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RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
O SBG/CPRM tem a responsabilidade social de gerar conhecimento geológico e hidrológico básico 
em todo o território brasileiro. Em 2019, foram desenvolvidas ações que estimularam práticas susten-
táveis dentro e fora da instituição, as quais foram elencadas a seguir, bem como a interação de seus 
técnicos com diversos setores da sociedade através de ações como: coleta seletiva de resíduos sólidos, 
eficiência energética e hídrica, plástico zero, licitações e compras sustentáveis, bicicletário, outsourcing 
de impressão/digitalização, campanhas beneficentes para arrecadação de roupas, calçados, brinquedos 
e livros. 
Dentro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS, da ONU, foi realizada durante o 
mês de junho, nas Unidades Regionais do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, a VII Semana do Meio 
Ambiente com o tema “CPRM na Agenda 2030: Agir Local Através do Pensar Global”, com atividades 
voltadas à relação da Agenda 2030 e os ODS com as áreas de atuação da nossa instituição, buscando 
fomentar o engajamento e reflexão de nossos (as) colaboradores (as) sobre a importância de práticas 
sustentáveis dentro e fora da empresa. 

 
Tema da VII Semana do Meio Ambiente da CPRM. 
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Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, diversas atividades foram 
desenvolvidas com o objetivo despertar a consciência sobre o uso da água de forma sustentável, 
através do V Seminário do Dia Mundial da Água – “Água: Acesso, Preservação e Melhoria da Quali-
dade de Vida e Bem-Estar”.  

Coleta Seletiva Solidária  
Atendendo aos termos da legislação vigente sobre o assunto, o material reciclável recolhido nas unida-
des da empresa é destinado a cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, gerando 
renda e trabalhando a questão ambiental através do descarte adequado do material reciclável. 
Também houve a continuidade da parceria com a área de Saúde, Segurança do Trabalho e Qualidade 
de Vida da CPRM/Serviço Geológico do Brasil, promovendo o descarte ambientalmente correto de 
aproximadamente 15 toneladas de resíduos sólidos recicláveis, dentre eles bens móveis inservíveis, 
sendo parte do Plano de Prevenção de Incêndios iniciado em 2018 no Escritório Rio de Janeiro.  

 
Histórico Descarte Resíduos Recicláveis (2015 – 2019) – Escritório Rio de Janeiro.  

 
Tipos Resíduos Recicláveis (2019) – Escritório Rio de Janeiro. 
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Cartucho UN
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Móveis UN
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Outsourcing de Impressão/Digitalização 
A CPRM deu um grande passo para a digitalização dos seus processos de trabalho através da con-
tratação de modelo outsourcing de impressão/digitalização, peça fundamental na engrenagem ins-
titucional como um todo. A oferta deste tipo de serviço, através do contrato em questão, resulta em 
gestão eficiente e alta tecnologia atreladas à transparência organizacional e sustentabilidade. 
O processo de implantação de 100 ilhas de impressão/digitalização na CPRM em nível nacional foi 
estabelecido no segundo semestre/2018, com o início da substituição de 964 impressoras individua-
lizadas, visando à racionalização do uso de documentos impressos no âmbito da empresa, promo-
vendo também, maior integração entre as diferentes áreas. O emprego sustentável dos insumos de 
impressão, acarreta redução significativa dos custos de aquisição e contratação, bem como a melho-
ria dos serviços por meio de equipamentos padronizados. 
O acompanhamento do consumo de impressões foi implementado em 2019 (total de 1.857.972 uni-
dades) e, a partir de 2020, será realizada a análise comparativa com o ano anterior, com o objetivo 
de verificar como a implantação de modelo de outsourcing de impressão/digitalização impacta na 
condução de uma mudança inovadora de cultura organizacional, contribuindo para o consumo de 
papel de forma sustentável em todas as atividades realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil. 

 
Consumo de Impressões (2019) por Unidade Regional. 

INVESTIMENTO E PATRIMÔNIO  
Em 2019 o total de investimentos realizado pela CPRM/SGB foi de R$ 5.689 mil, assim distribuídos: R$ 
5.219 mil em equipamentos e material permanente:; R$ 384 mil  em bens imóveis, obras e instalações 
e R$ 85 mil em aquisição de softwares. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
Foram adquiridos equipamentos de última geração, mais completos, com alta tecnologia, com maior 
precisão técnica e redução de consumo de energia, para atendimento de todas as áreas da empresa. 
O valor total de recursos investidos ficou no patamar de R$ 5.219 mil, conforme gráfico abaixo elen-
cando o percentual por categoria. 
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