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Introdução 
 
O tema consumo e produção sustentável vem sendo amplamente discutido devido à consciência, cada 
vez maior, de sua importância para a sobrevivência da humanidade. O conceito de sustentabilidade 
atinge, dentre outras, dimensões econômica, ambiental e social, e se apresenta como um grande desafio 
de ser aplicado na prática, a curto, médio e longo prazo, e está associado à necessidade de se preservar 
os recursos ambientais, capaz de atingir às demandas da geração atual sem comprometer os recursos 
necessários para a satisfação das gerações futuras.  
Por meio dessas premissas ontológicas, é possível falar em mecanismos conciliadores de políticas que 
contemplem, ao mesmo tempo, a sustentabilidade e o desenvolvimento: social, econômico, ecológico, 
espacial, cultural e político-institucional, com abrangência e alinhados ao propósito maior de proteção à 
biodiversidade e ao meio ambiente como um todo. Tamanha é a relevância dessas políticas que, em 
nosso País, quedou-se previsto, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 170, 
princípios como de defesa ao consumidor, do preço e comércio justo, tratamento diferenciado a micro e 
pequena empresa, proteção ao meio ambiente, etc. 
Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais vem trabalhando, e dando seu exemplo, na intenção de 
desenvolver negócios públicos inteligentes, com compromisso com a vida, com as gerações futuras e 
com o uso racional e inteligente dos recursos - proteção à saúde humana, ao meio ambiente e aos 
direitos humanos. 
Exemplos atuais, no âmbito do Estado, são as práticas de consumo e produção sustentáveis adotadas 
em relação aos cinco grandes grupos de despesas do Estado, trabalhados sob o ponto de vista de gestão 
estratégica de suprimentos, também denominadas “famílias de compras” de materiais de escritório, 
equipamentos de informática, obras de pavimentação - projeto Pro-MG e refeições fornecidas em 
penitenciárias, delegacias e hospitais públicos, cujas premissas, em todas essas quatro famílias – a outra 
trata de aquisição de medicamentos, são de minimizar impactos desses produtos e/ou serviços, em todo 
o seu ciclo de vida, sobre o meio ambiente, assim como levantamento dos aspectos sociais como os 
efeitos sobre a igualdade de oportunidades, condições laborais, erradicação de pobreza, direitos 
humanos, preço e comércio justos. 
Além destas ações aplicadas às famílias de compras, buscando o Estado fixar iniciativas de licitações e 
contratações verdes, diversas outras ações têm sido planejadas e realizadas, com consistência, as quais 
passamos a apresentá-las no texto. 
 
Sustentabilidade: abordagem preliminar 
 
Na tentativa de melhor aplicar, nas atividades de consumo e produção no Estado de Minas, as ações e 
princípios de sustentabilidade que venham a diminuir e prevenir os impactos ao meio ambiente, à 
biodiversidade e aos recursos naturais, foi estudado e adotou-se, como ponto de partida, o triple bottom 
line, proposto por John Elkington em 1997, no qual se destacam três importantes premissas para o 
desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, eqüidade social e proteção ao meio ambiente, e 
a integração entre os aspectos de curto e longo prazo (Elkington apud Almeida, 2006). 
Em estudos técnicos, encontrou-se o emprego de práticas que conduzem à diminuição do impacto de 
poluentes atmosféricos, de consumo de energia e água nas instalações, atividades e operações, com 
indicação de iniciativas que visem: 
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 Promover a diminuição de gazes de efeito estufa, o consumo de recursos naturais não-

renováveis e o desperdício de energia; 
 Maximizar o uso de equipamentos e processos de maior eficiência energética e buscar a 

utilização de energias renováveis, como energia solar, biocombustível e biomassa, 
considerando as potencialidades no estado; 

 Priorizar o aproveitamento da água da chuva, através de sistemas de captação, 
tratamento e armazenamento em cisternas;  

 Evitar o uso de produtos químicos e priorizar alternativas ambientalmente mais 
adequadas no tratamento de efluentes e da água para consumo humano;  

 Dar destino ambientalmente adequado para todos os resíduos gerados, priorizando a 
reutilização e a reciclagem e adotando as melhores tecnologias;   

 Racionalizar a produção e distribuição de alimentos, materiais e outros insumos, de 
forma a minimizar a geração local de resíduos; 

 Priorizar a aquisição de produtos que gerem menos resíduos de embalagens, por meio da 
priorização da compra de produtos com embalagens duráveis, reutilizáveis e/ou recicláveis, 
que comportem maior volume de produto, e materiais, produtos e serviços regionais que 
sejam social e ambientalmente sustentáveis; 

 Reduzir a abertura de vias de acesso a estradas, trilhas e similares, minimizando a 
fragmentação de habitats, evitando os impactos decorrentes da destruição direta de 
ambientes para a abertura de vias, bem como limitando o acesso a áreas intactas da floresta 
e o fluxo migratório; 

 Minimizar a interferência nos processos de escoamento de águas e nos fluxos de rios e 
igarapés, reduzindo o impacto nos ecossistemas aquáticos e a alteração do padrão de 
drenagem natural, prevenindo os impactos à biodiversidade e a formação de processos 
erosivos; 

 Identificar e selecionar a locação de qualquer atividade, operação ou instalação 
buscando minimizar a conversão de novas áreas florestais, priorizando o uso de locais com 
menores riscos de perda de solo por processos erosivos e com menores estoques de 
biomassa;  

 Empreender a eco-eficiência em todo o ciclo de vida das instalações tais como 
concepção, projeto, construção, utilização e desmobilização;  

 Compatibilizar as instalações com a paisagem local e com princípios da arquitetura 
bioclimática, a minimização de consumo de água e energia, a minimização da geração de 
resíduos, o uso de materiais renováveis e a racionalização do processo construtivo; 

 Estabelecer logística inteligente que diminua o transporte e deslocamento de 
equipamentos, materiais e pessoas, reduzindo o desgaste das vias, minimizando os recursos 
naturais e humanos necessários para manutenção, e implementar outras materiais 
alternativos para pavimentação. 

 
Nesse sentido, Minas Gerais está empreendendo diversas ações em suas aquisições de bens e serviços e 
execução de obras que primam pelas melhores práticas em conformidade com os princípios e diretrizes 
disseminados pelo desenvolvimento sustentável, conforme apontamentos destacados acima.   
 
Compras Públicas Sustentáveis no Estado 
 

1. Breve histórico 
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Em setembro de 2006, o Estado de Minas Gerais, aliado a esta perspectiva sustentável, enviou comitiva 
técnica a Barcelona para participar do Evento Eco-Procura 2006 – The 2nd International Green 
Purchasing Conference – onde foram apresentadas as melhores práticas mundiais sobre Compras 
Públicas Sustentáveis.  
Neste evento, organizado pelo ICLEI (Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais), foi 
expresso o interesse do Estado associar-se a esta distinta organização para impulsionar ações 
sustentáveis pautadas nas consagradas práticas de reconhecimento e envergadura internacionais. 
Assim, em 23 de outubro através de contato entre o ICLEI LACS (Secretariado Regional ICLEI – 
Governos Locais pela Sustentabilidade do Secretariado para a América Latina e Caribe) e a Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG. Neste encontro, foi expressa a intenção de o Estado 
estabelecer objetivos de compras sustentáveis de acordo com a realidade e controle dos gastos, bem 
como estabelecer metas e indicadores para mensurar os processos de licitação sustentável e obter 
oportunidades para melhorar a eficiência real de práticas dos negócios públicos no Estado. 
Deste modo, foi reafirmada a adesão de Minas Gerais, como membro associado do ICLEI, cuja 
proposta de adesão foi, formalmente, assinada em 26 de fevereiro de 2007, com valor anual de 
US$1.500,00. 
Foi solicitado, pelo ICLEI, à Secretaria de Planejamento e Gestão, ofício em que a fosse manifestado o 
apoio do governo ao projeto “Fostering Sustainable Public Procurement”, apresentado ao GEF (Global 
Enviromental Facility – Banco Mundial – PNUMA). A SEPLAG se comprometeu a contribuir com 
valor equivalente a US$250.000,00, durante o período de três anos, para a consecução deste projeto, 
como contrapartida do Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico. No entanto, o referido instrumento não foi aprovado. 
Por outro lado, o mesmo projeto foi apresentado pela Embaixada Britânica ao fundo WSSD do DEFRA 
(Ministério para Assuntos de Meio Ambiente, Alimento e Rurais do Reino Unido), sendo aprovado em 
17 de março deste ano, obtendo a liberação de um valor de £200,00 (duzentas mil libras) para ser 
desenvolvido em parceria com os Estados de Minas Gerais e São Paulo e com o Município de São 
Paulo de julho de 2007 até abril de 2009 sob a coordenação geral do ICLEI, sobre o qual segue 
detalhamento. 
 

2. Projeto: Promovendo Compras Públicas Sustentáveis no Brasil aprovado pelo 
DEFRA 

 
O projeto “Promovendo Compras Públicas Sustentáveis no Brasil” (Fostering Sustainable Public 
Procurement) constitui-se em uma das iniciativas que o Estado de Minas Gerais adotou para promover 
a sustentabilidade em suas ações ligadas a Compras Públicas Sustentáveis. O seu desenvolvimento é 
promovido pelo ICLEI - Cidades para Proteção do Clima (CCP) na América do Sul, com interações 
fortes à campanha Procura+ de ICLEI-ES. Dentro da estrutura de uma parceria com o Centro para 
Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) em São Paulo, iniciado em 2004.  
O projeto iniciou-se no mês de julho deste ano, tendo fim estimado para abril de 2009. Objetiva 
canalizar toda capacidade de conhecimentos e promover compras públicas sustentáveis, inicialmente, 
em três governos pilotos no Brasil: o Estado de Minas Gerais, o Estado e a cidade de São Paulo, 
influenciando, enquanto líderes, os outros estados brasileiros e o Governo Federal para promoverem 
estas práticas em todo Brasil, fomentando a multiplicação e o desenvolvimento de uma estratégia de 
compras públicas sustentáveis no País. 
O objeto do trabalho prevê o consumo e a produção de forma responsável nos negócios públicos, nas 
compras onde houver oferta ou possibilidade de intervenção no mercado, tais como consumo de 
madeira, papel, água, energia, etc., destacada a visão do tripé de desenvolvimento econômico, social e 
ambiental.  
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Também se destaca, enquanto missão, levantar os preços do mercado, ver o que entendemos como 
critérios motivadores de sustentabilidade em face das peculiaridades do Estado, criar e moldar o 
mercado, estabelecendo prioridades, incluir estes itens no catálogo de compras, criar o selo sócio-
ambiental. 
Dentre as principais atividades a serem desenvolvidas, destacam-se: 
 

 Pesquisa aplicada em critérios para compras públicas sustentáveis e indicadores nos três 
governos pilotos, incluindo as reuniões com organizações não-governamentais e 
acadêmicas. 

 Mapeamento das práticas de compras de cada governo piloto, e identificação das 
categorias do produto a serem alcançadas para o projeto sendo que por meio de Convênio de 
Cooperação Técnica com o Estado de São Paulo serão disponibilizados 7.500 itens 
classificados por metodologia desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo 
como sustentáveis para pronto acoplamento de informações no catálogo de materiais.  

 Desenvolvimento da metodologia de compras públicas sustentáveis (que se adaptam à 
metodologia internacional) e ferramentas específicas de treinamento.  

 Cursos de treinamento de compras públicas sustentáveis para servidores de compras nos 
governos pilotos.  

 Metodologia aplicada aos sistemas de compras dos três governos pilotos, incluindo 
atualização dos sistemas de compras/catálogos com produtos sustentáveis e os critérios de 
compras sustentáveis que estão sendo integrados em editais de licitação.  

 Publicações e comunicações de práticas de compras públicas sustentáveis que estão 
sendo ensinadas e executadas: manuais e folhetos, web site, e-boletim e rede eletrônica. 

 Monitoração e avaliação do princípio ao fim. 
 Seminários regionais e internacionais para construir a conscientização dentro dos setores 

públicos e privados de compras públicas sustentáveis.  
 Resultados destes pilotos publicados e disseminados, incluindo a apresentação em 

Ecoprocura 2008 Evento Internacional organizado pelo ICLEI, havendo informações 
compartilhadas com as administrações na Europa como boas experiências de compras 
públicas sustentáveis. 

 
Quanto aos resultados esperados, tem-se: 
 

 O compromisso político e técnico dos governos pilotos para executar práticas de 
compras públicas sustentáveis. 

 Critérios e as recomendações para práticas de compras públicas sustentáveis 
desenvolvidas pelos os governos pilotos.  

 Capacidade de os governos pilotos ampliados, empreenderem práticas de compras 
públicas sustentáveis (180 servidores treinados e estes então, capacitados para agirem como 
multiplicadores no treinamento). 

 Compras públicas sustentáveis praticadas pelos governos pilotos integrando as 
recomendações e os critérios em seus processos da compra.  

 Reforço dos mercados locais e nacionais, atração dos fornecedores e criação de 
demanda para produtos sustentáveis, e publicação das realizações destes pilotos.  

 
Assim, a expectativa é de que o resultado eventual de uma abrangência maior das compras públicas 
sustentáveis reduzirá a pressão sob os recursos naturais e ecossistemas, bem como em bens comuns 
ambientais globais; reforçará a cooperação entre níveis diferentes do governo; e propiciará 
transparência e eficiência nos processos de compras públicas. 
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3. Consolidação dos estudos e práticas referentes à Sustentabilidade no Projeto Gestão 
Estratégica de Suprimentos – GES 

 
O Projeto Gestão Estratégica de Suprimentos – GES – do Governo de Minas Gerais, iniciado em 2006 
e em fase de implantação, tem como objetivo o desenvolvimento e a implantação de metodologias e 
prática de gestão de suprimentos, com base nas melhores práticas nacionais e internacionais, visando à 
redução de custos e gastos com famílias de materiais, serviços e obras; a definição de modelos de 
gestão de suprimentos; o aprimoramento dos mecanismos de relacionamento com o mercado 
fornecedor em seus diversos segmentos; a capacitação de servidores estaduais para atuarem como 
agentes multiplicadores do modelo e a revisão de sua cadeia logística e de gestão dos bens. 
Este estudo, que orientou o desenvolvimento das cinco primeiras grandes famílias de compras, quais 
sejam, medicamentos, refeição, pavimentação de rodovias (Pro-MG), material de escritório e 
informática, foi elaborado a partir de uma ótica humanista e legal, voltado à proteção do homem e do 
ambiente em que vivemos, para preservá-lo e assim proteger a vida em termos imediatos e a médio e 
longo prazos. Considerando que os recursos naturais são finitos, o Governo do Estado de Minas Gerais 
tem buscado elaborar políticas para regular a necessária e equilibrada interação do homem com a 
natureza. Essas políticas também se encontram nos editais, contratos, e cadernos de aquisição e 
contratação elaborados durante o Projeto GES. 
Observamos que a prática de valores éticos e sócio-ambientais que envolvem a licitação se estendem na 
gestão contratual, e refletem a responsabilidade da Administração no desempenho do papel de 
consumidor. Assim, devem ser entendidas, por exemplo, a exigência de declarações de que o licitante 
se encontra regular perante o Ministério do Trabalho, a vedação à contratação de fornecedores imposta 
em razão da prática de atos de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, etc., assim como 
exigências relativas ao atendimento às normas de saúde e segurança do trabalho. 
Merecem também destaque práticas de gestão no cumprimento das determinações legais que conferem 
à Administração importante papel na garantia de direitos e conquistas trabalhistas, tais como a 
observação quanto ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e retenções da 
Previdência Social, bem como exigências decorrentes de Convenção ou Acordo de Coletivo das 
categorias profissionais, envolvidas na execução dos serviços terceirizados. 
Critérios de aquisições sustentáveis foram estabelecidos quanto aos processadores, as telas, papel 
reciclado, a ser adquirido em 25% da demanda, para o fornecimento de refeição aos presídios, 
penitenciárias e hospitais, assim como, indiretamente, por meio da execução contratual, determinou-se 
caber à empresa se obrigar ao uso racional da água, implementar ações de eficiência energética, 
redução de produção de resíduos alimentares e melhor aproveitamento dos alimentos, implantação de 
programa de coleta seletiva de resíduos sólidos, com utilização de materiais recicláveis, produtos 
biodegradáveis e controle da poluição sonora, bem como a utilização de produtos e matérias 
alternativas na área de pavimentação, como a incorporação da borracha de pneu, bem como o dever de 
respeito ao meio ambiente pelas usinas de asfalto.   
Seguem alguns esclarecimentos específicos sobre as famílias, cujas ações, como dito, já foram 
iniciadas. 

 
a.  Família de Equipamentos de Informática: 

 
Foram analisadas as questões de consumo de energia X performance dos processadores, a fim de se 
identificar as melhores tecnologias a serem utilizadas. De acordo com as pesquisas realizadas, para um 
mesmo modelo de processador, existem diferentes valores de consumo de energia, de acordo com a 
tecnologia de soquete utilizada. Portanto, foram limitados os consumos máximos dos processadores, 
em cada equipamento, de modo a serem fornecidos os processadores mais econômicos, em termos de 
consumo de energia. 
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A vida útil dos equipamentos de informática utilizados pelo Governo de MG tem uma duração 
estendida, devido à sua demanda reprimida. Com os novos modelos de aquisição propostos pelo projeto 
GES, é importante identificar as corretas formas de remanejamento, reaproveitamento ou descarte dos 
equipamentos obsoletos ou com vida útil expirada. 
A definição dos modelos de monitores a serem utilizados levou em consideração os aspectos 
qualitativos e quantitativos das tecnologias disponíveis CRT e LCD. 
Além de ser uma tecnologia ultrapassada, os monitores CRTs têm um consumo de energia bastante 
elevado em comparação com o LCD. Outras características também devem ser levadas em 
consideração na decisão de qual modelo deve ser utilizado, conforme pode ser observado no quadro 01, 
o qual apresenta uma análise das características qualitativas dos dois tipos de monitores. 
Apesar de ser uma tecnologia em progressivo desuso, os monitores CRTs levam vantagem, quando se 
trata de segurança contra furto, principalmente nas salas de informática das Escolas Estaduais, nos 
Centros de Vocação Tecnológicas e nos Telecentros. 
Em termos de custo total, os monitores de LCD, por terem menor consumo de energia, acabam tendo 
um custo de energia menor que os CRTs, conforme pode ser observado no gráfico 01, com a análise de 
custo de aquisição e o Custo Total ao longo do tempo. A partir dos estudos elaborados, foi possível 
notar que o custo total de um monitor LCD de 15 polegadas se iguala ao de um CRT de 17 polegadas 
em quatro anos, devido à menor taxa de consumo de energia. Os valores utilizados para chegar a essa 
conclusão podem ser observados na tabela 01. 
 

Remanejamento e Descarte 
 
A vida útil dos equipamentos de informática utilizados pelo Governo de Minas Gerais tem uma 
duração estendida, devido à sua demanda reprimida.  Com os novos modelos de aquisição propostos 
pelo projeto GES, é importante identificar as corretas formas de remanejamento, reaproveitamento ou 
descarte dos equipamentos obsoletos ou com vida útil expirada. 
Para remanejamento ou descarte dos equipamentos que não têm mais serventia para o Órgão ou 
Entidade doadora, a Secretaria de Estado de planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Bolsa de 
Materiais promoverá a correta e devida destinação desses equipamentos, conforme processo sugerido 
na figura 02. 
No caso de microcomputadores obsoletos, mas ainda em funcionamento, é possível a reutilização 
desses equipamentos como terminais de acesso nas salas de informática das Escolas Estaduais, nos 
Centros de Vocação Tecnológica (CVT) ou nos Telecentros, sem perda de capacidade de 
processamento, já que nesses locais as redes funcionam como redes Cliente – Servidor, onde boa parte 
do processamento e arquivamento ficam a cargo de um Servidor de Rede de Terminais. 
Com a implantação do serviço de impressão terceirizada nos Órgãos e Entidades, há possibilidade de 
desocupação das impressoras de jato de tinta atualmente utilizadas. Essas impressoras podem abastecer 
unidades do Estado que não possuem volumes significativos como as próprias Escolas Estaduais, os 
CVTs ou Telecentros, gerando economia na aquisição desses bens e/ou locais onde é imprescindível ter 
uma impressora de backup (substituta), em caso de quebra da impressora terceirizada (ex: postos fiscais 
da Secretaria de Estado de Fazenda). 
Em caso de necessidade de descarte de equipamento inutilizável, é recomendada a realização de leilão 
de venda para empresas especializadas em reciclagem dos materiais componentes dos equipamentos de 
informática.  
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i.Políticas de descarte e alinhamento ambiental 

 
Tendo em vista o conceito de sustentabilidade, as políticas de descarte constituem-se somente uma das 
partes para o bom comportamento do governo em termos ambientais. Portanto, quando se trabalha com 
políticas de descarte é importante que se entenda a política dos 3Rs - Reduzir (evitar adquirir produtos 
desnecessários, reduzir o consumo de papéis, envelopes, canetas, lápis e copos plásticos, utilizar apenas 
aquilo que é necessário), Reutilizar (reaproveitar as embalagens de plástico ou vidro, deixar como 
última opção o uso de objetos descartáveis, evitar a utilização de novo copo plástico cada vez que beber 
água. Que tal usar uma garrafa plástica?) e Reciclar (é quando o descarte é endereçado). Os 3Rs 
compõem uma metodologia básica para utilização dos recursos naturais, combate ao desperdício e 
introdução da reciclagem, sendo um convite à reflexão sobre a utilização de insumos e à ação pró-ativa 
de cuidado com o meio ambiente. 
É na etapa de reciclagem em que o descarte é “endereçado”. A primeira atividade para viabilizar o 
processo de reciclagem é separar o lixo dos resíduos, que podem sempre ser transformados em algo 
novo. Na tabela 2 é apresentado os principais produtos que podem ser reciclados de modo geral. 
Tendo em vista os principais materiais que podem ser reciclados, o próximo passo é definir os locais de 
descarte e as regras, ou seja, a coleta seletiva. 
 

b. Família de Material de Escritório: 
 
Atualmente, foi verificado que há uma diferença praticamente mínima no mercado entre os preços de 
varejo do papel comum e do papel reciclado, tendendo a nivelar-se. Desta forma, a utilização do papel 
reciclado implica não economia mínima (de 0,44%), quando se baseia nos preços médios de varejo e do 
histórico - esta é uma parte importante de fomento e de interferência no mercado, enquanto grande 
comprador, mudando também a cultura de consumo da organização.  
Contudo, o Estado tem como importante estratégia, como forma de acelerar o crescimento e 
desenvolvimento do mercado de produtos sustentáveis, adotar uma política de compra e utilização 
deste tipo de papel por parte dos seus Órgãos e Entidades integrantes, através, por exemplo, da 
definição de uma cota para utilização do papel reciclado, sobre o consumo total atual de papel comum - 
será o caso da contratação por registro de preços a ser realizado no início do segundo semestre deste 
exercício, envolvendo todos os Órgãos do Governo de Minas Gerais, no qual 25% do papel formato 
A4, a ser registrado, deverá ser de papel reciclado. 
A utilização do papel reciclado pode ser justificada por outros fatores senão o financeiro. Ele vem 
sendo gradativamente adotado por empresas privadas na impressão de documentos externos, agendas, 
encartes, folders, e materiais publicitários em geral, como forma de expor a preocupação da empresa 
com o meio ambiente e com o uso racional dos recursos naturais. É uma estratégia bastante interessante 
que passa a ser adotada no Estado, com perspectiva de aumento desta cota ao longo de tempo. 
Nos procedimentos comuns de escritório, como na impressão de documentos, o papel A4 de 75g/m2 é o 
que possui maior volume de mercado, maior volume de utilização interna, e é o que possui preços 
relativamente próximos aos preços do papel comum. Foi levantada junto ao mercado, de acordo com os 
principais fabricantes de papel reciclado (International Paper, Jandaia, Suzano e seus distribuidores) a 
especificação correta do produto sem menção à marca. A especificação abaixo é, atualmente, a 
especificação comumente empregada no mercado e a que deve ser usada caso o Estado opte por sua 
utilização: 
 
Descrição para Papel reciclado A4 de 75g/m2: “papel para escritório - com gramatura de no mínimo 
75 g/m quadrado, medindo 210 x 297 mm (formato a4); 100% reciclado; cor amarronzada, natural, 
produzido com no mínimo 25% de aparas pós-consumo”. 
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O mercado de produtos sustentáveis e reciclados está em expansão, e que grandes fabricantes de 
produtos comuns começam a investir na produção destes materiais. Assim, o monitoramento deste 
mercado deve ser contínuo de forma a identificar e captar as oportunidades inerentes a este mercado, 
tais como a diminuição dos preços de venda e a diminuição dos custos totais envolvidos no seu ciclo de 
vida (principalmente da etapa de descarte). 
 

i.Condições de Armazenagem: 
 
Papel: 
As condições de armazenagem para papel são basicamente mantê-los afastados da: 

• Umidade. A umidade relativa ideal é a seguinte: 50% (+- 2%) 
• Calor. A temperatura ideal é: 23 graus Celsius (+- 1) 
• Afastado do chão 

 
Outras condições também são importantes, tais como:  

• Preparar o almoxarifado para mantê-lo sob rotatividade, ou seja, o primeiro 
que entra é o primeiro que sai; 
• Manter o papel armazenado em sua embalagem original; 
• Durante o recebimento, verificar se não houve avarias no transporte, como 
contato com água. 

 
Cartuchos para impressoras a jato de tinta (inkjet) e toners: 
As condições de armazenagem de cartuchos e toners são muito semelhantes às do papel. Portanto, as 
principais condições são: 

• local seco (ou seja, longe da umidade) e ventilado; 
• evitar condições adversas de temperatura; 
• não expor aos raios solares; 
• sempre acondicionados em embalagens originais dos seus respectivos 
fabricantes, por serem mais apropriadas às características peculiares de cada 
produto. 

 
c. Família de Refeições: 

 
O desenvolvimento da família de refeições contempla os serviços para fornecimento aos presídios, 
penitenciárias, cadeias, delegacias e hospitais públicos. Dessa forma, foram envolvidas a Secretaria de 
Estado de Defesa Social, a Polícia Civil e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. 
Nesse contexto, são contempladas ações referentes ao uso racional de água, eficiência energética, 
redução de produção de resíduos alimentares e melhor aproveitamento dos alimentos, programa de 
coleta seletiva de resíduos sólidos, utilização de produtos biodegradáveis e o controle de poluição 
sonora. 
No Caderno de Aquisição e Contração de Serviços para Fornecimento de Refeições, contam as boas 
práticas ambientais recomendadas para esta família, conforme se segue. 
 

i.Uso racional da água  
 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos encarregados devem 
atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de empregados da CONTRATADA, 
esperadas com essas medidas;  
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b) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e complementos que 
promovam a redução do consumo de água;  
c) Identificar pontos de uso/hábitos e vícios de desperdício de água  
d) Na identificação das atividades de cada ponto de uso, os empregados devem ser treinados e 
orientados sistematicamente contra hábitos e vícios de desperdício, conscientizando os empregados 
sobre atitudes preventivas.  
e) Estão proibidas as seguintes ações/atitudes:  

 
• Colocar folhas e vegetais de molho em vasilhame com água, durante sua lavagem, 
ficando a torneira aberta durante o tempo todo, quando da lavagem das folhas/legumes 
uma a uma.  
• Manter torneira aberta com bacia embaixo, transbordando água e sem empregado 
naquele ponto de uso.  
• Executar operações de lavar e de descascar batatas simultaneamente, mantendo a 
torneira aberta enquanto executa a segunda tarefa (descascar).  
• Limpar aves e carnes numa vasilha cheia de água e mantendo a torneira jorrando sobre a 
vasilha.  
• Ao executar limpeza no interior de vasilhame, é comum o empregado encher a vasilha 
de água completamente.  
• Interromper algum serviço, para fumar, conversar ou por outro motivo, mantendo a 
torneira aberta.  
• Realizar descongelamento de polpas de frutas com a torneira aberta por longo período, 
diretamente sobre as embalagens.  
• Deixar carnes salgadas, 24 horas dentro de uma cuba, com a torneira aberta para retirada 
do sal.  
• Retirar as crostas dos papelões/caldeirões enchendo de água até a borda.  
 

f) Devem ser adotados procedimentos corretos com o uso adequado da água, que utilizam a água com 
economia/sem desperdício e sem deixar de garantir a adequada higienização do ambiente, dos 
alimentos e utensílios, bem como dos empregados.  

1. Lavagem de folhas e legumes:  
• Desfolhar as verduras; separar as folhas e desprezar as partes estragadas, sempre com a 
torneira fechada ou iniciar a lavagem quando, no caso de verduras, todo o lote estiver 
desfolhado;  
• Lavar em água corrente escorrendo os resíduos;  
• Desinfetar em cuba específica ou em monobloco exclusivo, imergindo os alimentos em 
solução sanitizante.  
• Monitorar a concentração de cloro. Não deve estar inferior a 100 ppm;  
• Monitorar a turvação da solução e a presença de resíduos;  
• Enxaguar em cuba específica ou monobloco exclusivo com água potável. 
• Picar, quando necessário, observando rigorosamente as condições de higiene (mão, 
luvas descartáveis e utensílios/equipamentos desinfetados).  
 
2. Manter a torneira fechada quando:  
• Desfolhar verduras e hortaliças;  
• Descascar legumes e frutas;  
• Cortar carnes, aves, peixes, etc;  
• Ao limpar os utensílios: papelões, bandejas etc;  
• Quando interromper o trabalho, por qualquer motivo.  
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3. Outras práticas:  
• Adotar redutores de vazão em torneiras (arejadores), pois são dispositivos que 
contribuem para a economia de água, em torno de 25%,  
• Utilizar bocais de torneira com chuveiros dispersantes, que aumentam a área de contato 
dos legumes, frutas e, principalmente, das folhosas, diminuindo assim o desperdício;  
• Não encher os utensílios de água para ensaboar, usar pouca água e somente a quantia 
necessária de detergente;  
• Não utilizar água para descongelar alimentos;  
• Ao limpar os utensílios: papelões, bandejas, etc., utilizar espátula para remoção da 
crosta e escova não abrasiva;  
• Jogar os restos ao lixo.  

 
ii.Eficiência energética 

 
a) A aquisição de equipamentos consumidores de energia deverá ser realizada de modo que o bem a ser 
adquirido apresente o melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiência energética  
b) Devem ser verificados na aquisição dos equipamentos, quando possível, o selo PROCEL -Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o selo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial;  
c) Toda instalação (elétrica, gás, vapor, etc) realizada nas dependências da CONTRATADA deve 
seguir as normas INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e 
os padrões internos estabelecidos para seu adequado funcionamento;  
d) Verificar periodicamente os sistemas de aquecimento e refrigeração. A formação de chamas 
amareladas, fuligem nos recipientes e gelo podem ser sinais de mau funcionamento dos equipamentos, 
manutenção inadequada ou utilização de combustível de má qualidade.  
e) Verificar, para que haja boa dissipação de calor e economia de energia elétrica, ventilação no local 
de instalação e a inexistência de sujeira no condensador do sistema de refrigeração.  
f) Verificar o local da instalação dos sistemas de aquecimento para que correntes de ar não apaguem as 
chamas.  
g) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem 
eficiência energética e redução de consumo;  
h) Desligar as luzes dos ambientes não ocupados e acender apenas as luzes necessárias;  
i) Efetuar manutenção dos equipamentos com mau funcionamento ou danificados como lâmpadas 
queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau funcionamento de 
instalações energizadas;  
 j) Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos, 
extensões etc. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;  
 k) A CONTRATADA deve desenvolver junto a seus empregados programas de racionalização 
do uso de energia.  
 

iii. Redução de produção de resíduos alimentares e melhor aproveitamento 
dos alimentos 

 
a) A Nutricionista da CONTRATADA, sempre que possível, deverá adequar na formulação dos 
Cardápios a prática de reutilização de partes não convencionais de alimentos, propiciando uma maior 
economia de alimentos, uma melhoria na qualidade da alimentação e reduzindo a produção de resíduos 
alimentares.  
b) Na formulação do cardápio diário, observada a sazonalidade de alguns alimentos, deverão ser 
observadas todas possibilidades de aproveitamento dos gêneros alimentícios, desde o prato principal, 
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até seus acompanhamentos/guarnições, sucos e sobremesas.  
c) A Nutricionista da CONTRATADA deverá evitar desperdícios de gêneros alimentícios, que podem 
ser aplicados na formulação de refeições que utilizam partes não convencionais de alimentos, desde 
que atenda às necessidades nutricionais diárias recomendadas;  
d) Enriquecer os Cardápios com as idéias de não desperdício de gêneros alimentícios, observando a 
manutenção da equivalência mínima de necessidades nutricionais diárias recomendadas; com isso 
reduzindo desperdícios, reduzindo produção e destinação de resíduos alimentares, aumentando o 
nutrimento das refeições, reduzindo os custos etc;  
e) A Nutricionista da CONTRATADA deverá procurar estabelecer diariamente consumos das partes 
não convencionais dos alimentos que gerem esses benefícios;  
f) A Nutricionista da CONTRATADA deverá privilegiar, quando da confecção dos cardápios, os 
produtos alimentícios próprios da época, levando em conta a sazonalidade dos insumos, devendo ainda 
submeter à CONTRATANTE a aprovação de tais substituições;  
g) As refeições que utilizam partes não convencionais de alimentos deverão compor os cardápios 
submetidos à apreciação da CONTRATANTE, para sua anuência e aprovação, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias úteis de sua utilização;  
h) Para preservar o valor nutritivo, alguns cuidados são indispensáveis na hora do preparo de hortaliças 
e frutas, como por exemplo:  
 

• Lave bem as hortaliças e frutas inteiras em água corrente. No caso de verduras, lave 
folha por folha e, para legumes e frutas, use uma escovinha;  
• Coloque, em seguida, em uma vasilha de vidro ou louça com sanitizante ou solução 
clorada artesal. 
• Obs.: Nunca deixe-as de molho após cortadas ou descascadas.  
• Ao descascá-las, não retire cascas grossas. Sempre que possível, cozinhe hortaliças ou 
frutas com casca, de preferência inteiras;  
• Não corte-as com faca de ferro, mas sim, de aço inoxidável e pouco antes de serem 
utilizadas;  
• Cozinhe as hortaliças apenas o tempo suficiente para que fiquem macias, em pouca 
água até abrir fervura ou simplesmente refogue-as;  
• Cozinhe em panela destampada as hortaliças com cheiro forte, como repolho, couve-
flor e brócolis, bem como suas folhas e talos.  

 
iv.Programa de coleta seletiva de resíduos sólidos: 

 
Recomenda-se a implantação de Programa Interno de Separação de Resíduos Sólidos. Quando 
implantado, pela CONTRATADA, Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, esta deverá 
observar as seguintes regras: 
 
a) Materiais não recicláveis 
São todos os materiais que ainda não apresentam técnicas de reaproveitamento e estes são denominados 
REJEITOS, como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço de papel; e; outros como: cerâmicas, pratos, 
vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza e ciscos - que deverão ser 
segregados e acondicionados separadamente para destinação adequada; acrílico; lâmpadas 
fluorescentes – são acondicionadas em separado; papéis plastificados, metalizados ou parafinados; 
papel carbono e fotografias; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros 
planos, cristais; pilhas - são acondicionadas em separado e enviadas para fabricante.  
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b) Materiais recicláveis  
Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronização internacional para a 
identificação, por cores, nos recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel, AMARELO 
para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável).  
Os recipientes adequados para a coleta seletiva são:  
 

• vidro (recipiente verde)  
• plástico (recipiente vermelho)  
• papéis secos (recipiente azul)  
• metais (recipiente amarelo)  

 
Otimizar a utilização dos sacos de lixo, adequando sua disponibilização quanto à capacidade e 
necessidade, esgotando dentro do bom senso e da razoabilidade o seu volume útil de 
acondicionamento, objetivando a redução da destinação de resíduos sólidos.  
 

v.Produtos biodegradáveis  
 
a) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis;  
b) Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá observar 
regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio;  
c) Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações ambientais por 
estes realizadas;  
d) Observar, rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus congêneres, 
no que se refere ao atendimento das prescrições do artigo 44, da Lei no 6.360 de 23 de setembro de 
1976 e do artigo 67, do Decreto no 79.094 de 05 de janeiro de l977, as prescrições da Resolução 
Normativa nº 1, de 25 de outubro de 1978, cujos itens de controle e fiscalização por parte das 
autoridades sanitárias e da CONTRATANTE, são os Anexos da referida Resolução: ANEXO I - Lista 
das substâncias permitidas na Elaboração de Detergentes e demais Produtos Destinados à Aplicação em 
objetos inanimados e ambientes; ANEXO II - Lista das substâncias permitidas somente para entrarem 
nas composições de detergentes profissionais; ANEXO III - Especificações e; ANEXO IV -Frases de 
Advertências para Detergentes e seus Congêneres.  
e) Recomenda-se a utilização de produtos detergentes de baixas concentrações e baixo teores de 
fosfato.  
 

vi.Controle de poluição sonora  
 
Para seus equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento, observar a necessidade de Selo Ruído, 
como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel -dB(A), conforme Resolução 
CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde 
física e mental, afetando particularmente a audição; a utilização de tecnologias adequadas e conhecidas 
permite atender às necessidades de redução de níveis de ruído.  
 

d. Família de pavimentação de rodovias - Pro-MG: 
 
O desenvolvimento da gestão estratégica de suprimentos para a família Pro-MG contempla todo o 
processo de aquisição de material betuminoso e de contratação de empresas de desenvolvimento de 
projetos e de empreiteiras, para a manutenção da malha rodoviária do Estado, sob a gestão do Governo 
de Minas Gerais. 
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Durante a execução dos serviços, a contratada deverá minimizar os danos ao meio ambiente e evitar 
prejuízos a terceiros, inclusive em suas usinas. Nas usinas de asfalto, jazidas de materiais e durante a 
execução dos serviços, por exemplo, deverão ser observados os cuidados necessários para se evitar a 
poluição ambiental. 
Normas ambientais para adoção nos contratos: 
 

− A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, 
decorrentes da execução do contrato, nos termos da legislação ambiental. 
− A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-
lhe o pagamento das multas decorrentes das infrações à legislação ambiental. 
− A Contratada deverá observar os procedimentos estabelecidos nos estudos 
apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo 
COPAM. 
− A Contratada deverá incluir no seu corpo técnico, no mínimo, um profissional 
habilitado para execução e acompanhamento dos serviços de proteção ambiental. 
− O Departamento de Estrada e Rodagem - DER/MG deverá obter 
licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, referente ao Projeto Rodoviário 
e obras advindas deste, incluindo as ocorrências de materiais a serem utilizados na 
execução da obra (jazidas de solo, pedreiras e areias). 
− A CONTRATADA ficará responsável pelo licenciamento ambiental referente 
à montagem de acampamentos, usinas e outras instalações industriais do canteiro de 
obras, junto aos órgãos competentes. 
− A CONTRATADA ficará, direta e pessoalmente, responsável por quaisquer 
imposições, multas ou penalidades que decorram de autuações elaboradas pelas 
autoridades competentes, em face de irregularidades advindas do descumprimento das 
determinações estabelecidas nos instrumentos de licenciamento ambiental, mesmo que o 
autuado principal seja o DER/MG, que, inclusive, poderá valer-se do direito de regresso. 

 
Na figura 03, constam recomendações feitas pela empresa contratada no projeto GES em relação à 
família do PRO-MG:  
 

4. Legislação Estadual para compras sustentáveis 
 
O Estado de Minas Gerais, em 2005, publicou o Decreto nº.44.122, que dispõe sobre a aquisição de 
madeira, de insumos e produtos dela derivados pela administração pública estadual.  
Mencionada legislação, cuja íntegra consta no Anexo VII, em seu art. 1º determina que: 

 
“Art.1º - A compra de madeira, de insumos e produtos dela derivados, pela 
administração pública estadual, direta e indireta, somente poderá ser realizada 
mediante comprovação do licenciamento do fornecedor pelo órgão ambiental 
competente, e da certificação da origem da madeira”. 
 

Assim, o Estado já se propõe observar, em suas aquisições e obras, especificamente à madeira com 
princípios de sustentabilidade, inclusive havendo aplicação de penalidades pelo seu descumprimento. 
Neste contexto, recomenda-se a proibição do consumo de mogno; exigência, como parte dos processos 
de licitação, das provas da cadeia de custódia que identifiquem a origem da madeira; preferência à 
madeira proveniente de planos de manejo sustentável, inclusive madeira certificada pelo Conselho de 
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Manejo Florestal (FSC); orientação a construtores e empreiteiros para que substituam madeiras 
descartáveis utilizadas em tapumes, fôrmas de concreto e andaimes por alternativas reutilizáveis como 
ferro ou chapas de madeira resinada. 
 

5. Licitação para aquisição de veículos 
 
O Estado preocupado em adquirir bens e serviços ecológica e ambientalmente corretos, também cuida 
de aplicar negócios públicos inteligentes quando se trata de gerir sua frota, ligada à garantia da 
segurança. Neste contexto, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais desenvolveu um edital para 
aquisição de veículos, em número de 831, devendo estes serem mais leves, mais econômicos e 
possuírem uma estrutura que eliminem menor quantidade de gás carbônico (CO2), a fim de minimizar 
os impactos no efeito estufa e aquecimento global, ou seja, preferir o uso de recursos e fontes 
energéticas renováveis. 
Há, ainda, uma exigência de que os fornecedores observem, em suas práticas, princípios responsáveis 
para com o ambiente e se alinhem à busca pelo desenvolvimento sustentável. 
 
Conclusão  
 
Ciente do seu poder de compras, e conseqüente papel na contribuição para o desenvolvimento 
sustentável, a SEPLAG tem procurado conhecer as melhores práticas de compras realizadas na Europa 
e nas Américas com consumo e produção responsáveis, promover mudanças nos seus padrões, 
estimular a inovação tecnológica ecologicamente eficiente e fomentar a adoção de critérios ambientais 
nas especificações de produtos e serviços adquiridos, com o objetivo de inovar, aprender crescendo e 
contribuir para tornar Minas Gerais um Estado melhor para se viver, incorporado com os conceitos de 
responsabilidade ambiental, social, cultural, etc – conduzindo seus negócios públicos priorizando os 
valores fundamentais de respeito aos direitos humanos, meio ambiente, relações trabalhistas, 
transparência, dentre outros. 
Para sucesso e êxito dessas ações, além da sinergia a ser promovida junto a outros entes federados e 
organizações sociais, nacionais e internacionais, é fator decisivo haver parceria e orientações técnicas 
de todas as Secretarias, especialmente a do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
Pretendemos avançar quanto a mecanismos e medidas efetivas e de controle, que impliquem 
diminuição ou contenção do consumo de água, energia, também, em relação às obras e serviços 
contratados pelo Estado - utilizarem produtos ou subprodutos de madeira de origem legal – explicitada 
a condição em todos os instrumentos editalícios - com previsão de penalidades pelo descumprimento e 
fiscalização desta condição na execução contratual, principalmente, para que Minas Gerais não 
participe, ainda que indiretamente, da destruição da Amazônia, uma vez que 62% das causas do efeito 
estufa e aquecimento global, em nível nacional, correspondem ao desmatamento e uso indevido da 
madeira ilegal. 
Já constam no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG - as metas de resultados da SEPLAG, 
elaboradas neste exercício para 2007 a 2010, dentre as quais, constam ações consistentes, efetivas e 
delineadas que irão contribuir para a promoção de Licitações e Contratações Inteligentes pelo Estado, 
com desenvolvimento de critérios de sustentabilidade, identificação de produtos e inclusão no catálogo 
de materiais do Estado. 
É inegável que a sociedade clama por uma redefinição do papel social do Estado, com compromisso à 
proteção ao meio ambiente, à biodiversidade, à eco-eficiência das atividades e operações, à interface 
social, econômica e cultural das atividades, ao controle de contingências e melhor utilização dos 
suportes logísticos, quedando-se, de tal sorte, garantido ao cidadão, enquanto ação estatal, o que 
pontifica o art. 225 da nossa Carta Constitucional, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao poder 
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público e à coletividade o obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações – 
quiçá senão dando sua contribuição e exemplo enquanto ente federado!  
Por fim, terminamos o texto, que trata de negócios públicos inteligentes no Estado de Minas Gerais 
com o compromisso, sempre que possível, de haver licitação e contratações verdes, citamos três trechos 
do livro universal O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-exupéry , que falam, respectivamente, o 
primeiro, de imaturidade, amor, cuidado, compreender o outro e de fidelidade; o segundo, aborda o 
temas como autoridade, poder, comando, estabelecer regras e julgamentos; e o terceiro, fala da morte, 
da fragilidade de todos no planeta, em diferentes páginas do mesmo livro, verbis:  
 

“Não soube compreender coisa alguma! Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas palavras. 
Ela exalava perfume e me alegrava... Não podia jamais tê-la abandonado. Devia ter percebido 
sua ternura atrás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias! Mas eu era jovem 
demais para saber amá-la.” (Saint-Exupéry, 2006: 33); 
 
“- Tu julgarás a ti mesmo – respondeu-lhe o rei. – É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si 
mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro 
sábio.” (Saint-Exupéry, 2006: 41); 
 
“... O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor; é a imagem 
de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme...” E eu 
então o sentia ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado: um simples sopro 
pode apagá-la!”(Saint-Exupéry, 2006: 78).  

 
Siglas utilizadas no texto 
 
COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais. 
CRT – "Catodic Ray Tube", que quer dizer "Tudo de Raios Catódicos". Nos monitores CRT é usado 
um tubo de imagem, onde um canhão de elétrons bombardeia as células de fósforo da parte frontal, 
formando a imagem. 
CVT – Centros de Vocação Tecnológica. 
DEFRA – “Department for Environment, Food and Rural Affairs”, Ministério para Assuntos de Meio 
Ambiente, Alimento e Rurais do Reino Unido. 
GEF – Global Enviromental Facility – Banco Mundial – PNUMA. 
ICLEI – Conselho Internacional para iniciativas ambientais locais. 
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 
LACS – Secretariado para a América Latina e Caribe. 
LCD – "Liquid Crystal Display", que quer dizer "Monitores de Cristal Líquido". Nos monitores de 
LCD, a imagem é formada por pequenas células de cristal líquido entre duas placas de vidro, que são 
ativadas através de pequenos pulsos elétricos. 
MG – Minas Gerais. 
PEGAE – Programa Estadual de Gestão de Águas e Esgotos. 
PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental. 
PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. 
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira. 
SCRLP – Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio. 
SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. 
SIAD – Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços. 
WSSD – “World Summit on Sustainable Development”, Cúpula Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável. 
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Quadros, tabelas e gráficos 
 

Quadro 01 – Avaliações qualitativas entre os monitores CRT e LCD 
 

 
 
 
 
 

CRT LCD 

Vantagens 
 Menor custo na aquisição 
 Interruptor que desliga a 

fonte de alimentação da 
rede (menor consumo em 
casos onde há ociosidade 
na utilização) 

 Dificuldade de furto 

Menor consumo de energia 
 Facilidade de transporte 
 Menor nível de radiação 
 Menor emissão de energia 

térmica 
Menor espaço físico 

 Maior nível de radiação 
 Maior peso dificultando transporte 

$ de 
R$ 260 a 
R$ 320 

$ de 
R$ 500 a 
R$ 600 

Avaliações Qualitativas 

 Maior tamanho ocupando maior 
espaço 

 Maior consumo de energia 

Limitação quanto ao número de 
resoluções de tela 

 Maior custo na aquisição 
 Facilidade de furto 

Desvantagens 
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Figura 01 – Custo Total de Propriedade de Monitores CRT e LCD ao longo do tempo 
 

Análise Qualitativa de Custos e Qualitativa na utilização de Monitores CRT x LCD
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Tabela 01 – Comparativo de Preço Médio entre Monitores CRT e LCD de 15 e 17 polegadas 
 

Dias Úteis 250

Horas de funcionamento dia 6,5

Custo KWh R$ 0,44 

Consumo de Energia Preço Médio
Monitor CRT 15 Polegadas 81 W R$ 260
Monitor CRT 17 Polegadas 98 W R$ 320
Monitor LCD 15 Polegadas 35 W R$ 500
Monitor LCD 17 Polegadas 35 W R$ 650

Premissas

 
 

Figura 02 – Processo de Remanejamento e Descarte de Equipamentos de Informática 
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Tabela 02 – Materiais Recicláveis e Não-Recicláveis 
 

 Recicláveis Não-Reciclável 
Papel Jornais e revistas 

Folhas de caderno e cartolinas 
Formulários de computador 
Caixas em geral 
Aparas de papel 
Fotocópias (xerox) e impressos 
Envelopes 
Provas 
Rascunhos 
Cartazes velhos 
Papel de fax 
Revistas e jornais 

Etiqueta adesiva 
Papel carbono e celofane 
Fita crepe 
Papéis sanitários 
Papéis metalizados 
Papéis parafinados 
Papéis plastificados 
Papéis sujos 
Guardanapos 
Tocos de cigarro 
Fotografias 
Etiquetas 

Metal Lata de óleo, conservas em geral, 
leite em pó 
Lata de alumínio 
(refrigerante, cerveja e suco) 
Sucatas de reformas e canos 

Clipes 
Grampos e tachinhas 
Esponjas de aço 

Vidro Recipientes em geral 
garrafas 
Copos 

Espelhos 
Vidros planos e cristais 
Lâmpadas 
Cerâmica 
Porcelana 

Plástico Embalagens PET (refrigerante, suco 
e 
óleo de cozinha) 
Potes e frascos 
Copinhos de café e água 
Embalagens de margarina e material 
de limpeza 
Canos e tubos 
Sacos plásticos em geral 
Peças de brinquedo 

Tomadas 
Misturas de papel, plásticos e metais 
Embalagem de biscoito 
Cabos de panela 
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Figura 03 – Análise de produtos e materiais alternativos na área de Pavimentação 
 

 

Asfalto Borracha 
(“Asfalto ecológico”) 

Solução Descrição 

   Revestimento obtido através 
da inserção de pneus usados 
na mistura asfáltica. 
Estimativas apontam que são 
necessários 1000 pneus por 
Km recapeado. 

Casos de Utilização Pontos de Atenção

Vantagens:  
  Contribuição significativa ao meio ambiente, 
dando destinação útil a milhões de pneus 
que seriam descartados; 
  Alteração das características do pavimento: 
maior resistência à fadiga, redução ao 
desgaste e envelhecimento, proporcionando 
maior vida útil ao pavimento; 
  Asfalto borracha tende a durar 30% a mais 
que o tradicional. 

Desvantagem: 
•   Maior custo inicial se comparado ao 

pavimento tradicional 

SP-330 Via Anhangüera 
(Concessão Intervias) 
 Viaoeste 
 Colinas 
 SP Vias  
 Ecovias 

  Asfalto de 
Concreto 

   Adequado para diversas 
situações: tráfego de 
veículos pesados, regiões de 
serra ou com grande número 
de veículos leves etc. 

   O concreto é ideal para 
trechos de intenso e/ou 
pesado volume de tráfego. 

  Vantagens:  
 Menor risco de aquaplanagem (segurança) 
  Melhor refletividade do pavimento; 
  Não há necessidade de manutenção 
 Vida útil é superior ao dobro do pavimento 
tradicional 

   Desvantagem: 
  Maior custo inicial se comparado ao 
pavimento tradicional 

Rodoanel de SP 
 Rodovia Imigrantes 
 Anhangüera 
 Via Dutra 
 Rio-Petrópolis (43 anos) 
 Teresópolis-Itaipava (50 
anos) 
 Estado de Pernambuco 
possui a maior malha 
rodoviária de concreto 
(650km) 

  
© 2007 Accenture – Todos os direitos reservados.  
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