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Memorando Circular nº 009/2015/PROPLAN
Florianópolis, 23 de outubro de 2015.
Para: Departamento de Compras (DCOM)
CC: PROAD, Diretores de Centros e Campi, PROPESQ
Da: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento – PROPLAN

Assunto: Substituição de Destiladores por Purificadores com Osmose Reversa.

1. Em busca de uma postura moderna, coerente com as demandas da sociedade na
área de sustentabilidade socioambiental, a UFSC deve adotar medidas efetivas
de uso racional de água e energia e, nesse sentido, a PROPLAN comunica que, a
partir da presente data, não serão liberados recursos para compra de destiladores
para produção de água purificada, salvo quando comprovada a necessidade por
razões de procedimento analíticos específicos. Adicionalmente, solicita ao
DCOM que não encaminhe tais aquisições sem a autorização da PROPLAN.
2. Será elaborado plano de substituição dos atuais destiladores por equipamentos
com osmose reversa, do tipo já adotado em alguns laboratórios da UFSC. A
PROPLAN, em comum acordo com os Diretores de Centros e Campi, publicará
agenda para a referida substituição.
3. Estas diretrizes estão baseadas em estudo de viabilidade econômica e ambiental
desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão Ambiental – CGA/PROPLAN,
disponível no link http://gestaoambiental.ufsc.br/projeto-destiladores/, que
indica uma economia potencial de aproximadamente 20.000 m3 de água e a
300.000 kWh de energia com esta substituição.
4. Ressaltamos que necessidades específicas, devidamente justificadas, serão
analisadas.
5. Desde já, nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.
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Atenciosamente,

Antonio Cezar Bornia
Pró-Reitor de Planejamento e Orçamento
Original Firmado

