6,00m3, 

também não interfere no consumo, uma vez que esta água é totalmente 

reutilizada por apresentar qualidade satisfatória. 

 

4.4.2. Consumo de água potável  

 

A análise dos dados relativos ao consumo e às despesas com água dentro 

do CPqAM nos últimos quatro anos, de 2012 à 2014, foi realizada através das 

informações obtidas nas faturas pagas a concessionária local, conforme tabela 12. 

 

Tabela 12 - Consumo e despesa com água potável no CPqAM nos anos de 2012,2013 e 2014 

MÊS 
2012 2013 2014 

(m3) Valor(R$) (m3) Valor (R$) (m3) Valor (R$) 

Janeiro 912 4.352,23 742 3.785,36 587 3.144,24 

Fevereiro 934 5.073,79 747 3.810,99 577 3.090,36 

Março 958 4.892,39 1025 5.522,43 164 914,02 

Abril 901 4.600,26 831 4.458,84 45 296,41 

Maio 971 4.959,02 807 4.329,54 172 987,72 

Junho 884 4.513,13 822 4.410,36 283 1,638,02 
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Julho 866 4.420,88 786 4.216,40 292 1.725,90 

Agosto 935 4.774,51 368 1.964,33 243 1.403,68 

Setembro 895 4.569,51 46 229,48 575 3.348,73 

Outubro 941 4.805,26 729 3.909,30 826 4.819,23 

Novembro 826 4.215,87 694 3.720,73 934 5.552,42 

Dezembro 750 3.826,36 694 3.720,73 934 5451,96 

TOTAL: 10773 55.003,21 8291 44.078,49 5.632 30.734,67 

MÉDIA: 897,75 4.583,60 690,92 3.673,21 469,83 2561,22 

    Fonte: Serviço de Infraestrutura e Manutenção 

 

OBS: Os dados em itálico referem-se aos meses em que houve problemas de funcionamento do 

medidor e não retratam o consumo real. 

 

De acordo com a NBR 5626 – Instalação Predial de Água Fria - que fixa as 

exigências, a maneira e os critérios para se projetar as instalações prediais de 

água fria, atendendo às condições técnicas mínimas de higiene, economia, 

segurança e conforto aos usuários, a estimativa de consumo diário considerada 

para o CPqAM é de 50 l/hab/dia  (edifícios públicos ou comerciais).  

 

Considerando esta estimativa, o consumo mensal do CPqAM seria de 

973,50m3 (50 litros hab/dia x 885 pessoas x 22 dias úteis).  

 

A média de consumo nos últimos três anos foi de 686,16m3. Considerando 

que 2014 ocorreu problemas no medidor, após a implantação das medidas de 

adequação do sistema, estima-se uma redução em torno de 20% da média de 

consumo. 

 

De acordo com os dados levantados foi possível verificar que o consumo e 

as despesas realizadas com a água reduziram significativamente em 2013, 

comparadas a 2012. Isto ocorreu devido à implantação de um programa de 

manutenção preventiva, que identificou e atuou na correção de diversos 

vazamentos, e também na intensificação do gerenciamento do contrato com a 

concessionária.  
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O percentual de redução do consumo de 2013 em relação a 2012 foi de 

aproximadamente 16,5%. No entanto, para as despesas o percentual foi menor, 

em torno de 13%, devido ao aumento da tarifa registrado em 2013.  

 

Nos meses de agosto e setembro de 2013 verificou-se falha no medidor de 

consumo de água. Deste modo, os valores apresentados não representam o 

consumo real. Mas, mesmo assim, o mês de agosto foi considerado no somatório 

das médias para comparação do percentual de redução de consumo e de 

despesas. Registrou-se falhas no medidor também em 2014, sobretudo nos meses 

de março a agosto. 

 

 O consumo de água ainda pode alcançar melhores níveis de redução, com 

a identificação completa do sistema de abastecimento e distribuição da água, 

através do “as built” das instalações hidrosanitárias, e da implantação de registros 

e medidores de consumo em pontos chaves do sistema hidráulico. Além disto, a 

instalação de equipamentos redutores de consumo, tais como torneiras com 

temporizadores e caixas de descarga de baixo consumo, aliadas às manutenções 

preventivas e às campanhas educativas de conscientização do uso racional da 

água irão garantir um consumo controlado, e consequentemente, uma redução 

no consumo e nos gastos com a água no Centro.  
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Figura 7 - Gráfico comparativo do consumo de água potável no CPqAM  

nos anos de 2012, 2013 e 2014  

 

 

 

Figura 8 – Gráfico comparativo do valor pago em água potável no CPqAM nos anos de 

2012, 2013 e 2014 

     

 

As figuras 7 e 8 apresentam os gráficos demonstrativos do consumo e de 

gastos com água entre os anos de 2012 e 2014. Verificar na tabela 12, 

anteriormente apresentada, os meses em que houve problemas com o medidor 

de consumo de água, e que não caracterizam o consumo real do CPqAM. 
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4.4.3. Sistema de tratamento dos efluentes  

 

O bairro da Cidade Universitária, onde fica o CPqAM não é saneado, 

portanto o esgoto produzido é tratado em fossas sépticas e lançado no Riacho 

Cavouco.  Segundo documentos que datam de 2002, o tratamento de efluentes 

do CPqAM é realizado através de dois sistemas compostos por fossa séptica, com 

filtro anaeróbio e dosador de cloro. Cada sistema recebe contribuições de partes 

distintas da instituição.  

 

O sistema 01, localizado no estacionamento do CPqAM, recebe a 

contribuição da maior parte do Centro, inclusive dos blocos com atividades 

laboratoriais. Já o sistema 2, localizado por trás do LIKA,  recebe contribuição dos 

blocos de serviços, e acaba sendo superdimensionado para a necessidade real. Os 

dois sistemas apresentam pontos de despejo do Riacho do Cavouco.  

 

Assim como há carência de informações da rede de abastecimento de 

água, existe ausência de dados relativos ao sistema sanitário. O diagnóstico 

preciso desses sistemas será possível através da contratação do “as built” das 

instalações hidrosanitárias de todo o Centro. 

 

De acordo com as Resoluções 357/05 e 430/11 do CONAMA, para que haja 

um laudo técnico conclusivo sobre os padrões de lançamento de efluentes em 

corpos d´água doce, é necessário a realização do monitoramento da fonte 

poluidora, que se dá através de no mínimo 06 análises anuais com frequência 

bimestral.  

 

O monitoramento do esgoto produzido pelo CPqAM foi realizado 

recentemente, através de contrato firmado entre o CPqAM e o ITEP, a fim de 

caracterizar a qualidade dos efluentes lançados no Riacho Cavouco. A última 

coleta foi realizada no dia 21/08/2014 e o laudo conclusivo indica a necessidade 

de tratamento dos efluentes lançados.  
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Supõe-se que existem interferências de tubulações da rede pluvial com a 

rede de esgoto. Portanto, faz-se necessário um levantamento minucioso a fim de 

garantir o adequado tratamento dos efluentes a serem lançados no meio 

ambiente.  

 

4.5. Coleta Seletiva 

 

A partir da publicação da RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde; assim como da Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 

2005, que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços 

de saúde, o CPqAM, enquanto instituição pública de saúde, passou a adotar 

medidas para o gerenciamento de seus resíduos. 

 

A implementação de ações para efetivar a coleta seletiva na instituição 

tornou-se obrigatório para atendimento ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25 

de outubro de 2006, que instituiu a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis.  

 

Nessa perspectiva, o CPqAM juntamente com a Universidade Federal de 

Pernambuco, assinou em 29 de julho de 2013, uma Carta de Adesão cujo 

compromisso  é de se estabelecer diretrizes para elaboração de Planos de Gestão 

de Resíduos Sólidos (PGRS) e atender a Lei 12305/2010. Estas diretrizes estão 

sendo discutidas no FOGERE (Fórum de Gestão de Resíduos Sólidos), onde 

participam diversas Instituições Públicas de Ensino Superior de Pernambuco, e 

ainda a Agencia Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Ministério Público Estadual e 

Secretarias Municipal e Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 

No CPqAM as ações voltadas para cumprir o programa de coleta seletiva, 

conforme recomendações da IN nº 10/2012 e demais documentos ambientais, 
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foram orientadas a partir do Plano Diretor Ambiental da instituição. Estas ações 

vem sendo sistematizadas, registradas e alinhadas ao programa de qualidade 

institucional já existente. 

 

O grande entrave para cumprimento de todas as etapas que envolve o 

processo de coleta seletiva se deve a ausência de espaço específico para realizar 

a identificação, separação e pesagem dos resíduos gerados, considerados 

recicláveis e reutilizáveis. Equipamentos como balanças foram adquiridas, porém, 

não há acompanhamento histórico sobre o volume de resíduos gerados, que já 

estão sendo encaminhados para reciclagem, no caso de papel e papelão.  

 

4.5.1. Papel e papelão (AZUL) 

 

Existem 10 coletores específicos para coleta de papel e papelão distribuídos 

em diferentes pontos da instituição, geralmente próximos a máquinas copiadoras. 

Estes depósitos foram instituídos há mais de 10 anos. Desta forma podemos 

assegurar que o hábito do descarte de papel e papelão, de forma segregada, já 

existe, mas ainda não podemos assegurar que é totalmente aderida. 

 

Esse material é doado para uma pessoa física que declara fornecer às 

empresas intermediárias de reciclagem. Não há qualquer registro sobre esse 

procedimento e o CPqAM não recebe qualquer bônus por essa doação. Não há 

uma mensuração do material produzido, as caixas quando cheias são coletadas, 

em períodos irregulares, conforme solicitação da gerente do serviço de limpeza 

(empresa terceirizada). 

 

As caixas tem capacidade para armazenar cerca de 50 kg. Estimamos que a 

quantidade de papeis e papelão gerados seja (50kg x 10 caixas x 6 meses) o que 

deve representar aproximadamente uma produção de 6000kg por ano.  

 

A partir da cooperação firmada entre o CPqAM e a UFPE para coleta seletiva, 

está sendo estabelecido um protocolo interno para esse procedimento e, desta 
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forma, todas as providências em termos de aquisição de materiais, treinamento, 

capacitação de pessoal e sistematização das rotinas.  

 

4.5.2. Plástico (VERMELHO) 

 

Não há nenhuma rotina diferenciada para recolhimento deste resíduo 

específico. O material plástico está sendo descartado como “lixo comum”. Porém, 

em função da quantidade gerada, identificamos um grande potencial na 

instituição para que esse resíduo seja reciclado ou reutilizado. 

 

De acordo com as discussões do FOGERE e orientações da UFPE, será feito um 

estudo de observação ou de aplicação de questionário aos diversos setores da 

instituição para identificar materiais de embalagens, suportes ou outros tipos de 

plásticos que podem ser reclicados ou reutilizados. 

 

4.5.3. Vidro (VERDE) 

 

Os vidros oriundos dos laboratórios são descartados na forma de perfuro-

cortantes, em caixas apropriadas (tipo descartex), levados para o abrigo de 

material biológico e acondicionados em bombonas que são recolhidas pela 

empresa Stericycle Gestão Ambiental LTDA. Vidros comuns, com potencial para 

reciclagem, não são segregados para este fim, pois não há produção em outras 

áreas além das laboratoriais. 

 

4.5.4. Metal (AMARELO) 

 

O metal produzido no CPqAM é proveniente de equipamentos em desuso, 

cuja destinação, por se tratar de material patrimoniado, segue para alienação e 

obedece a legislação específica. Outro tipo de metal produzido nas dependências 

do CPqAM refere-se as embalagens geradas pelo restaurante que, de acordo com 

o contrato de terceirização para comercialização de alimentos, a empresa é a 

responsável pela destinação dos resíduos produzidos em suas atividades. 
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4.5.5. Resíduos perigosos - pilhas, baterias e lâmpadas (LARANJA) 

 

 Existem coletores específicos para este material distribuídos em dois pontos 

no interior da instituição. Estes coletores foram adquiridos para realização de 

parceria junto ao Banco Real. Como não há mais recolhimento por esta 

instituição, atualmente as pilhas e baterias estão sendo acondicionadas no 

depósito temporário para resíduos químicos. 

 

4.5.6. Resíduos orgânicos (MARROM) 

 

 No CPqAM, os resíduos orgânicos gerados são provenientes do 

restaurante, que são descartados como resíduo comum; e da podação de árvores, 

que é realizada pela UFPE, onde ela se responsabiliza pelo recolhimento e 

encaminhamento para compostagem.  

 

4.5.7. Resíduo comum (CINZA) 

 

 O recolhimento deste tipo de resíduo é realizado pela Prefeitura da UFPE. 

Esse material é acondicionado em sacos de lixo na cor preta para diferenciar dos 

resíduos contaminados que ficam acondicionados em sacos brancos. Existem 

abrigos na parte externa da Instituição e a coleta é feita regularmente. 

 

4.5.8. Resíduo biológico (contaminado) 

 

 A Instituição tem contrato regular firmado com a empresa Stericycle Gestão 

Ambiental LTDA que realiza sistematicamente o recolhimento deste resíduo. Essa 

empresa foi contrata por inexigibilidade por ser a única no estado habilitada pelo 

órgão ambiental para esse tipo de resíduo. São recolhidas 16 bombonas de 200 

litros por semana. O valor pago por bombona é de R$ 54,52, o que corresponde 

a um valor aproximado de R$ 26.000,00 por ano. 
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4.5.9. Resíduos químico 

 

 Uma primeira etapa de recolhimento de passivo de resíduos químicos 

identificados e não identificados gerados por todos os laboratórios e estocados 

de forma não segregada foi realizada em 2012 pela empresa especializada 

SANIPLAN Engenharia e Serviços Ambientais LTDA. Essa ação foi de extrema 

importância em termos de minimização de riscos humanos e ambientais. 

 

 O quadro 5 informa o quantitativo de resíduos químicos descartados em 

2012.  

 

Tipo de Material Substâncias Quantitativo 

Líquido tóxico orgânico  Diclorometano 

 Xilol 

 Alcool 

 Fenol 

 Trisol 

 Alcool amilico 

 Éter etilico e sulfurico 

12 Tambores de 200 L com o 

peso total de 1340 Kg 

Sólido tóxico orgânico  Fenol 

 Acrilamida 

 Iodo sublimado 

 Ponteiras contaminadas 

com fenol 

1 Tambor, 19 caixas e uma 

bombona com o peso total de 

175 Kg 

Sólido tóxico inorgânico  Dicromato de potássio 

 Cloreto de amônio 

 Sulfato de cobre 

 Cloreto de potássio 

1 Tambor com o peso total de 

105 Kg 

TOTAL 1620 Kg 

Quadro 5 – Quantitativo e tipos de resíduos químicos descartados no CPqAM no ano de 2012 

 

Passados quase 3 anos, constatamos a necessidade de iniciar imediatamente 

um novo processo licitatório para contratação de empresa especializada para 

coleta de resíduos químicos, de forma rotineira, evitando assim o acúmulo dos 

resíduos e formação de passivo. 

Além dos resíduos químicos gerados pelas atividades de pesquisa nos 

laboratórios, temos ainda a produção de óleo diesel dos grupos geradores de 
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energia que é coletado pela empresa responsável pela manutenção preventiva, 

atualmente a LWART LUBRIFICANTES LTDA que possui licença para destinação 

final desse resíduo. 

 

4.6. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho 

 

O CPqAM teve um aumento 73% no seu quadro de servidores nos últimos 

8 anos, em função da realização de 3 concursos públicos no período. O quadro 

atual da Unidade é de 199 servidores ativos. O Centro conta também com 101 

terceirizados, distribuídos nas áreas de vigilância, limpeza, manutenção, 

administração, entre outras. Compõem ainda a população da Unidade, em caráter 

transitório, bolsistas e estagiários.  

 

Tal volume de pessoas presentes na Instituição vem demandando cada vez 

mais dos setores responsáveis, a execução de ações de cuidados com os 

ambientes em que essas pessoas estão inseridas, bem como, com a qualidade de 

vida de cada uma delas.  

 

A implementação e/ou aprimoramento de políticas e atividades dessa 

natureza ganhou espaço e foi viabilizado na Fiocruz, a partir da inclusão do 

Programa Fiocruz Saudável como Macroprojeto do Plano Quadrienal 2011-2014 

da Fundação. O referido Programa visa a atender ao objetivo estratégico 

institucional de “promover, alcançar e manter as condições de instituição saudável 

e ambientalmente sustentável, através de ações integradas de saúde do 

trabalhador, biossegurança e gestão ambiental”.   

 

Dentre os objetivos do Programa, há o de “Ampliar o acesso dos 

trabalhadores dos centros regionais às ações de promoção, prevenção e 

assistência à saúde do trabalhador”, o que vem permitindo ao CPqAM oferecer à 

sua força de trabalho benefícios inovadores nos últimos anos. As ações que se 

referem à saúde do trabalhador são realizadas no âmbito da Vice-diretoria de 
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Gestão e Desenvolvimento Institucional, através do Serviço de Gestão do 

Trabalho, representado pelo seu Núcleo de Saúde do Trabalhador (NUST). 

 

 O NUST/CPqAM foi implantado em 2005, com o objetivo de garantir 

assistência à força de trabalho da Instituição, no que se refere à promoção e 

prevenção a saúde. Este Núcleo está vinculado ao Serviço de Gestão do Trabalho 

da unidade e segue as diretrizes do Programa Fiocruz Saudável. 

 

Atualmente o NUST/CPqAM conta com uma equipe formada por uma 

médica do trabalho e uma técnica de enfermagem do trabalho, e realiza as 

seguintes atividades: 

 

 Campanhas/Eventos relacionadas à Saúde do Trabalhador; 

 Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA/CPqAM; 

 Pronto atendimento ambulatorial a servidores, terceirizados, bolsistas e 

alunos (consultas de urgência, administração de medicamentos, curativos, 

repouso, etc.)  

 Exames admissionais de servidores; 

 Exames periódicos de servidores; 

 Registro, em prontuário, de acidentes do trabalho; 

 Notificação e Investigação de Acidentes do Trabalho; 

 Campanhas de Vacinação; 

 Consultas eletivas; 

 Verificação de pressão; 

 Verificação de peso; e 

 Orientações clínicas diversas. 
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 Dentre as ações realizadas no âmbito da saúde do trabalhador, no período 

de 2012 até a presente data, vale destacar: 

 

 Exames Periódicos 

Em 2012/2013 o NUST realizou os exames periódicos do CPqAM. Foram 

convocados 164 servidores, destes, 68% concluíram os exames. Dentre os 

resultados obtidos, alguns chamaram a atenção, tais como o índice de 

sobrepeso de 41% e o de obesidade de 15% dos servidores. Além disso, 

84% apresentaram hipertensão. Esses resultados serviram de diretrizes para 

a programação de atividades, tendo como inovação, a realização de 

atividades educativas, visando o esclarecimento e a melhor qualidade de 

vida da comunidade, conforme detalhado adiante. 

 

 Transporte Coletivo 

Em 2013 (setembro) foi implantado na Instituição o transporte coletivo, 

visando a Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que tem como 

resultado esperado uma melhor qualidade de vida, já que possibilita a 

redução do estresse diário causado pelo trânsito intenso da capital, ou 

ainda pela redução da utilização de transporte público de baixa qualidade. 

Além dos benefícios diretos à saúde do trabalhador, a ação também 

contribui para a preservação ambiental, uma vez que diminui a utilização 

de carros particulares. 

 

 Dia da Mulher 

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi promovida, no dia 

07/03/2014, a palestra Mulher, Trabalho e Família: exposição à doenças e 

necessidade de cuidados com a saúde. O evento foi ministrado pela 

professora Benita Spinelli, da Universidade Federal de Pernambuco e uma 

das maiores especialista do país em políticas de promoção à saúde da 

mulher. 
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 Alimentação Saudável 

Considerando o perfil epidemiológico e clínico dos servidores em relação a 

peso, foi promovida, em 31/03/2014, a palestra Alimentação Saudável – 

Passos para Longevidade com Qualidade, ministrada pela nutricionista 

Luisiana Lins Lamour. Essa atividade buscou esclarecer e conscientizar a 

força de trabalho da Instituição no que se refere a prática de uma 

alimentação saudável, visando a saúde, o bem estar e a qualidade de vida 

do indivíduo.  

 

 1ª Edição do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA) 

Em maio/2014 foi realizada a primeira edição do referido Programa até 

então realizado apenas na Fiocruz/RJ, visa ao desenvolvimento de ações de 

reflexão e cuidado com o processo de transição para aposentadoria, com 

ênfase na prevenção de agravos e promoção da saúde. O Programa teve 

um formato diferenciado devido às particularidades da Unidade, entretanto, 

foi construído de forma a preservar o conteúdo e qualidade das edições 

aplicadas na Fiocruz RJ.  

 

 Campanha Anual de Vacinação 

Em agosto/2014 foi realizada a vacinação dos servidores, com a 

colaboração dos profissionais IV Distrito Sanitário. Foram ministradas 

vacinas contra Tétano, Hepatite B e Gripe, conforme detalhado no quadro a 

seguir (Quadro 6).  

 

Vacina Tétano 45 

Vacina Hepatite B 35 

Vacina Gripe 54 

Total de Doses Aplicadas 134 

Total de Pessoas Vacinadas 67 

Quadro 6 – Quantidade de pessoas vacinadas de acordo com o tipo de vacina 
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 Café da Manhã na unidade 

Em setembro/2014 foi implantado o evento mensal, que está associado a 

uma atividade do Programa Fiocruz Saudável, além de ser um espaço que 

propicia a integração entre os trabalhadores. 

 

 Campanha Antitabagismo na Instituição. 

Em outubro/2014 foi lançada a referida Campanha, que teve como 

objetivos: a) atender a Lei Federal 12.546/2011, que entrou em vigor em 

10/12/2014, que proíbe fumar em locais fechados e de uso coletivo em 

todo o território nacional; e, b) apoiar e orientar a comunidade sobre o 

risco à saúde, provocado pelo cigarro. A campanha foi composta por 

palestras sobre o tema, exposição de cartazes e o treinamento de equipe 

para abordagem básica do fumante. 

 

 Outubro Rosa 

Foram realizados dois eventos em comemoração ao Outubro Rosa, que 

consiste em campanha para conscientização das mulheres sobre a 

importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O 

primeiro, em 06/10/2014, com a apresentação de um monólogo sobre esse 

tipo de câncer, feita pelo Grupo de Apoio e Autoajuda para Pacientes com 

o Câncer (GAAPAC) e pelo Instituto Cristina Tavares. O segundo evento 

aconteceu em 29/10/2014, que consistiu em palestra ministrada pelo 

mastologista Dr. Darley Ferreira. 

 

 Novembro Azul 

Em comemoração ao Novembro Azul, que consiste na campanha de 

conscientização dos homens para o diagnóstico precoce do câncer de 

próstata, em 20/11/2014, foi realizada palestra, ministrada pelo urologista 

Dr. André Maciel, que atua no Serviço de Referência Nacional em Filarioses 

da Fiocruz PE. 
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Destaca-se que em Novembro/2014 o NUST deu início a mais uma edição 

dos exames periódicos, cujo encerramento se dará em fevereiro/2015. A partir do 

seu resultado, o NUST poderá melhor direcionar as suas ações em favor do bem-

estar da comunidade. 

 

Para o ano de 2015, o NUST planejou dar continuidade as palestras 

educativas, campanhas de vacinação e distribuição de material informativo para a 

comunidade, com temas relativos aos cuidados com a saúde. Será realizada ainda, 

uma pesquisa dentre os servidores elegíveis a participar do PPA, buscando avaliar 

a viabilidade de realização de mais uma turma ainda este ano. 

 

Ainda no âmbito das ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho, 

e visando oferecer segurança aos trabalhadores do CPqAM, em dezembro/2012 

foi admitida, através de terceirização, uma técnica de segurança do trabalho.  

 

A partir de então, diversas outras ações foram e continuam sendo 

implementadas, no sentido de prevenir acidentes de trabalho, identificando e 

eliminando seus fatores de risco, através de programas de prevenção e 

procedimentos de segurança e higiene do trabalho, bem como promovendo 

eventos com o objetivo de divulgar tais ações. 

 

Como resultado desta ação pode-se constatar o avanço nos seguintes 

aspectos: 

 Melhoria da sinalização de segurança; 

 Melhoria na fiscalização das empresas de prestação de serviços com 

relação à segurança; 

 Inspeção nos ambientes de trabalho; 

 Acompanhamento das obras de detecção e combate a incêndio; 

 Ampliação da brigada de incêndio, com a adesão de trabalhadores do 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), pertencente à 

Universidade Federal de Pernambuco; 

 Revalidação anual da brigada de incêndio; 
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 Realização quadrimestral de simulados de emergência com evacuação de 

área, envolvendo toda a população do CPqAM. 

 

4.7. Compras e Contratações Sustentáveis 

 

4.7.1. Limpeza e Conservação 

 

O contrato de limpeza e conservação do CPqAM é dimensionado pela 

metragem de área a ser limpa, conforme estabelece a IN MPOG 02/2008. Em 

2012 houve um esforço do Centro em redimensionar a área do objeto da 

contratação, que culminou num novo processo licitatório.  

 

A Seção de Engenharia e Arquitetura, do SATEC, fez o levantamento de 

toda área útil a ser limpa. Desta vez, ao invés de utilizar a área construída, foi 

considerada a metragem das áreas internas dos ambientes, eliminando as áreas 

de paredes e também as áreas técnicas que abrigam equipamentos de 

refrigeração, dentre outros.  

 

Essa metodologia representou uma diferença de 7.518,86 m² a menos na 

contratação, o que resultou numa redução de 29,74% da quantidade de área. O 

contrato anterior considerava uma área de 25.277,89m² e o contrato atualizado 

passou a ser de 17.759,03m², incluindo nessa metragem, as áreas de 

pavimentação externa, esquadrias e fachada envidraçada. Em 2013, com a 

incorporação de novas áreas ao CPqAM (acréscimo de mais um pavimento no 

bloco B para o Departamento de Virologia e Terapia Experimental – LAVITE – 

963m² e ampliação do LIKA – 257m² no bloco A) o contrato passou para uma 

área de 19.061,03 m² (acréscimo de 7,34% da área).    

 

Outra medida importante foi a reavaliação das áreas consideradas como 

especiais (as áreas laboratoriais), pois essas representam um custo maior, uma vez 

que requerem maior tempo para limpeza, acarretando numa menor produtividade 

(m²/homem) e, consequentemente, torna-se uma área mais dispendiosa a ser 



69 

 

                                                                        

limpa. O trabalho reavaliou as áreas que estavam em regiões próximas às áreas 

especiais, tais como os corredores de acesso e os gabinetes dos pesquisadores.  

 

Nesta nova contratação, o Centro passou a considerar o total de 4.912 m² 

de área especial contra os 6.830,71m² do contrato anterior. Ainda nesse processo 

de reavaliação das áreas, optou-se em utilizar todas as subdivisões de áreas 

sugeridas pela IN em referência e foram incorporadas as classificações: área 

interna de galpões e almoxarifado (811 m²) e área externa arruamentos e varrição 

de passeios (1.707 m²), o que representou uma redução de valor de 6,22%.    

 

O grande entrave da gestão do contrato de limpeza e conservação são os 

materiais empregados na prestação do serviço. É necessário assegurar que os 

materiais sejam de boa qualidade e fornecidos na quantidade suficiente para 

garantir a qualidade dos serviços. A licitação para esse serviço é muito concorrida 

e para ganhá-la os licitantes chegam muito próximos do limite mínimo, 

estabelecido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

MPOG para cada unidade da Federação, e acabam tendo que trabalhar com um 

orçamento muito justo para conduzir o contrato, incluindo o suprimento com 

materiais. O desafio para o próximo processo de licitação será a adoção de 

procedimentos que promovam o uso racional dos recursos e utilizem produtos 

reciclados, reutilizados e biodegradáveis. 

 

4.7.2. Telefonia fixa 

 

O telefone é um meio de comunicação ágil e prático que encurta distâncias 

e agiliza as tomadas de decisões. O CPqAM vem percebendo,  a partir do ano de 

2011, uma redução no valor dos gastos com esse serviço. Em 2011 o valor pago 

foi de R$ 243.180,92, contra R$ 181.000,45 e R$138.402,98 em 2012 e 2013 

respectivamente, o que representa uma diminuição de 43% comparando 2013 

com 2011. Algumas medidas vêm sendo tomadas para contribuir nessa redução, 

tais como: a definição de regras de utilização dos ramais para acesso a chamadas 

externas locais, interurbanas, internacionais e para celulares, de forma a garantir 
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que essa ferramenta seja utilizada para os meios aos quais se destina. Acredita-se 

que fatores externos também estejam favorecendo a essa redução, pois a 

popularização dos celulares e as frequentes promoções das operadoras 

baratearam e massificaram a comunicação por esse meio, o que absorveu parte 

das ligações que antes se fazia pela telefonia fixa.  

 

É necessário manter o acompanhamento dos gastos das linhas e revisar 

com regularidade os parâmetros de utilização desse serviço pelos usuários da 

Instituição, de forma a garantir o correto e eficiente uso desse meio de 

comunicação. 

 

4.7.3. Telefonia Móvel 

 

O serviço de telefonia móvel no CPqAM é disponibilizado para o diretor e 

vice diretores da Instituição para que seja utilizado nos assuntos referentes ao 

trabalho. A contratação do serviço é estimada tomando como base o histórico de 

utilização do serviço. A conscientização do uso apropriado, aliado ao surgimento 

de outros meios de comunicação, como mensagens instantâneas pela internet, 

pode ter contribuído para a redução do valor despendido para esse serviço. 

Foram gastos em 2011, 2012 e 2013 os valores de R$ 15.558,86; R$ 17.545,23 e 

R$ 12.083,44 respectivamente. 

 

4.7.4. Vigilância 

 

O contrato de vigilância sofreu em 2012 uma redução de 25% na 

quantidade de postos, atendendo a uma necessidade de adequação de uma 

situação orçamentária restritiva. Passou a contar com 3 postos diurnos e 3 

noturnos, ambos armados,  na escala de 12x36 de domingo a segunda-feira.  
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A contratação atual, ocorrida em setembro de 2014, contemplou a 

possibilidade de adoção de dois novos postos em substituição a um posto 

armado diurno, o que financeiramente ainda representa uma pequena redução 

nos custos. Os novos postos seriam ocupados: um para realizar o monitoramento 

do circuito interno de TV, e outro para vigilante feminino desarmado na portaria, 

ambos atuando em sistema de rodízio.  Outro fator que interfere na redução dos 

custos é que esses novos postos são de 8 horas diárias e de segunda a sexta-

feira eliminando diversos encargos sociais. 

 

4.7.5. Transporte e Combustíveis 

 

Em relação ao segmento transporte e combustíveis, o CPqAM tem frota 

própria, contrato de locação de veículos, contrato de fornecimento de 

combustíveis, e desde setembro de 2013 proporciona o transporte coletivo aos 

seus colaboradores para o deslocamento de ida e volta ao trabalho.  

 

 A frota própria é composta de 08 (oito) veículos, detalhados no quadro 

abaixo, sendo, 01 (um) na categoria passeio, utilizado para transporte de pessoal 

a serviço, e 07 (sete) na categoria pick up, utilizados nas atividades de pesquisas 

de campo desenvolvidas no CPqAM (Quadro 7).   

 

MARCA / PLACA MODELO ANO CHASSI COMBUSTÍVEL 

1 
VOLKS PARATI – 
 KKW 8779 1.6 2009/2010 9BWGB05W6AP061566 

FLEX 
(ÁLCOOL/GAS) 

2 
TOYOTA HILUX –  
KMB 8681 4 CD SR5 2000/2001 8AJ33LNA319334499 DIESEL 

3 GM S10 – JFQ 9528 COLINA D 2005/2005 9BG138GC05C420884 DIESEL 

4 GM S10 – JFQ 9538 COLINA D 2005/2005 9BG138GC05C420489 DIESEL 

5 
FORD RANGER –  
KGA 3726 XL 13P 2006/2007 8AFER13P97J008167 DIESEL 

6 
NISSAN FRONTIER –  
PGK 1580 XE 4X4 2012/2013 94DVCUD40DJ492527 DIESEL 

7 
NISSAN FRONTIER –  
PGK 1800 XE 4X4 2012/2013 94DVCUD40DJ492787 DIESEL 

8 GM S10 – PGQ6821 LT DD4 2013/2013 9BG148FH0DC499562 DIESEL 

Quadro 7 – Demonstrativo da frota de veículos do CPqAM 
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De forma a atender a disposição da Lei nº 9.660/98 e da instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 3 de 15/05/2008, quando da especificação do veículo 

no momento da compra, foi considerado a opção por veículo que utilizasse 

combustível renovável. Para os carros tipo passeio o veículo suporta o etanol, 

combustível renovável. Entretanto, os carros tipo pick up, no momento da 

aquisição não havia modelo que adotasse combustíveis renováveis, e que 

oferecesse o nível de desempenho esperado para trafegar por zonas rurais 

acidentadas e muitas vezes de difícil acesso. É recomendável que nas próximas 

aquisições reavalie se há no mercado esse tipo de veículo que utilize o 

combustível renovável como o biodiesel (gás natural veicular). Em sendo possível, 

deve ser incluída no Termo de Referência essa exigência.  

 

Verificamos que, de forma a atender às resoluções do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONOMA), em relação ao nível de ruído e do controle de 

poluição do ar por veículo automotores, será necessário constar nos futuros 

Termos de Referência de aquisição de veículos ou contratação de serviços, que os 

veículos atendam aos limites máximos de ruídos (fixados nas resoluções CONAMA 

nº 1 de 11/02/1993 e nº 272 de 14/02/2000), e de emissão de poluentes 

provenientes do escapamento (fixado no Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA nº 18 de 06/05/1986 

e nº 315 de 29/10/2002). 

 

Para abastecer a frota própria e mantê-la em condições ideais de uso, a 

CPqAM dispõe de dois contratos licitados: o primeiro, serviço de gerenciamento 

de combustível; e o segundo, serviço de gerenciamento de frota para 

manutenção preventiva e corretiva. No contrato de gerenciamento de combustível 

só tem previsto o consumo de etanol e diesel, não tendo sido contemplado a 

gasolina. Já o contrato de manutenção preventiva proporciona que a frota tenha 

uma manutenção periódica, mantendo-a em condições adequadas de uso, 

contribuindo para o cumprimento dos limites de emissões de ruídos e de gases 

poluidores, de forma a atender as resoluções CONAMA citadas anteriormente. 
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A contratação de transporte coletivo permite aos colaboradores da 

Instituição, o deslocamento para o trabalho e o retorno às suas residências. A 

FIOCRUZ tem como um de seus macros projetos do Plano Quadrienal da 

Instituição o “Programa Fiocruz Saudável”, cujo objetivo estratégico é promover, 

alcançar e manter as condições de instituição saudável e ambientalmente 

sustentável, através de ações integradas de saúde do trabalhador, biossegurança 

e gestão ambiental. Essa iniciativa também está alinhada à preservação do meio 

ambiente, uma vez que haverá a substituição de uso de carros particulares pelo 

transporte coletivo, diminuindo a frota de carros nas ruas e a consequente 

diminuição da emissão de gases poluentes e nocivos à saúde. 

  

Para garantir que os veículos utilizados neste serviço estejam sempre em 

boas condições de utilização foi especificado na contratação a necessidade de 

substituição dos veículos quando eles atingirem 03 (três) anos de fabricação. 

 

O serviço de transporte coletivo, por meio de vans, atende a um total de 

66 colaboradores da Fiocruz-PE e dispõe de 04 linhas operando, sendo duas para 

a zona norte e duas para zona sul. Cada linha percorre em média 41,60 km por 

dia.  Contratualmente, têm-se duas vans de 15 lugares e duas vans de 19 lugares, 

o que totaliza uma capacidade contratada de 68 lugares. Por opção da empresa 

contratada, e sem representar custo adicional para o CPqAM, foi disponibilizado 

dois micro-ônibus no lugar das duas vans de 19 lugares, o que aumentou a 

quantidade de lugares disponibilizados no transporte coletivo para 78 lugares já 

que cada micro ônibus tem 22 lugares disponíveis.  

 

O Departamento de Gestão Ambiental da DIRAC (Diretoria de 

Administração do Campus) da Fiocruz Rio realizou em setembro de 2014 um 

estudo sobre o indicador de Pegada Ecológica como ferramenta para mensurar o 

impacto ambiental de alguns serviços utilizados no Campus de Manguinhos e 

aplicou a metodologia do estudo ao serviço do transporte coletivo do CPqAM 

demonstrando o quanto ecologicamente é importante o projeto implantado pela 

Fiocruz do transporte coletivo.   
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5. Considerações Finais 

 

Todo o processo de elaboração da política de gestão sustentável do 

CPqAM baseou-se no compromisso que a Instituição tem com a sociedade, 

expressa na diversidade de ações desenvolvidas em seus departamentos. 

Portanto, a implantação do Plano de Gestão de Logística Sustentável representa 

um desafio para tornar a instituição ambientalmente correta, economicamente 

viável e socialmente justa. 

 

Neste sentido, o conhecimento dos problemas ambientais da Instituição, 

impulsionado pelo processo de elaboração do PLS, forneceu instrumentos para o 

estabelecimento de processos de melhoria continua e de dados para o 

planejamento orçamentário do CPqAM. A velocidade de implementação das 

ações dependerá não só de recursos financeiros, como recursos políticos e 

humanos. 

   

Considerando o diagnostico realizado, podemos apontar alguns fatores que 

merecem um estudo mais aprofundado devido à complexidade do assunto, como 

é o caso da estimativa do impacto de redução do consumo, antes e após a 

realização das intervenções, e ainda a análise de custo e benefício com o cálculo 

do período de retorno dos investimentos.  

 

Com relação à estruturação e aplicação de indicadores, estes requerem 

diversas analises e ponderações para refletirem a realidade dos dados a serem 

informados. 

 

O desenvolvimento de todo trabalho deverá ser confrontado com a 

legislação existente, no sentido de propor a incorporação de práticas mais 

sustentáveis, atendendo aos preceitos legais. 
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Apesar das deficiências encontradas nos diagnósticos realizados, percebe-

se que o processo de gerenciamento dos temas abordados pela IN 10 no CPqAM 

é realizado buscando respeitar a redução de consumo e desperdício, e vem 

evoluindo em busca da sustentabilidade. Neste sentido, o CPqAM vem tomando 

algumas medidas preventivas e corretivas, além de colocar como parte de seus 

objetivos o estabelecimento e a implantação de programas que contribuam para 

esta finalidade. 

 

A implementação da política de sustentabilidade requer uma mudança de 

cultura institucional e o despertar a consciência ambiental de toda comunidade. 

Ressaltamos que todas as informações de redução do consumo devem ser 

compartilhadas com os usuários, por meio de campanhas de sensibilização, que 

tem a função de informar e de incentivar na economia da aquisição de serviços, e 

no consumo de bens e de recursos naturais.   
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