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Sustentabilidade 
  O Termo “sustentável" provém do latim sustentare (sustentar; 
defender; favorecer, apoiar; conservar, cuidar).  
 O uso sustentável dos recursos naturais deve "suprir as 
necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das 
gerações futuras de suprir as suas“  

(Relatório de Brundtland - 1987).  
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 Busca conscientizar os seus colaboradores (as) de que há uma necessidade 

de se fomentar a busca por alternativas que se baseiem nos princípios da 
sustentabilidade, os quais são pautados no desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender as demandas 
das futuras gerações. Tais princípios, além de integrarem a Missão da CPRM, são 
necessários à promoção do bem-estar da sociedade como um todo.   

 
 

 

   
 

"Gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico 
básico necessário para o desenvolvimento sustentável do 

Brasil". 
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 É constituído por diversos projetos que proporcionarão a Sustentabilidade 
nas esferas: social, econômica, ecológica, cultural, espacial e política, tendo como 
metas institucionais: 
 
• Diminuir ações ambientalmente impactantes; 
• Redução de gastos; 
• Conscientização dos trabalhadores; 
• Promover ações de educação continuada na área de sustentabilidade 
• Mudanças de atitudes geradas pelo 5R’s; 
• Maior inclusão social; 
• Aumento da qualidade de vida; 
• Melhoria da imagem da empresa junto à sociedade; 
• Adesão à Agenda Ambiental na Administração Pública- A3P e/ou outros selos. 
• Adesão ao Projeto Esplanada Sustentável – PES. 
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Antônio Carlos Carvalho 
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Projeto Edifício Inteligente  
“Campanha Nada Substitui a Água, Economize” 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM 

• Conscientizar os colaboradores sobre a necessidade de reduzir o consumo e evitar o 
desperdício de água nas unidades do Serviço Geológico do Brasil (CPRM);   

  
• Localizar e consertar regularmente os vazamentos em torneiras e vasos sanitários;  

 
• Reutilizar a água da chuva na limpeza de ambientes;  

 
• Recolher água dos aparelhos de ar condicionado para manutenção de jardins 

reduzindo o consumo de água nas áreas externas;  
 
• Educação continuada alertando sobre a importância da participação de todos contra 

o desperdício de água. 
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