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Tema 1. Material de Consumo
Ação 1. Adquirir café e açúcar orgânicos, produzidos sem fertilizantes químicos industriais e
agrotóxicos.
Parcialmente realizada.
A aquisição de açúcar orgânico é realizada desde março de 2015. A aquisição do
café orgânico, contudo, mostrou-se inviável diante das restrições orçamentárias
sofridas. Dessa forma, face à grave situação orçamentária vivida pela Administração
atualmente, a ANEEL propôs a suspensão parcial dessa ação em 2017, para ser
retomada quando for mais oportuno.
Sugestão para 2018: Manutenção da suspensão parcial da ação
Ação 2. Introduzir o Documento de Origem Florestal-DOF, CERFLOR ou FSC para compras de
material de expediente.
Realizada.
Em pesquisas realizadas na internet, foi identificado que a Certificação de Cadeia
de Custódia concedida pelo FSC “garante a rastreabilidade desde a produção da
matéria-prima que sai das florestas até chegar ao consumidor final”
(https://br.fsc.org/pt-br/certificao/tipos-de-certificados/cadeia-de-custdia-coc). Esse
selo FSC é impresso na embalagem ou no produto final, o que facilita a constatação
de que o produto é certificado. Verificou-se, ainda, que já existem opções de outros
materiais certificados além do papel A4, o que demonstra que esse tipo de
certificação está se tornando mais popular. Diante disso, em 2017 foi realizada a
inclusão da exigência do selo FSC ou CERFLOR para as aquisições de materiais
como envelopes e lápis, que já apresentam marcas certificadas disponíveis no
mercado.
Sugestão para 2018: manter a ação.
Ação 3. Elaborar estudo sobre a aquisição de itens derivados do papel (envelopes, pastas
classificadoras, agendas, cartões de visita, etc) reciclados.
Realizada.
Foi elaborado o estudo em questão considerando formar um comparativo de custos
entre esses itens e os atuais adquiridos pela ANEEL.
Após verificação, a Comissão optou por não adquirir derivados do papel reciclados
e não comparar custos em face do exposto a seguir:
O processo de limpeza e clareamento para obtenção do papel reciclado é bastante
poluente.
Quando o papel é reciclado, ele é misturado em uma polpa. A polpa é lavada e então
prensada para fazer novas folhas de papel. Durante este processo, rejeitos como
fibras de papel, tintas, químicos usados na limpeza, e corantes são filtrados e
formam um pudim conhecido como lodo ou lama do papel. Esta lama é então
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queimada ou enviada a um aterro, onde pode liberar dezenas de químicos tóxicos e
metais pesados em lençóis freáticos.
Há uma lei nos Estados Unidos contra este tipo de maneira de se livrar da lama de
papel, mas também há uma maneira de contorná-la: misturando qualquer coisa ao
lodo, ele deixa de ser lixo, tornando-se um produto. E não há lei contra jogar
toneladas de produtos em um aterro.
Na pesquisa realizada pela Comissão, no Brasil, não foi encontrada referência a esta
lama e a seu destino.
A maior razão pela qual a reciclagem prejudica o ambiente não tem a ver com seu
processo tecnológico, mas com a mentalidade que cria nas pessoas. A ideia de
colocar materiais no cesto de reciclagem ou adquirir produtos reciclados nos faz
acreditar que estamos salvando o meio ambiente (quando muito mais precisa ser
feito), ou até nos deixar mais relaxados quanto a poluição.
O maior impacto da reciclagem é convencer que está tudo bem desperdiçar em
outras áreas, já que estamos compensando na reciclagem. Ela encoraja o consumo,
em vez de apontar formas de reduzir o mesmo
Sugestão para 2018: suspender a ação
Ação 4. Adotar a aquisição sustentável de pilhas, baterias e similares.
Realizada.
Em 2017, iniciou-se o processo nº 48500.005273/2017-92 para aquisição de material
de consumo para suprimento do almoxarifado, mediante Pregão Eletrônico nº
33/2017.
Entre os requisitos com base em critérios de sustentabilidade ambiental, para as
pilhas recarregáveis, foi solicitado que o sistema eletroquímico seja baseado em
Níquel Metal Hidreto, em substituição ao Níquel-Cádmio, que é prejudicial ao meioambiente.
Sugestão para 2018: manter ação
Ação 5. Analisar o consumo de papel nas Unidades Organizacionais da ANEEL.
Realizada.
No cômputo geral, o consumo de resmas de papel na Agência teve uma queda da
ordem de 9%. Praticamente todas as Superintendências apresentaram reduções
no consumo de papel, com destaque para o GDG/DIR (33,7%), SRT (35%), a SRG
(40%) e a SFF (49%).
Em relação aos volumes de impressão nos equipamentos locados pela ANEEL, a
redução foi de 3%. E, no tocante à troca de toners, os chamados tiveram uma
diminuição de 10%.
Sugestão para 2018: manter a ação.
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Tema 2. Energia Elétrica
Ação 1. Implementar o projeto de eficiência energética.
Em andamento.
O projeto de eficiência energética conduzido pela SPE é uma parceria com a CEB e
com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH GIZ
(processo nº 48500.000449/2015-58).
A CEB realizou licitação para contratação de empresa especializada em instalação
de painéis fotovoltaicos, sendo que o contrato nº 361/2017-CEB-D foi assinado em
4/9/2017, com a empresa ALSOL – Energia Renováveis S/A.
Os trabalhos se iniciaram em setembro de 2017, sendo que o projeto executivo está
sendo entregue em etapas, conforme acordo entre a CEB e a ALSOL. Consta no
projeto, ainda:
(i) a substituição de lâmpadas fluorescentes do complexo predial por lâmpadas de
LED. Situação: foi decidido que o retrofit da iluminação será incluso como aditivo
do contrato nº 141/2016 de reforma do edifício sede da ANEEL. Em dezembro de
2017, foi realizado pesquisa de mercado para os serviços adicionais a serem
propostos mediante termo aditivo; e
(ii) a modernização do sistema de ar condicionado do complexo predial, com
instalação de uma nova central de ar condicionado altamente eficiente. Situação:
após revisões do projeto básico, a CEB, em dezembro, realizou levantamento de
preços para novo processo licitatório.
Em 2017, foi mantida a ação “Restringir o horário de funcionamento dos
equipamentos de climatização”. Inicialmente o horário estabelecido foi de 9:00 às
17:00, sendo, posteriormente, readequado para as 07:30 até as18:30.
Sugestão para 2018: manter ação
Tema 3. Água e Esgoto
Ação 1. Elaborar estudo sobre a viabilidade de implantar sistema de reaproveitamento das águas
pluviais
Realizada.
O Grupo RCS Tecnologia apresentou relatório, juntado ao processo nº
48500.006459/2012, sobre estudo de viabilidade de aproveitamento de água para
fins não potáveis, como água da chuva coletada pelo telhado, do ar condicionado,
das torneiras.
De acordo com o Grupo, a única opção viável, em um primeiro momento, seria o
aproveitamento da água da chuva, sendo necessária alterações nas coberturas
dos blocos J e I da sede da ANEEL.
A captação dessa água deverá ser destinada para irrigação dos gramados e
plantas ornamentais, limpeza de calçadas, limpeza de pátios e limpeza da caixa
d’agua.
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Sugestão para 2018: que a SAF apresente novo relatório sobre a viabilidade de implantar
sistema de reaproveitamento das águas pluviais, tendo em vista as novas instalações de
placas solares na cobertura do prédio da ANEEL.
A contratação de um projeto para viabilizar as adequações para captação das águas
pluviais deverá ocorrer em 2019.
➢ Racionamento de água
Após implementação do racionamento de água pelo Governo do Distrito Federal, em 27 de
fevereiro de 2017, na região administrativa onde está localizada a sede da Aneel, a SAF
estabeleceu as seguintes ações de prevenção e contenção do uso da água:
- A equipe de manutenção foi mobilizada para procurar e consertar vazamentos da rede
hidráulica;
- As válvulas de descarga e torneiras foram reguladas com intuito de diminuir a vazão
de água;
- A equipe de limpeza efetuou escala de lavagem geral de alguns ambientes da seguinte
maneira:
a) Lavagem da portaria principal: uma vez por semana (aos sábados);
b) Lavagem da garagem: uma vez por mês;
c) Lavagem da escada: quinzenal.
- As plantas do jardim são regadas uma vez por semana e os aspersores foram
desligados.
Tema 4. Coleta Seletiva
Ação 1: Distribuir caixas da coleta seletiva para os servidores, terceirizados e estagiários.
Realizada.
A estrutura para coleta de lixo foi revitalizada em termos de padronização e
identidade visual das caixas. Foram distribuídas caixas para todas as unidades,
conforme demanda.
Sugestão para 2018: manter ação
Ação 2: Manter pontos de coleta de bateria e pilha nas dependências da ANEEL.
Realizada
A coleta de pilhas e baterias não é de interesse econômico das cooperativas de
reciclagem. Porém, a Comissão negociou que essa coleta fosse realizada como
requisito para o contrato de coleta dos demais itens. A lixeira de coleta desse tipo
de lixo se encontra na entrada principal da ANEEL.
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Em 2017, foi realizada a instalação de novo coletor para o material. A peça, montada
de forma artesanal a partir de materiais reciclados, está disponível no hall do 1º
andar. No lançamento, foi apresentado vídeo demonstrando o processo de criação
do coletor.
Sugestão para 2018: manter ação. A SAF sugere reforço quanto à importância do
descarte adequado pelos canais de comunicação interna.
Ação 3: Elaborar Declaração de não exploração da mão-de-obra infantil na Cooperativa.

Não realizada.
A comissão exerce fiscalização desse item por meio de visita às instalações da
cooperativa, localizada no campus da UnB, e recebe relatório semestral de suas
atividades.
Sugestão para 2018: Providenciar a declaração de não exploração da mão-de-obra
infantil na Cooperativa.
➢ Comissão de Coleta Seletiva
Em reunião do dia 13 de junho de 2017, a Comissão de Logística Sustentável decidiu
por absorver atividades da Comissão de Coleta Seletiva.
Assim, em 17 de julho de 2017, foi expedida a Portaria nº 4.647, a qual designa os
servidores integrantes da Comissão de Logística Sustentável a atuarem na
Comissão de Coleta Seletiva.
Ação 4: Realizar reuniões semestrais com a equipe da limpeza quanto ao recolhimento do material
reciclável.
Realizada.
Conscientizar os funcionários da limpeza é fundamental para que o processo da
reciclagem dê certo. Periodicamente a equipe de limpeza é orientada quanto ao
recolhimento do material reciclável.
As equipes dos serviços de copa e limpeza foram reunidas no dia 17 de outubro de
2017 para conhecer a nova campanha interna sobre consumo consciente e para
receber orientações sobre a adoção de práticas sustentáveis em seu dia a dia
profissional.
Os 64 participantes acompanharam e discutiram as apresentações da SCR, da SAF
e da Comissão Gestora do Plano de Gestão Logística Sustentável.
A SCR apresentou as principais ações da campanha, como a instalação artística
que ocupa a escada próxima à SAF, as novas peças de comunicação e outras ações
que ocorrerão nos próximos dias. Já a Comissão falou sobre sua atuação e o Plano
de Logística Sustentável da ANEEL – o qual engloba ações relacionadas a critérios
sustentáveis para compras e contratações, materiais de consumo, energia elétrica,

ANEEL SUSTENTÁVEL – PLS
Relatório – 2017

água e esgoto, qualidade de vida, deslocamento, conscientização sobre
sustentabilidade e coleta seletiva (a qual recebeu destaque durante a apresentação,
especialmente com respeito à correta separação de papéis).
Sugestão para 2018: manter ação. Realizar ao menos uma reunião para apresentar
à equipe de limpeza um feedback quanto aos resultados das ações implementadas.
Ação 5: Elaborar e implantar plano de divulgação e conscientização dos servidores e terceirizados
quanto à importância da sustentabilidade, por meio da comunicação interna.
Realizada.
A SAF e a SCR promoveram diversas campanhas para a conscientização do público
interno quanto a temas do PLS 2017. Além do Compartilhando, as campanhas
contaram com mensagens no Jornal Olá, cartazes nos banheiros, avisos nos
interruptores, acessando também os terceirizados.
Sugestão para 2018: manter a ação e transferi-la para o tema 8, em razão de se tratar
de divulgação e conscientização.
Ação 6: Gerenciar os resíduos sólidos não perigosos e não inertes produzidos na ANEEL.
Realizada.
Em 16 de fevereiro de 2016, o Governo do Distrito Federal disciplinou, por meio da
Lei nº 5.610, o gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos e não inertes
produzidos por grandes geradores, cuja natureza ou composição sejam similares
àquelas dos resíduos domiciliares e cujo volume diário de resíduos sólidos
indiferenciados seja superior a 120 litros por dia.
Em 2 de janeiro de 2018, a ANEEL assinou o contrato com a empresa Econese
Ambiental LTDA – ME, tendo como objeto a prestação de serviços continuados de
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos orgânicos e
indiferenciados gerados nas dependências da ANEEL. O valor é de R$ 28.796,81 e
a vigência é até 1/1/2019.
Sugestão para 2018: manter a ação.
Tema 5. Qualidade de Vida no Trabalho
A Superintendência de Recursos Humanos resolveu alinhar as ações de sua responsabilidade no
Plano de Logística Sustentável com o VIDANEEL, implantado naquela UORG no ano de 2015, e
que tem como foco o Bem Estar Físico, Profissional, Socioambiental, Comunitário, Filosófico,
Espiritual e Ético e Emocional dos servidores. Dessa forma, decidiu por reformular as ações do
PLS, a partir de 2016, a fim de alinha-las à Qualidade de Vida dos servidores.
Ação 1. Promover ações durante as atividades do Mês do Servidor;
Realizada.
Segue relação das diversas atividades no mês de outubro/2017:
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✓ Palestras;
✓ Sarau literário;
✓ Almoço Musical;
✓ Dia das Crianças; e
✓ Oficina de horta;
Todas essas atividades estão relacionadas as 6 Dimensões do VIDANEEL.
O Mês do Servidor é realizado pela SRH, com apoio da ASEA, SAF, SCR, e SGI, e
congrega diversas ações de interesse da Agência que tratam ou não de assuntos
do Plano de Logística Sustentável.
Sugestão para 2018: Manter a ação
Ação 2. Promover Feiras de Cultura e Arte;
Não realizada.
Os esforços da equipe da SRH e da ASEA foram concentrados nas atividades do
mês do servidor.
Sugestão para 2018: Manter a ação
Ação 3. Implantar máquinas de bebidas;
Não realizada.
Em 2 de setembro de 2015, foi encaminhado à SAF o Memorando nº 341/2015 (doc.
nº 48546.004426/2015-00) solicitando a aquisição das máquinas.
De acordo com a SAF, em 2015 foi realizado estudo sobre a possibilidade de locação
de máquinas de bebida para as copas da ANEEL. Constatou-se que o custo era
excessivo, além do impacto social negativo, pois com essa locação, o contrato de
copeiragem seria extinto.
Em 2016 e 2017, o assunto não foi retomado devido à séria restrição orçamentária
que sofremos.
Ao longo dos próximos anos, o assunto poderá ser retomado, caso haja suporte
orçamentário para isso e caso ainda haja interesse da Agência em substituir o
contrato de copeiragem por essas máquinas.
Sugestão para 2018: Manter a ação
Ação 4. Incentivar ações filantrópicas;
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Realizada.
As ações filantrópicas foram desenvolvidas pela ASEA. Essas ações foram:
✓ arrecadação de agasalhos (junho);
✓ aquisição de material escolar (dezembro);
✓ arrecadação de brinquedos (outubro); e
✓ Campanha adote um sorriso (outubro), qual se refere a arrecadar donativos
para arcar com tratamento dentário dos terceirizados da ANEEL que
recebem até três salários mínimos.
Sugestão para 2018: Manter a ação, sendo transferida a responsabilidade para a
ASEA.
Ação 5. Incentivar a aquisição de produtos na Feira de Alimentos Orgânicos;
Realizada.
A gestão da Feira é realizada pela SRH e semanalmente a SCR divulga sua
realização.
Sugestão para 2018: manter ação
Tema 6. Compras e Contratações
Ação 1. Adotar critérios de sustentabilidade e ergonomia para aquisição de mobiliário
Realizada.
Aquisição de mobiliário, como, por exemplo, mesas para reunião (processo nº
48500.002760/2017-01), no qual a madeira das mesas deveria ser oriunda de
reflorestamento, portanto, foi apresentada certificação de cadeia de custódia
emitida pelo FSC (Forest Stewardship Council), CERFLOR ou entidade equivalente.
Sugestão para 2018: manter ação
Ação 2. Introduzir critérios de sustentabilidade socioambiental nos contratos de obras e serviços
de engenharia
Realizada.
Os processos de contratação de obras e serviços de engenharia continuam
incluindo critérios de sustentabilidade socioambiental, sempre que possível.
Destaca a aquisição de cortinas tipo painel (processo nº 48500.004077/2017-09), na
qual condicionou a empresa vencedora do certame a realizar a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.
Sugestão para 2018: manter ação
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Ação 3. Adotar medidas de segurança química em licitações.
Realizada.
Foi aberto Pregão Eletrônico nº 15/2017 – processo nº 48500.002446/2017-11 – para
aquisição de água mineral potável, sendo que o fornecedor beneficiário deve
realizar a cada 3 (três) meses, em instituições independentes, testes de qualidade
da água fornecida previstos na legislação em vigor, para verificação dos padrões
microbiológicos de potabilidade, em garrafões escolhidos aleatoriamente pela
Aneel, apresentando os laudos dessas análises laboratoriais
Sugestão para 2018: manter ação
Tema 7. Deslocamento de pessoal
Ação 1. Incentivar meios de transporte com foco na redução de gastos e emissões de substâncias
poluentes
Não realizada.
Tendo em vista que a dedicação dos membros da comissão não é exclusiva para o
PLS, não houve tempo para a realização de campanhas para estimular os servidores
a se deslocarem a pé ou de bicicleta para o trabalho.
Sugestão para 2018: Retornar com a divulgação da ação.
Ação 2. Realizar nova campanha de adesão e promoção da Carona Solidária.
Não foram realizadas novas campanhas em 2017.
Sugestão para 2018: Retornar com a divulgação da ação.
Tema 8 - Conscientização sobre Sustentabilidade;
Ação 1. Elaborar e divulgar campanha a respeito do Consumo consciente de energia elétrica.
Realizada.
Divulgações no “Compartilhando”:
26/06/17 - Gestão de recursos: atenção às novas medidas anunciadas pela SAF
30/06/17 - Gestão de recursos: relembre as medidas anunciadas pela SAF
13/07/17 - Consumo Consciente: o que é, o que come, como se reproduz?
02/08/17 - Instalação de usina fotovoltaica na sede da ANEEL
04/10/17 - Entrevista do Diretor-Geral sobre a bandeira tarifária
16/10/17 - ANEEL sustentável e consciente: lançamento da campanha
18/10/17 - Terceirizados da copa e da limpeza recebem orientações sobre
sustentabilidade
07/11/17 - Quando economiza junto, a gente economiza mais
08/11/17 - ANEEL e distribuidoras abrem campanha contra o desperdício
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Divulgações no portal corporativo:
11/10/2017 - ANEEL lança campanha nas redes sociais que incentiva o consumo
consciente de energia
29/09/2017 - Diretor-Geral Romeu Rufino fala sobre bandeira tarifária e consumo
consciente de energia
11/10/2017 - ANEEL lança campanha nas redes sociais que incentiva o consumo
consciente de energia
17/10/2017 - Campanha estimulará uso consciente e combate ao desperdício de
energia elétrica
08/11/2017- ANEEL e distribuidoras abrem campanha contra o desperdício. Família
inteligente, consumo consciente
Outubro/2017: Lançamento da campanha com instalação de móbiles nos tetos das
superintendências sobre incentivo a redução de consumo de papel, energia elétrica
e copos plásticos, cartazes sobre consumo consciente de energia elétrica em salas
de reunião.
Dezembro/2017: Instalação de adesivos sobre uso consciente de energia elétrica
em elevadores e interruptores.
Sugestão para 2018: manter ação
Ação 2. Elaborar e divulgar campanha acerca de uso racional, reciclagem e reutilização de
materiais descartáveis.
Realizada.
Divulgações no “Compartilhando”:
07/02/17 - Divulgados os resultados do ANEEL sem Papel
11/04/17 - Reunião de Gestão tratou de questões estratégicas, execução
orçamentária e mais.
26/06/17 - Gestão de recursos: atenção às novas medidas anunciadas pela SAF
30/06/17 - Gestão de recursos: relembre as medidas anunciadas pela SAF
13/07/17 - Consumo Consciente: o que é, o que come, como se reproduz?
16/10/17 - ANEEL sustentável e consciente: lançamento da campanha
17/10/17 - Copos descartáveis: um problema que não dá para ignorar
18/10/17 - Terceirizados da copa e da limpeza recebem orientações sobre
sustentabilidade
27/10/17 - Adote, não consuma!
01/11/17 - Entenda a montagem da instalação "De Copo em Copo"
06/11/17 - Você viu?
Outubro/2017: Lançamento da campanha com instalação de móbiles nos tetos das
superintendências sobre incentivo a redução de consumo de papel, energia elétrica
e copos plásticos, distribuição de caixas de coleta seletiva de papel e de porta copos
sobre uso consciente de copos descartáveis.
16 a 27/10/2017: Campanha de “Copo em copo”, com instalação de 120 sacos de
lixo de 100 litros em escada que liga os prédios da ANEEL e da ANP para representar
o volume de copos plásticos de 200 ml consumido em 3 semanas.
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11 a 14/11/2017: Campanha “Adote, não consuma!”. Instalação de instante para que
os colaboradores disponibilizassem canecas e copos para doação.
14/11/2017: Campanha “Adote, não consuma!”. Distribuição de kits para quem
apresentasse copo, caneca, xícara ou garrafa de água de uso pessoal.
Dezembro/2017: Instalação de adesivos e cartazes sobre uso consciente de copos
e papel nas copas e banheiros.
Sugestão para 2018: manter ação.
Ação 3. Elaborar e divulgar campanha acerca do consumo consciente da água.
Realizada.
Divulgações no “Compartilhando”:
26/06/17 - Gestão de recursos: atenção às novas medidas anunciadas pela SAF
30/06/17 - Gestão de recursos: relembre as medidas anunciadas pela SAF
13/07/17 - Consumo Consciente: o que é, o que come, como se reproduz?
16/10/17 - ANEEL sustentável e consciente: lançamento da campanha
18/10/17 - Terceirizados da copa e da limpeza recebem orientações sobre
sustentabilidade
31/10/17 - O que a ANEEL está fazendo com a água que sobra no seu copo?
Dezembro/2017: Instalação de adesivos sobre uso consciente de água nas copas e
banheiros.
Sugestão para 2018: manter ação
Ação 4. Elaborar e divulgar campanha de conscientização acerca das obras que serão
realizadas na ANEEL em 2017 com o propósito de minimizar o impacto dos
transtornos associados (como barulho, sujeira etc.)
Realizada
As divulgações no Compartilhando foram feitas sob demanda da SAF:
09/01/17 - Informações sobre as obras de reforma na Agência
27/01/17 - Café com Prosa: primeira edição de 2017 trouxe muitas homenagens
09/02/17 - Nossa Casa em Forma: notícias da reforma
19/04/17 - Confira as atualizações sobre a reforma da sede
17/07/17 - Confira como vai a reforma da nossa Casa!
Café com Prosa, 1º edição.
Ação 5. Divulgar, por meio de ações específicas, ações do PLS relacionadas a datas
comemorativas.
Realizada.
Algumas ações foram concebidas considerando o período das datas
comemorativas como demonstrado a seguir:

ANEEL SUSTENTÁVEL – PLS
Relatório – 2017

✓ adote uma caneca se relacionou com o dia internacional do consumo
consciente; e
✓ campanha de “copo em copo” se relacionou com o dia do mar e dia da
limpeza de praia.
Sugestão para 2018: manter a ação
➢ Outras divulgações no “Compartilhando” sobre consumo consciente:
01/09/17 - Respire fundo e consuma com consciência
23/08/17 - Economia Colaborativa: compartilhar é um bom negócio
13/09/17 - SLC fala sobre critérios de sustentabilidade em licitações
26/10/17 - Nova instalação da ANEEL possibilita descartar pilhas e baterias

