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1. APRESENTAÇÃO

 
A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e a Fundação Israel Pinheiro – FIP apresentam o 
Manual de Orientação das Comissões Setoriais do Programa Ambientação. 

Este Manual foi desenvolvido no intuito de fortalecer a atuação dos integrantes das Comissões 
Setoriais, destacando seus objetivos, composição e principais atribuições, bem como as 
ferramentas de gestão para internalizar o desenvolvimento do Ambientação nas organizações 
públicas mineiras.

O sucesso dessa proposta educativa depende fundamentalmente da motivação e participação 
das Comissões Setoriais. Recorra ao manual sempre que necessário e conte com o suporte e 
parceria	da	Comissão	Gestora	Ambientação	para	superar	os	desafios	e	dificuldades	que	surgirão	
pelo caminho.

Ambientação, mais que um programa, uma atitude!

2. INTRODUÇÃO

 
A	busca	pelo	equilíbrio	entre	o	consumo	e	a	qualidade	de	vida	nos	apresenta	situações	desafiadoras.	
Como pensar em sustentabilidade em uma sociedade que nos estimula diariamente a consumir 
cada vez mais?  O estilo de vida das pessoas tem sido um fator preocupante no que se refere aos 
recursos naturais, pois esse modelo de desenvolvimento pautado na produção exacerbada e no 
consumo desenfreado induz à cultura do desperdício e à geração de resíduos em larga escala. 

A demanda atual por recursos naturais já é maior do que a capacidade do planeta em disponibilizá-
los de maneira sustentável. Além disso, a geração de resíduos aumenta em um ritmo quatro vezes 
maior do que o crescimento populacional. 

As nossas atitudes podem estar proporcionando mudanças irreversíveis ao meio ambiente. Temas 
como aquecimento global, emissões de gases de efeito estufa, aumento do nível dos oceanos, 
poluição da água, do solo, do ar, queimadas, desmatamentos e esgotamento dos aterros sanitários 
são realidades cada vez mais presentes no nosso dia a dia.

Mas a busca por uma sociedade sustentável é possível. Depende das posturas individuais e do 
esforço coletivo em prol do estabelecimento de novos padrões e hábitos de consumo.

O Programa Ambientação vem ao encontro dessa necessidade crescente de mudança de 
comportamento por parte dos cidadãos. Com foco nos servidores públicos, a proposta é inserir 
a dimensão ambiental no cotidiano das Instituições governamentais, internalizando práticas 
ambientais que tornem os processos mais sustentáveis, sem desperdícios e com melhor utilização 
dos recursos públicos.
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3. CONHECENDO O AMBIENTAÇÃO

 
O Programa Ambientação, criado em 2003 pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, vem se 
apresentando como um dos projetos da administração pública do Governo do Estado de Minas 
Gerais de maior destaque na área da sustentabilidade, não apenas no nível estadual, mas também 
nacional. 
 
O projeto elaborado em 2003, com a implantação piloto no órgão ambiental estadual nos anos 
2004/2005 e expandido, a partir de 2006, para dezenas de Instituições públicas estaduais, algumas 
prefeituras municipais e organizações da sociedade civil, atualmente, também implantado na 
Cidade Administrativa de Minas Gerais, atinge um público alvo de milhares de pessoas.

 3.1 OBjETIvOS DO PROgRAMA

 
O Programa Ambientação tem como principal objetivo a mudança de hábitos e atitudes dos 
servidores públicos estaduais, por meio da promoção do consumo consciente para a redução 
do consumo de água, energia, papel e plástico, além da coleta seletiva. Essas ações combatem o 
desperdício	e	contribuem	para	a	economia	dos	recursos	naturais	e	financeiros.	

Além disso, sua vertente social é expressa na mobilização e doação de materiais recicláveis para 
as associações e cooperativas de catadores, contribuindo para o aumento de renda e resgate da 
cidadania desses importantes agentes ambientais, ainda em grande vulnerabilidade social em 
nosso país.  

 3.2 LINHAS DE AÇÃO

O Ambientação incentiva a apropriação do conceito dos 5 R’s - Repensar, Recusar, Reduzir, 
Reaproveitar e Reciclar - por meio das linhas de ação “Consumo Consciente” e “gestão de Re-
síduos”.

O objetivo da linha Consumo Consciente é sensibilizar os servidores para a responsabilidade 
quanto ao uso correto dos bens e serviços da Administração Pública, possibilitando economia 
de recursos naturais, redução de desperdícios e o reaproveitamento de materiais; além de dar 
preferência, no momento das compras, aos produtos com diferenciais ecológicos, seja na sua 
constituição (reciclável), seja em seu processo produtivo (menor consumo de energia, quantidade 
de matéria-prima e geração de resíduos).

A segunda, gestão de Resíduos, possibilita destinar adequadamente os resíduos das Instituições, 
aumentar a vida útil dos aterros sanitários e contribuir para a geração de trabalho e renda das 
associações de catadores de materiais recicláveis, que recebem os materiais das Instituições por 
meio de doações. 
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 3.3 METODOLOgIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Para o desenvolvimento das atividades, a estrutura de gestão do Programa, instituída por meio da 
Portaria FEAM 345, de 11 de janeiro de 2007, é composta por uma coordenação geral, denomina-
da Comissão Gestora e por coordenações em cada Instituição onde o Programa é desenvolvido, 
denominadas Comissões Setoriais. 

As responsabilidades para a Instituição requerente e sua respectiva Comissão Setorial são 
definidas	pelo	Termo	de	Adesão.	Esse	Termo	é	o	instrumento	legal	que	formaliza	o	processo	de	
implementação	do	Ambientação	e,	a	partir	de	um	modelo	geral,	é	elaborado	de	forma	específica	
para cada Instituição. 

Todos os membros da Comissão Setorial devem conhecer o Termo de Adesão assinado por sua 
Instituição. 

 3.4 INDICADORES

 
O Ambientação, desde sua criação, desenvolve suas atividades com base em indicadores e metas, 
que são os balizadores para o planejamento e desenvolvimento de cada Instituição parceira e 
para o Programa como um todo. 

Os indicadores do Programa, comuns a todas as Instituições e apresentados na tabela a seguir, 
devem ser monitorados pelas Comissões Setoriais e sistematizados pela Comissão Gestora, 
que estabelece os parâmetros a serem medidos para o conjunto de Instituições parceiras. Cada 
Instituição,	com	apoio	de	sua	Comissão	Setorial,	pode	identificar	e	medir	outros	indicadores	que	
julgue necessário acompanhar.

Informações detalhadas para os indicadores são disponibilizadas no Sistema Integrado de Gestão 
do Ambientação – SIGA. As Comissões Setoriais devem conhecer com detalhes as funções e as 
operacionalidades do SIGA.

Indicadores do Programa Ambientação

Consumo de água

Consumo de papel A4

Consumo de copos descartáveis

Percentual de recicláveis em relação aos resíduos gerados

Consumo de energia

10 11

Geração total de resíduos



4. AS COMISSÕES SETORIAIS

 
As Comissões Setoriais, incluídas na estrutura gerencial do Programa Ambientação, constituem o 
importante elo entre as Instituições parceiras e a Comissão Gestora e sua atuação é estratégica 
para o desenvolvimento do Programa. 

A Comissão Gestora e as Comissões Setoriais constituem a Equipe de Gestão do Ambientação. 
Por isso, após a assinatura do Termo de Adesão, a Comissão Setorial da Instituição deve ser 
definida	 no	 prazo	 máximo	 de	 até	 15	 dias	 úteis.	 A	 formalização	 desse	 ato	 se	 dá	 através	 de	
publicação interna da própria Instituição.

 4.1 COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES SETORIAIS

 
A Comissão Setorial deve ser formada por, no mínimo, três servidores da Instituição, sendo um 
representante do setor de comunicação, um representante do setor de recursos humanos e um 
representante	do	setor	de	planejamento,	gestão	e	finanças.	Esses	servidores,	de	acordo	com	o	
Termo	de	Adesão,	devem	ser	formalmente	liberados	pelas	suas	chefias	imediatas	com	previsão	
de 5 horas semanais de dedicação ao Programa. O número máximo de integrantes da Comissão 
Setorial é de seis servidores. 

As Comissões Setoriais podem, e devem, buscar a colaboração de outros participantes nas 
atividades do Ambientação, que poderão atuar como Facilitadores Voluntários. Alguns Facilitadores 
Voluntários poderão vir a ser membros da Comissão e, mediante autorização formal de suas 
chefias	imediatas,	poderão	ser	incluídos	na	Comissão	Setorial.	

Considerando as atribuições das Comissões Setoriais é desejável que seus integrantes 
enquadrem-se no seguinte perfil: interesse pela atitude e pelo consumo consciente e coleta 
seletiva, facilidade de relacionamento interpessoal, olhar crítico e criatividade.

 4.2 ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES SETORIAIS 
As atribuições das Comissões Setoriais, apresentadas a seguir são de caráter geral – quando 
comuns	a	todas	as	comissões	–	e	específicas,	quando	dirigidas	às	especificidades	institucionais:

Atribuições das Comissões Setoriais

Solicitação de esclarecimentos à Comissão Gestora, em caso de dúvidas, sobre o Termo de 
Adesão	firmado	pela	instituição	parceira.

Estabelecimento de rotina de reuniões entre os integrantes da Comissão Setorial, incluindo o 
grupo de facilitadores voluntários, quando houver, para planejamento, execução e avaliação 
das ações previstas, possibilitando redirecionamento das ações de acordo com os resultados. 

Participação em reuniões periódicas com a Comissão Gestora Ambientação para nivelamento 
das ações.

Realização do diagnóstico para determinação dos tipos e quantidade de resíduos da Instituição, 
que deverá ser atualizado a cada dois anos e que subsidia o estabelecimento das metas. Esse 
diagnóstico terá o suporte da Comissão Gestora Ambientação.

Elaboração de Plano de Ações Estratégicas, com base nos resultados do diagnóstico, para as 
campanhas	do	Ambientação,	definidas	nas	linhas	de	ação	Consumo	Consciente	e	Gestão	de	
Resíduos.

Registro dos dados referentes aos indicadores no Sistema Integrado de Gestão Ambientação 
- SIGA.
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Acompanhamento dos indicadores do Programa e suas metas. 

Divulgação de resultados dos indicadores do Programa para o público interno (no mínimo a 
cada três meses). 

Inclusão	 no	 Plano	 de	 Ações	 Estratégicas	 das	 iniciativas	 referentes	 às	 especificidades	
institucionais no contexto dos objetivos do Programa. 

Divulgação de ações desenvolvidas na Instituição e seus resultados e envio aos veículos de 
comunicação	do	Programa	Ambientação:	Notícias	Ambientação	e	Rede	Ambientação.	

Desenvolvimento e monitoramento de ações continuadas para fortalecimento de todas as 
iniciativas do Programa. 

Identificação	de	sistema	de	comunicação	para	divulgação	na	Instituição	de	ações	e	resultados	
(semanal, quinzenal ou mensal).

 4.3 AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES

 
Para o cumprimento das atribuições básicas, as Comissões Setoriais deverão, no mínimo, 
implementar	as	seguintes	ações:

•	 Dimensionar, implantar e manter a infraestrutura necessária para a coleta seletiva dos 
resíduos, considerando coletores coletivos para materiais recicláveis e para não recicláveis, e 
caixas coletoras para recolhimento de papel para reutilização.

•	 Dimensionar e implantar a substituição de copos descartáveis por canecas reutilizáveis.
•	 Providenciar local para armazenagem dos resíduos e aquisição de equipamentos como 

balança e containers.

•	 Providenciar aquisição de guilhotina e encadernadora para confecção de blocos de anotações 
e rascunho.

•	 Definir	e	acordar	com	a	Associação	de	Catadores	o	recolhimento	dos	materiais	 recicláveis,	
definindo	parâmetros	tais	como:	volume,	frequência,	horário,	etc.

•	 Supervisionar a pesagem diária dos resíduos recicláveis e não recicláveis a ser realizada pela 
equipe de manutenção e limpeza e atualizar os valores mensalmente no SIGA.

•	 Acessar	 as	 contas	 de	 água	 e	 energia,	 identificando	 o	 número	 atualizado	 de	 servidores,	
mensalmente, para alimentar o SIGA.

•	 Elaborar e disponibilizar o Quadro de Gestão à Vista com os indicadores do Programa e da 
respectiva Instituição.

As aquisições previstas e a disponibilização de pessoal para a implementação dessas ações são 
obrigações das Instituições parceiras, assumidas quando da assinatura do Termo de Adesão. 

Dessa	 forma,	 eventuais	 dificuldades	 para	 essas	 aquisições,	 ou	 disponibilizações,	 deverão	 ser	
comunicadas, por escrito, à Comissão Gestora, que deverá tomar as providências cabíveis, 
inclusive, se for o caso, o cancelamento do Termo de Adesão.
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5. COMISSÕES SETORIAIS - CAPACITAÇÃO CONTINUADA

 
Os integrantes das Comissões Setoriais deverão participar de programa de capacitação continuada 
que reforce os atributos básicos necessários para o exercício das ações estratégicas do Programa.

 5.1 TREINAMENTO – PROgRAMA AMBIENTAÇÃO

 
Os membros das Comissões Setoriais devem participar de treinamento promovido pela Comissão 
Gestora, inclusive para atualizações em periodicidade julgada necessária, com informações sobre 
os aspectos retrospectivos e prospectivos do Programa, enfatizando os objetivos e metas em curso, 
a estrutura gerencial e programática, e a importância do comprometimento e responsabilidade 
de todas as Instituições para a internalização da atitude consciente de consumo e gestão de 
resíduos visando ao alcance das metas estabelecidas.
 
Além da participação nesses treinamentos, os membros das Comissões Setoriais devem consultar 
sistematicamente os materiais disponibilizados no site e na rede do Programa Ambientação para 
desenvolverem suas atribuições adequadamente, bem como para informar aos demais servidores 
da Instituição sobre o Programa Ambientação.

 5.2 DIAgNóSTICO DE RESíDUOS

 
Para conhecer o tipo e quantidade de resíduos gerados na Instituição é necessário realizar um 
diagnóstico, que deverá ser atualizado a cada dois anos. Essa atividade deverá ser coordenada 
pela Comissão Setorial com a participação da equipe de manutenção e limpeza, dos facilitadores 
voluntários e o maior número possível de servidores. A Comissão Setorial deverá ser capacitada 
pela Comissão Gestora para a realização de diagnóstico, por meio dos procedimentos adotados 

e pela avaliação dos resultados obtidos.
 
A realização do diagnóstico representa um momento importante de sensibilização e educação 
ambiental, considerando que durante a sua execução é possível observar e discutir a questão 
do desperdício e a mudança de paradigma para se entender o “lixo” como algo que pode 
ser valorizado através da reciclagem. Dessa forma, as Comissões Setoriais devem proceder à 
mobilização dos servidores para participação, ainda que seja como observadores do diagnóstico, 
que deve ser realizado como um grande evento na Instituição.

 5.3 UTILIzAÇÃO DO SIgA

 
O Sistema Integrado de Gestão Ambientação - SIGA constitui uma das mais importantes 
ferramentas do Programa. Todos os integrantes das Comissões Setoriais deverão ser treinados 
para	 conhecer	o	 SIGA	em	extensão	 suficiente	para	que,	 além	de	alimentar	o	 sistema	e	 retirar	
relatórios gerenciais, possam avaliar suas fragilidades e oportunidades. Os integrantes deverão 
também estar capacitados para orientar outros servidores que necessitem utilizar o SIGA.

 5.4 ACERvO DE INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO

 
O Acervo de Instrumentos de Comunicação do Ambientação deverá ser alvo de conhecimento 
dos integrantes das Comissões Setoriais para subsidiar seus planejamentos e atividades de 
mobilização, sensibilização e motivação, prioritariamente com foco na internalização dos objetivos 
do Programa. A Comissão Gestora prestará o apoio necessário para a apresentação desse acervo 
e os esclarecimentos necessários a sua utilização.
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 5.5 OfICINA DE PROCEDIMENTOS

 
Com a periodicidade que julgar adequada, a Comissão Gestora Ambientação promoverá 
a	 realização	 de	 Oficinas	 de	 Procedimentos.	 Para	 a	 primeira	 oficina,	 os	 participantes	 serão	
selecionados entre os integrantes das Comissões Setoriais, incluindo os Facilitadores Voluntários, 
que serão orientados para o registro dos principais procedimentos em documento denominado 
Caderno	de	Procedimentos	do	Ambientação.	Outras	oficinas	serão	realizadas	para	revisões	e	/	ou	
novas inclusões de procedimentos. Os primeiros procedimentos devem contemplar a realização 
do Diagnóstico de Resíduos, o manuseio do SIGA e os Planos de Ações Estratégicas.

 5.6 TREINAMENTO gERENCIAL

 
Considerando o rol de atribuições das Comissões Setoriais, seus coordenadores deverão ser alvo 
de	capacitação	para	itens	específicos	de	Gestão	de	Projetos	e	de	Pessoas.	

Ressalta-se a importância desses treinamentos para que essas coordenações estejam capacitadas 
para liderar processos de gestão de grande complexidade, com característica fortemente matricial, 
abrangendo mudanças de hábitos e atitudes, inclusive em níveis hierárquicos superiores.

6. COMUNICAÇÃO

 
A comunicação do Programa Ambientação procura traçar propostas de ações para ser um 
modelo de orientação para as Comissões Setoriais, de forma que essa ferramenta seja entendida 
não apenas como um instrumento de divulgação, assessoria de imprensa ou publicidade e 
propaganda, mas uma ferramenta estratégica capaz de gerar participação, comprometimento e 
melhores resultados, que é o que realmente importa. 

Por	isso,	o	processo	de	comunicação	é	tão	importante	quanto	o	educativo,	pois	o	grande	desafio,	
que é informar, sensibilizar, motivar e envolver os servidores nessa perspectiva de mudanças 
comportamentais e culturais na instituição requer planejamento e persistência.

Logo, o objetivo da comunicação do Ambientação é estabelecer um relacionamento contínuo e de 
mão dupla com cada instituição parceira, constituindo-se como fator-chave para o cumprimento 
da missão do Programa.

A seguir, você conhecerá os principais veículos de comunicação utilizados pelo Programa e como 
a Comissão Setorial deverá proceder para criar seus informativos e interagir com as diferentes 
ferramentas.
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 6.1 NOTíCIAS AMBIENTAÇÃO

 
O “Notícias AmbientAÇÃO” é o boletim do Programa, cujo objetivo é informar a todos os 
servidores e colaboradores da Instituição as ações que vêm sendo realizadas ou até mesmo 
veicular dicas e curiosidades que possam ajudar a melhorar os indicadores que precisam ser 
trabalhados.	Esse	veículo	poderá	ser	publicado	quinzenalmente.	Sugere-se	que	ele	seja		afixado	
nos quadros de aviso, jornal mural ou que seja enviado por e-mail. Cada Instituição produzirá o 
seu informativo e este deverá ser encaminhado à equipe de comunicação da Comissão Gestora 
a	 fim	 de	 ser	 veiculado	 também	 na	 Rede	 Ambientação	 para	 que	 todas	 as	 Comissões	 possam	
conhecer os trabalhos realizados nas diferentes Instituições.

Algumas	dicas	importantes:	imprimi-lo	em	modo	rascunho	e	em	papel	para	reutilizar.	Evitar	fundos	
chapados e coloridos quando impresso. Usar fotos e depoimentos dos funcionários valoriza a 
ação das pessoas. 

Recomenda-se que os responsáveis pela produção desse boletim façam a leitura do Manual de 
Identidade Visual do Programa Ambientação.

 6.2 REDE AMBIENTAÇÃO 

www.REDEAMBIENTACAO.wORDPRESS.COM 
A Rede Ambientação é um blog, que tem o objetivo de promover a interação entre as Comissões, 
de forma que as ações desenvolvidas nas Instituições e os boletins publicados internamente sejam 
disponibilizados para todos os usuários. Sua estrutura permite que sejam postados comentários 
e que as matérias sejam votadas. Na Rede Ambientação, é possível realizar a busca de todos os 
posts veiculados e atualizar o contato dos membros das Comissões. Nessa ferramenta, o usuário 
também encontra dicas, dúvidas frequentes, curiosidades, notícias da área ambiental e uma 
agenda de fóruns, eventos e palestras.
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 6.3 fACEBOOk

www.fACEBOOk.COM/PROgRAMAAMBIENTACAO 
O Facebook é uma ferramenta dinâmica de interação, gerenciada pela Comissão Gestora, onde 
são veiculadas dicas, curiosidades, cursos e eventos na área ambiental. Além disso, é possível 
acompanhar as ações do Programa por meio dos álbuns publicados constantemente. As Comissões 
têm a opção de utilizar as peças divulgadas e replicar na Instituição.

 6.4 TwITTER  

TwITTER.COM/AMBIENTACAO 
Outra rede social utilizada pelo Programa é o Twitter. Por meio dessa ferramenta midiática são 
veiculados os conteúdos publicados no Facebook, além das ações e campanhas desenvolvidas 
pelo Ambientação. No Twitter, o usuário também acompanha todas as publicações da Rede 
Ambientação.
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 6.5 YOUTUBE 

www.YOUTUBE.COM/REDEAMBIENTACAO 
No Youtube são publicados vídeos de sensibilização, matérias jornalísticas e vídeos de ações 
realizadas pelo Programa. Por meio dessa ferramenta, o usuário pode avaliar, compartilhar e 
deixar comentários sobre os vídeos postados. 

7. RESPONDENDO A NOvOS DESAfIOS

 
Para cada ano as Comissões Setoriais deverão desenvolver ações que correspondam ao alcance 
de	novos	desafios	alinhados	com	as	orientações	da	Comissão	Gestora	Ambientação.	
 
Como	 primeiro	 tema	 de	 desafio	 propõe-se	 a	 elaboração	 de	 um	 Sistema	 de	 Certificação	 para	
as Instituições Parceiras, a partir de pontuação do desempenho das Comissões Setoriais e da 
integração	do	corpo	diretivo,	refletindo	as	iniciativas	e	comprometimento	com	o	Programa.	Esse	
sistema,	a	exemplo	de	outros	sistemas	de	certificação,	contemplaria	os	níveis	Bronze,	Prata,	Ouro	
e	 Diamante.	 As	 certificações	 seriam	 oficialmente	 reconhecidas,	 assinadas	 pelo	 governador	 do	
Estado. 

Outro	 desafio	 interessante,	 considerando	 a	 realidade	 espacial	 da	 Cidade	 Administrativa,	 seria	
a implementação do Projeto Lixo Zero, no qual a fração orgânica seria submetida ao processo 
de compostagem, produzindo material para adubação de suas áreas verdes e os rejeitos 
encaminhados para o coprocessamento em indústrias de cimento localizadas na região. Esse 
desafio	deveria	contar	com	o	apoio	técnico	da	FEAM.
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8. LEITURAS RECOMENDADAS

- Manual de Identidade Visual do Programa Ambientação

- Cartilha Programa Ambientação – Conceitos e Procedimentos

- Cartilha Programa Ambientação nas Unidades de Conservação

- Memória do Termo de Parceria 20/2008

- Livro Comemorativo dos 10 anos do Programa Ambientação

- Relatório Visão Retrospectiva e Prospectiva do Ambientação
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CONTATOS

Comissão gestora AmbientAÇÃO

Rua Belém, nº 40 - Esplanada - CEP 30285-010 - Belo Horizonte - MG - Brasil

(31) 3245-4420

Comissão gestora AmbientAÇÃO - Cidade Administrativa

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n. 
- Prédio Minas, 2º andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG - Brasil

(31) 3915-1797 / 3915-1795

E-MAIL: ambientacao@israelpinheiro.org.br

BLOG: redeambientacao.wordpress.com

FACEBOOK: www.facebook.com/ProgramaAmbientacao

TWITTER: www.twitter.com/ambientacao

www.ambientacao.mg.gov.br



Av.	Belém,	40,	Esplanada	-	Belo	Horizonte	/	MG	-	Cep.:	30285-010

www.ambientacao.mg.gov.br

MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO

SUST ENTÁVEL

GOVERNO
DE MINAS


