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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 2020, foram desenvolvidas ações que estimularam práticas 

sustentáveis 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, bicicletário e outsourcing de impressão/digitalização. 

Dentro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, foram lançadas dezenove 

cartilhas institucionais, quinze delas estão relacionadas às áreas de geociências (levantamentos 

geológicos, levantamentos aerogeofísicos, avaliação dos recursos minerais do Brasil, levantamentos 

geológicos marinhos, levantamentos geoquímicos, levantamento básico de recursos hídricos 

superficiais, previsão de alerta de cheias e inundações, agrogeologia, levantamento básico de 

recursos hídricos subterrâneos, risco geológico, geodiversidade, patrimônio geológico e geoparques, 

zoneamento ecológico-econômico, geologia médica e recuperação de áreas degradas pela 

mineração), três cartilhas são de programas internos (sustentabilidade, pró-equidade e comitê de 

ética) e uma cartilha de serviços compartilhados.  

 

Peça de divulgação do lançamento das "Cartilha SGB e os ODS" - Fonte: Asscom. 
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COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA  

Atendendo aos termos da legislação vigente sobre o assunto, o material reciclável recolhido nas 

unidades da empresa é destinado a cooperativas e associações de catadores, gerando renda e 

trabalhando a questão ambiental através do descarte adequado. 

Histórico de descarte de resíduos recicláveis no Escritório Rio de Janeiro 
(2015 – 2020)  

 

 

 

 
Tipos resíduos recicláveis (2020) – Escritório Rio de Janeiro 
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO 

O acompanhamento do consumo de impressões foi implementado em 2019 (total de 1.857.972 

unidades) e, a partir de 2020 (total de 547.282 unidades), foi realizada a análise comparativa com o 

ano anterior, chegando ao patamar de 71% de redução. O objetivo foi 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 impressões nas Unidades Regionais 

Unidades Regionais 
Janeiro  
a dezembro 2019 (A) 

Janeiro  
a dezembro 2020 (B) 

Variação  
(B/A) 

Rio de Janeiro 629.779 159.330 -75% 

Belo Horizonte 183.711 29.561 -84% 

Brasília 168.861 47.060 -72% 

Recife 123.867 36.119 -71% 

Goiânia 122.656 25.144 -80% 

Teresina 93.223 56.795 -39% 

Salvador 92.671 30.562 -67% 

Porto Alegre 90.254 25.864 -71% 

Belém 88.452 33.160 -63% 

Manaus 85.772 57.462 -33% 

São Paulo 77.048 12.855 -83% 

Fortaleza 57.164 15.126 -74% 

Porto Velho 44.520 18.244 -59% 

Total 1.857.972 547.282 -71% 

 

  


