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INTRODUÇÃO

A partir da alteração da Lei Geral de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993), por meio da Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010, foi incluída a “promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável” como um dos objetivos a serem alcançados pelo 

processo licitatório, de forma que, juntamente à isonomia e à “seleção da proposta mais vantajosa”, 

a sustentabilidade passa a ser, também, uma das finalidades legais da licitação. Destarte, a 

disseminação da noção de sustentabilidade e do conceito de desenvolvimento sustentável coloca 

em voga a necessidade de se fazer políticas governamentais que levem em conta os aspectos 

ambientais e seus efeitos sobre a sociedade e a economia.

Ciente de seu poder de compra, do dever de zelar pelo meio ambiente, e de sua responsabilidade 

por induzir o mercado a adotar práticas sustentáveis, o Governo do Estado de Minas Gerais tem se 

empenhado no uso racional de recursos juntamente à inclusão de requisitos de sustentabilidade em suas 

compras públicas, com vistas a minimizar os impactos causados pelos produtos e serviços contratados.

Seguindo esta tendência, foi publicado o Decreto Estadual de Compras Sustentáveis em Minas 

Gerais (Decreto nº 46.105, de 12 de dezembro de 2012), contendo as principais diretrizes de 

sustentabilidade para aquisição de bens, serviços e obras pela administração pública de órgãos 

e entidades do Poder Executivo do Estado, além de promover estudos visando explorar novas 

oportunidades de atuação na matéria de sustentabilidade nas compras. Neste sentido, a norma atribui 

à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – a responsabilidade por coordenar 

estudos técnicos em famílias de compras, com vistas a instituir critérios de sustentabilidade de forma 

mais especifica e prática, os quais serão consolidados na forma de Manuais, nos seguintes termos:

Art. 8º A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – coordenará estudos técnicos 

para viabilizar a inserção de critérios de sustentabilidade em famílias de materiais, serviços e obras, 

o que poderá ser realizado em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Pública 

do Poder Executivo estadual, conforme a natureza dos itens a serem adquiridos ou contratados.

§ 1º Os resultados dos estudos técnicos de que trata o caput serão consolidados 

em manuais de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública do Poder Executivo estadual. (Grifo nosso) (MINAS GERAIS, 2012)
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Fruto de tais estudos, coordenados pela SEPLAG, por meio da Diretoria Central de Licitações e 

Contratos em parceria com o Comitê Executivo de Gestão Estratégica de Suprimentos da Família de 

Materiais de Escritório (CEGESME), representado pela Diretoria de Gestão de Compras da Secretaria 

de Estado de Educação (SEE), e com o Programa AmbientAção – Educação Ambiental em Prédios 

Públicos de Minas Gerais, da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), o presente Manual 

busca legitimar e institucionalizar, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder 

Executivo estadual, a adoção de critérios sustentáveis para a família de Materiais de Escritório. 

Visando alcançar a sustentabilidade em todo o ciclo de vida da contratação, serão apresentadas 

as diretrizes sustentáveis traçadas, a serem inseridas nos seguintes momentos: 

• Especificações técnicas para definições do objeto nos editais de licitação; 

• Boas práticas de uso e consumo a serem aplicadas no cotidiano dos servidores na 

lida com os equipamentos; 

• Descarte adequado dos resíduos gerados, com medidas relacionadas à reciclagem 

e ao reaproveitamento dos mesmos.

Este Manual encontra-se estruturado da seguinte forma: a primeira seção tratará sobre os usos 

do papel, definindo-os, apresentando os estudos quanto às alternativas sustentáveis e listando 

as especificações técnicas sustentáveis específicas a cada objeto. Em seguida, serão abordadas 

as especificações técnicas sustentáveis para os demais itens trabalhados – lápis, colas, réguas e 

corretivos. Será apresentada, então, uma seção contendo boas práticas de uso e consumo dos 

materiais de escritório trabalhados, visando promover a cultura do não desperdício no dia-a-dia 

dos servidores do Estado. Por fim, será apresentada a política de descarte sustentável para os 

itens de papel, em consonância com o trabalho desenvolvido pelo Programa AmbientAção.



9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Com o objetivo de auxiliar os servidores do Estado de Minas Gerais quanto à inclusão de critérios 

sustentáveis nas aquisições públicas, apresenta-se a revisão das características que compõem 

as especificações técnicas dos materiais de escritório trabalhados. Os itens selecionados para 

este manual foram definidos conforme a política de Gestão Estratégica de Suprimentos (GES) 

para a família de materiais de escritório, já consolidada no Estado, na qual se identificou os 

produtos de maior consumo e de maior impacto.1:

 

DEFINIÇÕES DE USO DO PAPEL
O papel é um dos produtos mais consumidos no mundo, de forma que, para suprir a 

grande demanda, é primordial que a sua produção e consumo ocorram dentro de padrões 

sustentáveis. Neste sentido, a indústria tem se atentado ao desafio de inovar e aprimorar 

seus processos, e os consumidores têm estado cada vez mais atentos aos critérios de 

sustentabilidade dos produtos adquiridos.

Seguindo essa tendência, o Estado de Minas Gerais iniciou a sua política de Gestão Estratégica 

de Suprimentos (GES), em que a aquisição de itens de determinadas famílias de compra, inclusive 

a família de materiais de escritório, são realizadas de forma conjunta pelos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Estadual. Tal estratégia favorece a eficiência do processo com a redução 

do volume de licitações, a padronização e a ampliação da qualidade dos produtos adquiridos, 

a obtenção de condições mais vantajosas em razão do ganho de escala, além de proporcionar 

a difusão da aquisição des itens com especificações técnicas sustentáveis, com consequente 

promoção da sustentabilidade em maior escala devido ao grande volume de aquisição.

Dentre os itens trabalhados na família de compra de material de escritório estão os produtos 

de papel e papelão, ou elaborados com a utilização de papel/papelão. Por serem adquiridos 

em maior volume e gerarem grande impacto ao meio ambiente, seja na sua produção ou na 

geração de resíduos após o seu uso, eles foram selecionados para serem analisados com maior 

atenção no presente estudo, com vistas a aproveitar da melhor maneira o potencial de inclusão 

de critérios de sustentabilidade que eles oferecem.

1 A aquisição sustentável de produtos e serviços não constantes neste Manual deve ser objeto de interlocução com o Comitê Executivo de Gestão Estratégica 
de Suprimentos da Família de Materiais de Escritório (CEGESME), conforme política de Gestão Estratégica de Suprimentos.
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Os papéis possuem variadas classificações, conforme suas características e usos, cada 

vez mais diversos à medida dos avanços industriais e das necessidades do consumidor. Os 

papeis mais adquiridos pelo Estado de Minas Gerais são os papéis para imprimir e escrever e 

os papéis para embalagem. 

 Os papéis para imprimir e escrever mais adquiridos pelo Estado são dos tipos offset, 

couché, apergaminhado e cartolina para impressos. Quanto aos papéis para embalagem mais 

adquiridos pelo Estado, destacam-se o papelão ondulado e o papel Kraft.  A seguir serão 

apresentadas as descrições para os mencionados papéis de acordo com a Indústria Brasileira 

de Árvores. (INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2014.)

• Papel Offset. Papel de impressão, com ou sem revestimento. Tem boa colagem 

interna e superficial e gramatura específica para o processo Offset, que exige elevada 

rigidez e resistência, inclusive à água e à umidade.

• Papel Couché. Indicado para trabalhos de alta qualidade gráfica, como rótulos de 

embalagens, revistas, folhetos e encartes. É produzido, normalmente, a partir do papel 

de imprimir, mediante a aplicação de tinta, podendo receber acabamento brilhante ou 

texturizado.

• Papel Apergaminhado. Indicado para escrever. Opaco e liso por igual nas duas faces, 

é usado normalmente para correspondências e para produzir cadernos escolares, 

envelopes e folhas almaço.

• Cartolina para impressos. Usado para impressos, pastas para arquivos e cartões de visita.

• Papelão Ondulado: Papel de embalagem, usado na fabricação de chapas e caixas. 

• Papel Kraft: Papel de embalagem, cuja característica principal é a resistência mecânica. 

Diante do potencial de disseminação de critérios de sustentabilidade dos itens de papel buscou-

se definir qual seria a forma mais sustentável de aquisição no âmbito do Poder Executivo estadual.

 A fim de auxiliar a decisão quanto à melhor forma de contratação dos papéis e esclarecer 

as vantagens e desvantagens dos tipos de papel estudados, a Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (FEAM) elaborou tabela comparativa entre o papel reciclado e o papel branco de 

madeira reflorestada:
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Papel Branco de Madeira de Reflorestamento
Principais fases do
processo produtivo Impactos e ganhos ambientais no processo produtivo

(1) Captação e beneficiamento da 
madeira (celulose) + aparas de papel 
geradas no processo industrial + fibras 
recuperadas após o consumo + outros 
materiais fibrosos

(2) Cozimento e fabricação da polpa 
(pasta marrom)

(3) Branqueamento - reações com 
peróxido, dióxido de sódio, dióxido de 
cloro, ozônio e ácido; com lavagem a 
cada etapa (pasta branqueada)

(4) Secagem e prensagem da polpa; 
formação da folha; transporte, e 
comercialização

(5) Tratamento da lixívia e rejeitos 
da água - licor negro resultante do 
cozimento é tratado e os químicos 
são recuperados para serem usado 
como licor branco

Consumo de energia - quinto lugar na lista das indústrias que mais consomem energia. 
Em 1992, a indústria papeleira americana foi a terceira maior consumidora de energia, 
ficando atrás da indústria do petróleo e do setor químico (WBCSD).

Deserto verde - consumo de 2 a 3 toneladas de madeira para produzir 1 tonelada de papel. 
Consumo de papel pode chegar a mais de 300 kg per capita/ano. No Brasil, 100% da produ-
ção de papel e celulose emprega matéria-prima de áreas de reflorestamento (eucalipto - 65% 
e pinus - 31%). Mais de 100 ONGs integram o movimento Rede Alerta contra o Deserto Verde.

Consumo de água - utilização média de 100.000 litros água/tonelada de papel fabri-
cado, sendo adotada a recirculação de parte da água utilizada no processo produtivo.

Biodiversidade - reflorestamento nos moldes de monocultura em grande extensão de 
terras causa impactos sociais e ambientais - como pouca oferta de empregos, por ter o 
processo altamente mecanizado tanto na indústria como nas áreas de reflorestamento, 
e perda de biodiversidade.

Insumos - compostos tóxicos de enxofre e cloro, além da grande carga orgânica,  geram o 
efluente “Licor Negro”. Existem tecnologias para sua minimização no efluente, mas persiste 
o risco de acidentes ambientais ou mesmo de ineficiência do tratamento*. A Europa aboliu o 
uso do cloro elementar (Cl2) na fabricação do papel e realiza o branqueamento com oxigênio, 
peróxido de hidrogênio e ozônio, processo conhecido como Total Chlorine Free (TCF). Nos 
Estados Unidos e no Brasil, o Cl2 foi substituído pelo dióxido de cloro (ClO2), o que reduziu 
o impacto ambiental dos efluentes líquidos, mas não eliminá-lo. A substituição pelo dióxido 
de cloro minimiza a formação de dioxinas, classificadas pela EPA, agência ambiental norte-
-americana, como o mais potente cancerígeno já testado em laboratórios, também associa-
das a várias doenças do sistema endócrino, reprodutivo, nervoso e imunológico. As tecnolo-
gias TCF, que não utilizam o cloro no processo produtivo, além de eliminarem a geração de 
organoclorados, tornam viável tecnicamente a implantação da recirculação de toda a água 
de processo, eliminando problema potencial para os ecossistemas aquáticos. A celulose pro-
veniente das indústrias que utilizam o processo TCF são denominadas Totally Effluent Free 
(TEF), livres de efluentes líquidos, grande tendência dos próximos anos.

Poluição da água e do solo - a contaminação dos efluentes líquidos com organoclora-
dos, em especial as dioxinas que permanecem nos efluentes mesmo após seu trata-
mento, quando lançados nos rios contaminam a água, o solo e conseqüentemente a 
vegetação e os animais, inclusive os de consumo humano. No organismo dos animais 
e do homem, as dioxinas têm efeito cumulativo e vão se armazenando nos tecidos gor-
durosos do corpo. A dioxina tem sido indicada como possível mutagênio e carcinogênio 
mesmo em doses relativamente baixas mas, como para quase todas as substâncias 
possivelmente carcinogênicas, a relação causal ainda não está comprovada.

Poluição atmosférica - as principais emissões atmosféricas são provenientes dos pro-
cessos de  branqueamento, recuperação de produtos químicos, vaporação, caldeiras 
(recuperação, biomassa e auxiliares), forno de cal e secagem da polpa
*O rompimento de uma lagoa de tratamento de efluentes, como ocorreu em 2003 na 
Fábrica Cataguazes de Papel, em Cataguazes (MG), por exemplo, provocou o derra-
mamento de cerca de 1,2 bilhão de litros de resíduos tóxicos no Córrego Cágados, que 
logo chegaram aos rios Pomba e Paraíba do Sul. A contaminação atingiu oito municí-
pios e deixou cerca de 600 mil habitantes sem água potável. Com a morte dos peixes, 
pescadores e populações ribeirinhas ficaram sem seu principal meio de subsistência.

Fonte: FEAM
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Papel Reciclado
Principais fases do
processo produtivo Impactos e ganhos ambientais no processo produtivo

(1) papel reciclado (fardo) entregue 
na recicladora de papel

(2) hidrapulper para desagregar o 
papel, juntamente com água industrial

(3) turbo tiraplástico - retirada de plástico

(4) Centrifugação - retirada de 
impurezas (areia, pregos, etc)

(5) refino da massa com sulfato de 
alumínio, amido de mandioca, etc

(6) Mesa formadora -  retira a vácuo 
da umidade excedente

(7) Secagem, prensagem e formação 
da bobina

Reciclagem: contribui para aliviar a pressão sobre os aterros de resíduos. O consumo do 
papel reciclado cresce a taxas de 20% ao ano mas, devido à precariedade dos sistemas 
de coleta seletiva ou mesmo a sua inexistência no Brasil, somente cerca de 37% do papel 
produzido retorna à reciclagem. Cerca de 25% desse percentual é oriundo do pós-consu-
mo, coletado pelas cooperativas de catadores; os 75% restantes representam as aparas 
resultantes do processo produtivo das fábricas, que comumente já retornam ao processo 
produtivo na unidade industrial. Aproximadamente 80% de todo o papel reciclado é des-
tinado à confecção de embalagens e 18% à fabricação de papéis sanitários. Apenas 2% 
retorna à impressão. Mesmo grandes produtores mundiais de celulose e papel já adotam 
políticas de reciclagem, tanto por força de lei como por negociações e acordos.

Consumo de energia - a reciclagem pode chegar a reduzir o consumo de energia para 
a produção de papel e celulose na ordem de 23% a 74%.

Deserto verde - com a reciclagem, o consumo de fibras vegetais naturais é reduzido 
o que evita a derrubada de novas árvores, já que a indústria de papel tem adotado a 
utilização de material reciclado do pós-consumo no processo produtivo.

Biodiversidade - como a matéria prima da reciclagem é o papel já utilizado, a reciclagem não 
incrementa o impacto já contabilizado na produção primária do papel nos itens que se referem 
à oferta de empregos e perda de biodiversidade, percebidos nas monoculturas de fibras.

Insumos - o papel produzido por meio de processos sem cloro (TCF), dentre eles o papel 
reciclado, apresenta atualmente graças ao desenvolvimento tecnológico boa qualidade 
para impressão e do produto final impresso, apresentando como diferencial apenas a 
coloração levemente bege ou creme, o que pode ser até visto como vantajoso, uma 
vez que a alvura do papel branco pode potencializar a fadiga em leituras prolongadas.

Poluição da água e do solo - a reciclagem do papel, além de reduzir o volume de lixo, 
pode reduzir em até 58% o uso de água no processo produtivo, sendo essa uma das 
justificativas para a redução na poluição da água em torno de 35%.

Poluição atmosférica - a reciclagem pode reduzir a poluição do ar em cerca de 74%, 
tendo em vista que o processo produtivo.

Consumo - estudo realizado pela Esalq-USP, baseado na literatura técnica sobre re-
ciclagem de papéis, mostra que a produção de papel 100% reciclado para imprimir e 
escrever pode gerar um volume de efluentes até seis vezes maior que o papel branco. 
O processo de preparação das aparas para produção de papéis reciclados destinados 
à impressão e escrita pode levar a um consumo adicional de energia elétrica de até 750 
kWh/t, consumo que não ocorre na fabricação do papel branco.

Ganho social - catadores ou classificadores dos materiais recicláveis atuam na coleta, 
classificação e destinação dos resíduos viabilizando seu retorno à cadeia produtiva. 
Esse trabalho pode contribuir para reduzir gastos com o sistema de limpeza pública, 
aumentar o tempo de vida útil das unidades de destinação final dos rejeitos, diminuir a 
demanda por recursos naturais, estimular a mobilização da sociedade para a reutiliza-
ção e reciclagem, trazer maior valor agregado ao material a ser reciclado, fomentar a 
cadeia produtiva das indústrias recicladoras, além de possibilitar melhores condições 
de trabalho com geração de trabalho e renda aos trabalhadores.

Fonte: FEAM
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Diante disso, constatou-se que o papel reciclado possui melhor desempenho ambiental se 

comparado ao papel branco de madeira reflorestada. Por este motivo, a Administração deve 

adotar, preferencialmente, o papel reciclado, conforme as especificações constantes na sessão 

seguinte deste manual. 

Vale ressaltar que para o Registro de Preços de materiais de escritório promovido no âmbito 

da política do GES, deverão ser incluídos e adotados os itens de papel reciclado. Em alguns 

casos, tais como itens de envelopes e blocos auto adesivos, o item reciclado será apresentado 

como uma opção, sendo a alternativa mais sustentável, porém sua aquisição será discricionária, 

permanecendo disponível o item original de madeira de reflorestamento. 

Especificamente para o Papel de Escritório tipo A4, será disponibilizado no Registro de Preços 

apenas a opção reciclada. Caso o órgão ou entidades contratante entenda que seja necessária a 

aquisição do papel branco de madeira reflorestada, esta poderá ser realizada se acompanhada 

de devida justificativa nos autos do processo de compra – conforme disposto no art. 9º do Decreto 

nº 46.105/2012 – e segundo especificação apresentada a seguir.

Por fim, destaca-se que as aquisições dos itens de papel apresentados neste manual serão 

objeto de monitoramento pela SEPLAG.

CARACTERÍSTICAS SUSTENTÁVEIS
A tabela a seguir relaciona os critérios técnicos de sustentabilidade que deverão ser inseridos 

nos processos de compra para aquisição de cada definição apresentada.

Cada especificação sustentável encontra-se vinculada a no mínimo um dos critérios de 

sustentabilidade elencados no art. 4º do Decreto nº 46.105/12.
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ITEM DE MATÉRIAL ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE SUSTENTABILDADE
(Decreto nº 46.105/12 art. 4º) OBRIGATORIEDADE

CADERNO 
BROCHURÃO

Material papel reciclado, branqueado sem 
cloro elementar, com certificação FSC ou 
comprovar qualidade similar 

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Facultativo

CADERNO ESPIRAL
Material papel reciclado, branqueado sem 
cloro elementar, com certificação FSC ou 
comprovar qualidade similar

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Facultativo

CAIXA PARA ARQUIVO 
MORTO Papelão Kraft reciclado

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

CAPA DE PROCESSO Cartolina Reciclada
VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

ENVELOPE PARA 
CORRESPONDÊNCIA Papel Apergaminhado Reciclado

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Facultativo

ENVELOPE TIPO 
SACO Papel Kraft Reciclado

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

BLOCO AUTO 
ADESIVO PARA 
RECADOS

Material papel reciclado, branqueado sem 
cloro elementar, com certificação FSC ou 
comprovar qualidade similar

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Facultativo

PAPEL PARA 
ESCRTÓRIO A4

Material papel reciclado, branqueado sem 
cloro elementar, com certificação FSC ou 
comprovar qualidade similar

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

PAPEL PARA 
ESCRTÓRIO OFÍCIO 2

Material papel reciclado, branqueado sem 
cloro elementar, com certificação FSC ou 
comprovar qualidade similar

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Facultativo

PAPEL PARA 
ESCRITÓRIO A3

Material papel reciclado, branqueado sem 
cloro elementar, com certificação FSC ou 
comprovar qualidade similar

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Facultativo

PAPEL PARDO Papel Pardo Reciclado
VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

PASTA ABA E 
ELÁSTICO Cartão Duplex reciclado

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

PASTA AZ Papelão Prensado Reciclado
VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

PASTA CATÁLOGO Papelão Reciclado
VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

PASTA 
CLASSIFICADORA Papelão Reciclado

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório

PASTA SUSPENSA 
COMPLETA Cartão marmorizado reciclado

VIII – utilização de produtos reciclados, 
recicláveis, reutilizáveis, reaproveitáveis ou 
biodegradáveis compostáveis

Obrigatório
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OUTROS MATÉRIAIS DE ESCRITÓRIO

 Findadas as especificações dos itens de papel, passa-se a abordar os demais materiais 

de escritórios estudados, apresentando os critérios de sustentabilidade estipulados.

CARACTERÍSTICAS SUSTENTÁVEIS:
A tabela a seguir relaciona os critérios técnicos de sustentabilidade que deverão ser inseridos 

nos processos de compra para aquisição de cada definição apresentada.

Cada especificação sustentável encontra-se vinculada a no mínimo um dos critérios de 

sustentabilidade elencados no art. 4º do Decreto nº 46.105/12.

ITEM DE MATÉRIAL CARACTERÍSTICA ESPECIFICAÇÃO CRITÉRIO DE SUSTENTABILDADE
 (Decreto nº 46.105/12 art. 4º)

COLA BRANCA Atóxica Cola branca - composicao: liquida, atoxica, 
adesivo a base de pva,para papel;

VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não 
disponíveis no mercado, de menor toxicidade;

COLA EM BASTAO Atóxica Cola em bastao - composicao: a base de 
agua, atóxica, polimero de n-vinilpirrolidona;

VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não 
disponíveis no mercado, de menor toxicidade;

CORRETIVO LÍQUIDO Atóxico Corretivo liquido - composicao: a base de 
agua, atóxica, com aplicador tipo pincel;

VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não 
disponíveis no mercado, de menor toxicidade;

CANETA CORRETIVA Atóxico Caneta corretiva - materia prima plastico 
rigido, composicao a base de agua, atoxico

VI – utilização de produtos atóxicos ou, quando não 
disponíveis no mercado, de menor toxicidade;

LÁPIS PRETO Madeira reflorestada
Lapis - tipo: 2hb; formato: cilindrico; 
tamanho: 17,5cm; ponta: apontado; corpo: 
madeira reflorestada

VII – utilização de produtos com origem ambiental 
sustentável comprovada

LÁPIS DE COR Madeira reflorestada Lapis de cor - tamanho: grande; corpo: 
madeira reflorestada; cor: cores variadas;

VII – utilização de produtos com origem ambiental 
sustentável comprovada

RÉGUA TIPO 
ESCRITÓRIO Plástico reciclado

Régua tipo escritório - matéria prima: 
em plástico reciclado, medida: 30 cm, 
graduação milimetrada, cor: cristal;

VIII – utilização de produtos reciclados, recicláveis, 
reutilizáveis, reaproveitáveis ou biodegradáveis 
compostáveis

BOAS PRÁTICAS DE USO E CONSUMO

 Visando alcançar a sustentabilidade em todo o ciclo de vida dos produtos adquiridos, 

após traçadas as diretrizes e elaboradas as especificações técnicas, lista-se as boas práticas 

sustentáveis de uso e consumo que devem ser adotadas no dia-a-dia dos servidores estaduais 

na lida com os materiais de escritório.
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BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE USO E CONSUMO
• Enviar documentos de forma digitalizada, reduzindo a impressão. Isso pode ser feito 

utilizando a opção scanner das impressoras multifuncionais, que permitem o envio 

direto de documentos digitalizados por email; 

• Fazer revisões e correções na tela do computador, antes da impressão;

• Usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso) na impressão de 

documentos, reduzindo o consumo de papel;

• Reutilizar folhas que possuem o seu verso em branco, imprimindo no lado não 

utilizado ou fazer blocos de anotação;

• Usar, preferencialmente, o modo de impressão “rascunho” nas impressoras;

• Reutilizar embalagens para evitar a geração de resíduos;

• Guardar clipes e gominhas para reutilização;

• Antes de descartar o papel rasgue-o ou dobre-o ao invés de amassá-lo; 

DESCARTE SUSTENTÁVEL

Em busca da sustentabilidade em todo o ciclo de vida dos produtos adquiridos, após traçadas as 

diretrizes e elaboradas as especificações técnicas, faz-se necessária a criação de políticas para o 

descarte sustentável dos materiais adquiridos, de forma a diminuir a geração de resíduos por meio 

do descarte adequado.

DESCARTE SUSTENTÁVEL DO PAPEL
Nos termos da Lei Estadual nº 16.689, de 11 de janeiro de 2007, tem-se a obrigatoriedade de 

realização da coleta seletiva em prédios da Administração Pública direta e indireta do Estado de 

Minas Gerais, assim como a doação dos resíduos gerados para associações e cooperativas de 

catadores. Dessa forma, cabe aos agentes públicos atentarem-se aos procedimentos corretos 

de descarte dos resíduos gerados no ambiente de trabalho.

Em algumas instituições, o Programa AmbientAÇÃO atua com iniciativas em prol da sustentabilidade, 

principalmente em duas linhas de ações “Consumo Consciente” e “Gestão de Resíduos”.

A linha de ação “Consumo Consciente” objetiva sensibilizar os servidores do Estado de Minas 

Gerais para a redução do desperdício e para a importância do reaproveitamento dos materiais, 

levando-os a repensar sobre os hábitos de consumo.
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Já a linha de ação “Gestão de Resíduos” tem como finalidade fazer com que os servidores públicos 

assumam o papel de corresponsáveis pela gestão dos resíduos por meio da redução de consumo, do 

reaproveitamento dos materiais e da identificação e separação dos recicláveis no ambiente de trabalho.

Neste sentido, serão apresentados os procedimentos para descarte sustentável de papel que 

deverão ser adotados nos prédios públicos estaduais. Os procedimentos aqui consolidados fazem 

parte do Programa AmbientAÇÃO, todavia isto não impede que as ações sejam executadas nos 

órgãos e entidades que não possuem o Programa implantado.

• Descarte de papéis utilizados em apenas um lado
O papel utilizado em apenas um lado deverá ter um destino diferente da reciclagem, pois antes 

de ser descartado na coleta seletiva, ainda pode ser REAPROVEITADO. Sugere-se a confecção 

e distribuição de blocos de anotações que utilizam o lado em branco do papel para escrever. 

Nas instituições onde o Programa AmbientAÇÃO atua, existem caixas de recolhimento para 

esse tipo de papel. Na Cidade Administrativa as caixas coletoras podem ser encontradas em 

cima dos armários e nas ilhas de impressão. Os membros da Comissão Setorial do Programa 

Ambientação são os responsáveis pelo recolhimento desde material.

Ao final do uso do bloco, as folhas deverão ser encaminhadas para reciclagem, conforme 

procedimento a seguir. Capa e espirais podem ser reaproveitadas para a confecção de novos blocos.

Exemplo de caixa coletora de papel localizada ao lado da impressora e blocos de anotações reutilizáveis:

• Descarte de papéis utilizados nos dois lados
O papel com escrito dos dois lados não pode ser reaproveitado e, portando, deve ser direcionado 

para a reciclagem. Esse material deve ser disposto no coletor de cor azul, que sinaliza PAPEL. 

Em seguida o papel descartado será doado à associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis. O próximo trajeto será a indústria recicladora, onde será reintroduzido na 

cadeia produtiva e transformado em novos produtos que são considerados “recicláveis”.

           Fonte: AmbientAÇÃO
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• Descarte de papéis com informação confidenciais
Atenção: deve-se tomar cuidado especial com o descarte de documentos com informações 

confidenciais ou sigilosas. Esse material já deve ter cumprido sua função administrativa e não 

deve apresentar valor histórico para a Instituição.

Sugere-se que esse material seja picotado/descaracterizado. Nesse processo recomenda-se 

usar picotadeira automática. Após a picotagem, o papel poderá ser encaminhado para reciclagem.

           Fonte: AmbientAÇÃO

As instituições que possuem o Programa Ambientação implantado recebem o apoio necessário 

para a realização do descarte de grande quantidade desse material. Para isso, basta entrar em 

contato com a equipe do Programa e se informar sobre os procedimentos.

Picotagem de grande quantidade de papel confidencial realizada com apoio do Programa 

Ambientação:

           Fonte: AmbientAÇÃO
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CONCLUSÃO

 As compras públicas sustentáveis são um importante instrumento para a promoção do 

desenvolvimento sustentável do Estado, transformando a concepção e a prática das contratações 

públicas, que passa a buscar produtos e serviços de qualidade e que impactam positivamente a 

sociedade e o meio ambiente. Neste sentido, reforçamos a obrigatoriedade de observação deste 

Manual quando da aquisição dos materiais estudados.

As especificações técnicas descritas neste Manual serão disponibilizadas nos itens do 

Catálogo de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais (CATMAS), devidamente marcados 

no sistema como “sustentável” e, uma vez ativos, esses itens serão de utilização obrigatória, 

tornando compulsória a adoção da sustentabilidade nas aquisições de materiais de escritório.

Destacamos que este Manual não esgota as possibilidades de inclusão de critérios de 

sustentabilidade para a família de materiais de escritório, possibilitando ao órgão ou entidade 

contratante estabelecer outras práticas sustentáveis, diferentes das aqui dispostas. Neste 

sentido, gostaríamos de incentivar os órgãos e entidades do Estado a proporem novos critérios 

e boas práticas, a fim de aprimorarmos nossas aquisições sustentáveis e acompanharmos a 

evolução do próprio mercado rumo à sustentabilidade de seus produtos e serviços.

Vale ressaltar que o presente Manual está sujeito a atualizações e revisões, tendo em vista 

que o campo da sustentabilidade sofre frequentes alterações. Devido aos rápidos avanços 

tecnológicos, cujos resultados acarretam produtos e serviços cada vez mais eficientes e que 

produzem menor impacto, torna-se altamente necessário que as políticas de compras sustentáveis 

sofram constantes revisões e aperfeiçoamentos.

Quaisquer dúvidas ou sugestões acerca deste Manual deverão ser encaminhadas à Diretoria 

Central de Licitações e Contratos da SEPLAG. 
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