
Indicadores, parâmetros e índices para avaliação do  desempenho
ambiental e econômico.

I – Materiais de Consumo

Papel

Apuração Mensal  e Anual

Parâmetros Descrição

Consumo de papel branco Quantidade (resmas) de papel branco utilizadas

Gasto com aquisição de
papel branco

Valor (R$) gasto com a compra de papel branc o

Consumo de papel
reciclado

Quantidade (resmas) de papel reciclado
utilizadas

Gasto com aquisição de
papel reciclado

Valor (R$) gasto com a compra de papel
reciclado

Consumo total de papel
branco e reciclado

Quantidade total de resmas de papel branco e
reciclado utilizadas

Copos Descartáveis e água engarrafada  

Apuração Semestral e Anual

Nome do
Indicador/ Parâmetros

Fórmula de cálculo/ Descrição

Consumo de copos de
200ml descartáveis

Quantidade (centos) de copos de 200 ml/total
corpo funcional + força de trabalho auxiliar

Gasto com aquisição de
copos de 200 ml

Valor (R$) gasto com a compra de copos de 200
ml

Consumo de copos de
50ml descartáveis

Quantidade (centos) de copos de 50 ml/total
corpo funcional + força de trabalho auxiliar

Gasto com aquisição de
copos de 50 ml

Valor (R$) gasto com a compra de copos de 50
ml

Gasto total com
aquisição de copos
descartáveis

Valor (R$) gasto com a compra de copos
descartáveis (200ml + 50ml)

Consumo de água
envasada em embalagens
plásticas (com e sem
gás – explicitar o
volume em ml ou litro) 

Quantidade (unidades) de garrafas descartáveis
consumidas

Consumo de garrafões de
água de 20 litros

Consumo de garrafões de água de 20 litros

Gasto com aquisição de
água envasada em
embalagens plásticas
(com e sem gás –
explicitar o volume em
ml ou litro) 

Valor (R$) gasto com a compra de garrafinhas
plásticas

 (com e sem gás)

Gasto com aquisição de
garrafões 

de 20 litros 

Valor (R$) gasto com a compra de garrafões 20
litros

II - Impressão de documentos e equipamentos instala dos 

Nome do Fórmula de cálculo/Descrição



Indicador/ Parâmetro

Apuração Semestral e Anual

Impressões de
documentos totais

Quantidade total de impressões/corpo funcional
+ força de trabalho auxiliar

Equipamentos instalados Quantidade de equipamentos instalados/unidade
de trabalho

Apuração Semestral 

Performance dos
equipamentos instalados
(índice de ociosidade
baseada na capacidade
máxima de impressão)

Quantidade de impressões/equipamentos
instalados por unidade de trabalho

Apuração Anual

Gasto com aquisições de
suprimentos

Valor (R$) gasto com a compra de suprimentos

Gasto com aquisição de
impressoras

Valor gasto com a compra de equipamentos de
impressão

Gasto com contratos de
outsourcing de
impressão (equipamento
+ manutenção +
impressão por folha +
suprimento)

Valor (R$) gasto com o posto de impressão 

III - Energia Elétrica

Nome do
Indicador/ Parâmetro/

Índice

Fórmula de cálculo/ Descrição

Apuração Mensal e Anual

Consumo de energia
elétrica

Quantidade de Kwh consumidos

Consumo de energia
elétrica por área
construída

Quantidade de Kwh consumidos/total da área
construída

Gasto com energia
elétrica 

Valor (R$) da fatura 

Gasto com energia
elétrica 

Valor (R$) da fatura/total área construída

Apuração Mensal

Adequação do contrato
de demanda (fora de
ponta)

( Demanda registrada fora de ponta/demanda
contratada fora de ponta )x100

Adequação do contrato
de demanda (ponta)

( Demanda registrada ponta/Demanda contratada
ponta) x100

IV - Água e esgoto

Nome do
Indicador/ Parâmetro

Fórmula de cálculo/ Descrição

Apuração Mensal e Anual

Volume de água
consumido

Quantidade de m³ de água

Volume de água por área
construída

Quantidade de m³ de água/total área construída



Gasto com água Valor (R$) da fatura

Gasto com água por área
construída

Valor (R$) da fatura/área total construída

V – Gestão de resíduos

Parâmetros Descrição

Apuração Mensal e Semestral

Destinação de papel
para reciclagem

Quantidade (kg) de papel destinado à
reciclagem

Destinação de
suprimentos de
impressão para
reciclagem

Quantidade (kg) de suprimentos de impressão
destinados à reciclagem

Destinação de plástico
para reciclagem

Quantidade (kg) de plástico destinado à
reciclagem

Destinação de lâmpadas
encaminhadas para
descontaminação

Quantidade (unidades) de lâmpadas encaminhadas
para descontaminação

Destinação de pilhas e
baterias encaminhadas
para descontaminação

Quantidade (kg) de pilhas e baterias
encaminhadas para descontaminação

Destinação de madeiras
para reaproveitamento

Quantidade (kg) de madeira destinada à
reciclagem

Destinação de vidros
para reciclagem

Quantidade (kg) de vidros destinados à
reciclagem

Destinação de metais
para a reciclagem

Quantidade (kg) de metais destinados à
reciclagem

Destinação de resíduos
de saúde para
descontaminação 

Quantidade (kg) de resíduos de saúde
destinados à descontaminação

Total de material
reciclável destinado às
cooperativas

Quantidade (kg) de resíduos recicláveis
destinados às cooperativas

Apuração Anual

Destinação de resíduos
de obras à reciclagem

Quantidade (kg) de resíduos de obras
destinados à reciclagem

Destinação de resíduos
de informática (fitas,
cabos, mídias, dentre
outros) à reciclagem

Quantidade (kg) de resíduos de informática
(fitas, cabos, mídias, dentre outros)
destinados à reciclagem

VI – Qualidade de vida no ambiente de trabalho

Nome do
Índice/Parâmetro

Fórmula de cálculo/ Descrição

Apuração Anual

Participação dos
servidores e/ou ações
voltadas para a
qualidade de vida no
trabalho

(Quantidade de servidores que participaram de
ações de qualidade de vida/total de servidores
da instituição) x 100

Participação de
servidores em ações
solidárias (ex:

(Quantidade de servidores que participaram de
ações solidárias/total de servidores da
instituição) x 100



inclusão digital,
alfabetização,
campanhas voluntárias)

Ações de inclusão para
servidores com
deficiência 

Quantidade de ações de inclusão 

VII – Telefonia

Nome do
Indicador/ Parâmetro

Fórmula de cálculo/ Descrição

Apuração Mensal e Anual

Gasto médio do contrato
de telefonia fixa

Valor (R$) da fatura/quantidade linhas

Gasto médio do contrato
de telefonia móvel

Valor (R$) da fatura/quantidade de linhas

Gasto total do contrato
de telefonia fixa

Valor (R$) da fatura de telefonia fixa

Gasto total do contrato
de telefonia móvel

Valor (R$) da fatura de telefonia móvel

VII I - Vigilância

Apuração Anual

Nome do Indicador Fórmula de cálculo  

Valor inicial do posto Valor total anual do contrato/quantidade de
postos

Valor atual do posto Valor total anual de repactuação/valor total
anual de assinatura do contrato

IX - Limpeza

Nome do
Indicador/ Parâmetro

Fórmula de cálculo/ Descrição

Apuração Anual

Gasto de limpeza pela
área construída

Valor (R$) anual do contrato/área construída

Grau de repactuação Valor total anual de repactuação/valor total
anual da assinatura do contrato 

Gasto com material de
limpeza

Valor (R$) gasto com aquisição de material de
limpeza

X - Combustível

Nome do Indicador Fórmula de cálculo

Apuração Mensal e Anual

Consumo de gasolina da
frota oficial de
veículos

Quantidade de litros de gasolina
consumidos/quantidade de km rodados

Consumo de etanol da
frota oficial de
veículos

Quantidade de litros de etanol
consumidos/quantidade de km rodados

Consumo de diesel da
frota oficial de
veículos

Quantidade de litros de diesel
consumidos/quantidade de km rodados

XI - Veículos

Nome do Indicador Fórmula de cálculo



Apuração Anual

Veículos para 
transporte de 
servidores, tramitação 
de documentos e demais 
atividades funcionais 

Quantidade de veículos utilizados no 
transporte de servidores, tramitação de 
documentos e demais atividades 
funcionais/total de servidores

Veículos para 
transporte de 
magistrados

Quantidade de veículos utilizados no 
transporte de magistrados /total de 
magistrados

Gasto com manutenção 
dos veículos da frota

Valor (R$) da fatura do total de contratos de 
manutenção/ quantidade de veículos

XII - Layout

Nome do Indicador Fórmula de cálculo

Apuração Anual

Valor gasto com
reformas nas unidades

Valor gasto com reformas nas unidades no ano
vigente/ Valor gasto com reformas no ano
anterior

XIII – Capacitação de servidores em educação socioa mbiental

Parâmetro Descrição

Apuração Anual

Sensibilização e
capacitação do corpo
funcional e força de
trabalho auxiliar

Quantidade de ações de sensibilização e
capacitação 


