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Sustentabilidade e Inovação 

Tecnológica

Com  o avanço da tecnologia, 

temos muitos benefícios, entre eles:

 Aumento da expectativa de vida;

 Diagnósticos de doenças mais 

rápidos;

 Globalização da informação;

 Redução de tempo e de custo no 

sistema produtivo;





 Mudança de mentalidade, de 
paradigma (sócio-econômico-

cultural-tecnológico)

 Suprir necessidades da 
sociedade, mas sem 

comprometer a geração dos 

nossos filhos e netos.



Políticas voltadas para o desperdício mínimo

Reuso de fatores produtivos

Investimento em pesquisa e desenvolvimento

Logística reversa (reaproveitamento)

Controle de emissão de poluentes, etc.



Onde a Justiça

Eleitoral está nesse

processo?





• Estabelece a criação de unidades ou núcleos

socioambientais nos Tribunais Eleitorais e implantação do

respectivo Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral

(PLS-JE)

• O TSE deverá publicar, anualmente, por intermédio da

Assessoria de Gestão Socioambiental, o Balanço

Socioambiental da JE, amparado em informações dos

relatórios de acompanhamento do PLS-JE de todos os

Tribunais Eleitorais.



Institui a Comissão Gestora do Plano de Logística

Sustentável no TSE, com o objetivo de elaborar,

monitorar, avaliar e revisar o PLS-TSE.



PLS com foco na TI

Alguns temas mais relevantes para TI:

 uso eficiente de insumos e materiais

 contratações sustentáveis

 logística reversa na destinação final de

suprimentos de acordo com a Política Nacional de

Resíduos Sólidos.

 descarte de urnas eletrônicas;

 gestão de resíduos.



Entendendo o processo das 

Urnas Eletrônicas



Após a 
fabricação –
uso médio de 

cada urna
eletrônica -
6 eleições
ou por 10 

anos;

Entre as 
eleições, as 

urnas
permanecem
armazenadas
em mais de 

1.100 locais e 
são

conservadas
de 4 em 4 

meses;

Após o fim de 
sua vida útil, 
necessitam
ser 
destruídas:

•Art. 340 do Código
Eleitoral define que
ninguém pode ter
posse de material 
de uso exclusivo
da Justiça Eleitoral

Já foram
fabricadas
mais de 1 
milhão de 

urnas.
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Cenário anterior a 2008

Mais de 77.000 urnas modelo 96 
inservíveis armazenadas desde 2002;

A Justiça Eleitoral pagava o transporte
de baterias para SP;

Diversos materiais em desuso se 
acumulavam na Justiça Eleitoral.



Lixo eletrônico 

produzido



Lixo Eletrônico

 Em uma placa-mãe de um 

computador há tantos 

materiais perigosos quanto  

materiais preciosos;

 1 Ton de minério de ouro

= 17g de ouro

 1 Ton de placas leves

= 150g a 200g de ouro



Mineração Urbana

Estudo Japão (2011) –
investimento em 
equipamentos eletrônicos:

. Ouro = US$ 16 bilhões

• Prata = US$ 5 bilhões

• Somente 15% é 
reaproveitado

Agência ambiental 
americana estima que o 

lixo eletrônico é 
responsável por 70% da 

fonte de contaminação de 
rios e do ar por metais 

pesados como mercúrio, 
cádmio, chumbo, bromo e 

selênio.

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/121009_ouro_lixo_eletronico_dg

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/10/121009_ouro_lixo_eletronico_dg


Descarte ambientalmente 

correto das urnas eletrônicas



Objetivos e Premissas

Custos Zero para a 
Justiça Eleitoral:

• Benefício > Custo.

Descarte 
ecologicamente correto 

de 100% do material:

• 95% reciclagem e 5% 
resíduo;

• Atender à legislação
vigente;

• Reutilização ou 
reciclagem



Logística e Rastreabilidade
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Descartes efetuados

na JE



1º Descarte

Material Peso (Ton)
Urnas 96 437,5
Baterias 227,2
Bobinas 128,7
Peças 4,3
UPDs 2,1
Disquetes 27,2
Total 827,0



2º Descarte

Material Peso (Ton)

Placas eletrônicas 94,0

Plásticos 147,0

Impressoras 64,0

Baterias 141,0

Mat. Ferrosos 47,0

Papel e papelão 143,0

Total 636,0
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3º Descarte

Material Peso (Ton)
UE 2000 1.613,2 
UE 2002 353,3 
Bobinas 46,6 
Peças 4,3 
Cabinas 2,8 
Disquetes 9,8 
Total 2.029,9 



Total descartado

~3.500 toneladas de 

material, com >98% 

de aproveitamento



Estimativa 4º Descarte (2018)

Material Peso (Ton)
UE 2004 575,2 

UE 96 (emprestadas ao Paraguai) 138,8 
MIE 62,5 
Baterias 261,4 
Bobinas 46,0 
Drive de Disquete 43,7 
Disquetes 3,3 
Outros 13,1 
Total 1.144,0 



Implantação do voto 

eletrônico

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://blogdoamstalden.com/2012/08/03/o-voto-e-o-nulo-por-luis-fernando-amstalden/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Voto Eletrônico

ganho ambiental considerável, 

eliminação do papel, 

milhares de árvores foram 
poupadas,

sem falar na água, utilizada na 
indústria gráfica. 



Voto Eletrônico

Eleição com voto manual (1º e 2º turno) 
gastava-se uma folha de papel A4, por 
eleitor, para cédulas de votação.

150 milhões de eleitores, corresponde à 
aproximadamente 700 toneladas de 
papel. 

Desde 1996, estima-se uma economia 
de 8.440 toneladas de papel.



Voto Eletrônico

 Para cada tonelada de papel
produzido, consome-se 
aproximadamente 20 árvores 
e 100 mil litros de água.

 Portanto, para 8.440 T de 
papel não utilizados, temos:

 168.800 árvores que 
deixaram de ser cortadas 
e;

 844 milhões de litros de 
água economizados.



Campanha Eleitoral



Campanha Eleitoral - 2012

•correspondeu à produção de 
40 milhões de livros escolares, 
de 50 páginas cada um. 

•A medida total dessa 
quantidade de papel 
empilhada possibilitaria dar
143 voltas ao redor do nosso 
planeta;

•mais de um terço do valor 
total gasto na campanha foi 
gasto com impressos;

•30 mil toneladas de papel

•600 mil árvores

•3 bilhões de litros de água

O lixo 
produzido 

pelo 
material 

impresso da 
propaganda 
eleitoral de 

2012:



Campanha Eleitoral - 2012

Consumo de combustíveis 
e lubrificantes nas eleições 
de 2012:

315 milhões de reais, 

Equivalente a 110 milhões 
de litros de gasolina

Permitiria um carro 
econômico dar 44.153 
voltas em torno do 
planeta, gerando 
aproximadamente 250 mil 
toneladas de CO2eq – Gás 
Carbônico Equivalente.



TSE contribui para preservação 

do meio ambiente

Usina Fotovoltaica

“Seja na realização das eleições, seja 

internamente, a Corte confirma diariamente 

seu compromisso com a preservação do meio 

ambiente em dezenas de iniciativas”

Resultados:

 Em 4 meses, a usina gerou 700mil kWh: 

suficiente para abastecer 1ooo casas de 

classe média (economia de 350 mil)

 Economia de 20% no consumo energético: 

com previsão de retorno dos custos em 6 

anos;

 Efeito climatizador: diminuindo o uso do ar 

condicionado.

http://acontse.tse.jus.br/fotos/usina-fotovoltaica/image


TSE e  Sustentabilidade:  Iniciativas da TI

 Políticas adotadas para a preservação do meio ambiente:

Virtualização de processos em 

plataforma digital: 

 SEI;

 Pje;

 Título Eleitoral 

 DNI

DNI 



Eleições sustentáveis

 envelopes utilizados  nas urnas 
eletrônicas:  com menor 
possibilidade de substituição 
ao longa da vida útil da urna;

 bateria das urnas: conforme 
requisitos exigidos quanto aos 
riscos de contaminação;

 Cabina, cadernos de votação, 
além do Requerimento de 
Justificativa Eleitoral: com 
comprovação de origem 
sustentável para fabricação do 
material;



Outras iniciativas

 Prédio Ecológico do TSE

 Substituição, progressiva, de lâmpadas convencionais para LED;

 Elevadores com tecnologia inteligente: não param 2 elevadores 

no mesmo andar;

 Sistema a vácuo nos banheiros: economia de consumo de água  

(cada acionamento de descarga utilizava 20l, hoje, apenas, 1,2l)

 Manutenção predial: orientada para adotar práticas de 

reutilização de diversos materiais e reciclagem.



Outras iniciativas

 Aquisições

 treinamentos, periódicos, de Compras Sustentáveis

 Itens imobiliários: fornecedoras de móveis tem que se adequarem 

às normas ambientais em vigor, visando a preservação das 

florestas.

 Resultados:  

 Redução de 35% do consumo de papel;

 Redução de 37% de consumo de canetas;

 Redução de  69% de consumo de copos descartáveis;

 Redução de 67% de garrafões de água de 20l.



Futuro

Guia de Compras
Sustentável

(Compartilhadas);

Descarte
adequado do 

produto ao fim de 
sua vida útil (PNRS);

Ampliar os critérios
de 

sustentabilidade
dos futuros

modelos de urna;

Reduzir
desperdício e 
geração de 
resíduos:

• Bobinas;

• Suprimentos;

• Quantidade de urnas.
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