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APRESENTAÇÃO

 
Nas últimas décadas, diante de vários problemas ambientais vivenciados pela humanidade e do aumento considerável do 

desenvolvimento industrial, a sociedade se viu obrigada a rever conceitos e atitudes em relação ao meio ambiente.

O Brasil, através da Lei Federal nº 6.938/81, definiu a educação ambiental como princípio da Política Nacional do Meio 

Ambiente, visando assegurar no país conscientização e participação popular na preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental. Esta previsão também recebeu resguardo em nossa legislação estadual e na própria Constituição 

Federal, que atribuiu ao Poder Público o dever de promoção da educação ambiental.

A população, em geral, já possui conhecimentos básicos acerca das condutas coerentes para com a proteção ambiental. 

Reciclagem, uso racional da água, economia de energia elétrica, prevenção de queimadas, proteção de espécies em risco de 

extinção, são exemplos de ações que cabem também a todos nós, mas que precisam sempre ser fomentadas. 

É neste contexto de oportunidade e de “dever” que surgiu o Programa AmbientAÇÃO, lançado em dezembro de 2003 

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD, por meio da Coordenação de Educação e Extensão Ambiental.

Após 10 anos, os resultados apresentados nos trazem a obrigação de celebrar, reconhecendo o excelente trabalho exercido 

pela equipe responsável pelo programa e pelas instituições parceiras. 

No ano de 2014, como exemplo de resultados, na Cidade Administrativa destaca-se o encaminhamento de 217.697 quilos, 

ou 32%, dos resíduos sólidos gerados nas instituições para a reciclagem por meio de doação a organizações de catadores. 

No mesmo ano, 408.900 folhas de papel foram recolhidas para reaproveitamento e 8.148 blocos confeccionados. Isso 

significa 817 resmas de papel reaproveitadas e economia de R$ 6.372,00. Também houve uma economia de 2.935.926 

unidades de copos descartáveis entre os anos 2012 e 2013, num total de 4.753.242 de bebidas servidas, gerando economia 

estimada de R$ 88.000,00. A partir de 2014, os servidores deixaram de utilizar copos descatáveis no Complexo.

Ainda que o nível de consciência ambiental venha aumentando gradativamente, com a colaboração da mídia, das 

instituições de ensino, dos programas desenvolvidos pelo Poder Público, pelo trabalho de ONGs, dentre outros, para que a 

Educação Ambiental seja, de fato, contínua, também são necessárias atitudes individuais e coletivas. Assim, o compromisso 

e envolvimento das instituições parceiras e de cada um singularmente, praticando a educação ambiental, são essenciais.
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Por este motivo o Programa AmbientAÇÃO ganha fôlego para muitos e muitos anos. Somente assim a Educação Ambiental 

cumprirá seu papel transformador, essencial para se alcançar um meio ambiente equilibrado para benefício das presentes e 

futuras gerações.  Esse é um processo ainda em evolução!

Dep. Luiz Sávio de Souza Cruz

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD
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PREFÁCIO

 
Minha impressão ao comemorar os 10 anos do Programa AmbientAÇÃO é parecida com aquela  que comumente temos 

quando encontramos, após algum tempo, o filho de um amigo e exclamamos: nossa como cresceu!

Ao revisitar o início dessa história lembro-me de como tudo começou, ainda quando a FEAM funcionava num prédio da 

Avenida Prudente de Morais, junto com a SEMAD.  A proposta inicial era implantar um programa de coleta seletiva de resíduos 

sólidos gerados nos 5 andares do edifício. Algumas mudanças foram implementadas de imediato, como as famosas caixinhas 

de madeira ao lado das impressoras e espalhadas pelas unidades, para que as folhas de papel A4 impressas e sem serventia 

pudessem ser reutilizadas na face em branco. Que mudança de hábito! Alguns questionamentos com certeza, mas ao final de 

cada mês contabilizado, a economia ia só crescendo.

Um pouco depois, trabalhamos a concepção do nosso mascote, o Bileco, com sua cabeça em forma de setas, com as cores da 

coleta seletiva. Ah... mais que coisa esquisita essa cabeça! Quantos palpites! Mas as autoras bateram o pé: a cabeça aberta é 

para representar a abertura para novas ideias! 

Então a coleta seletiva de resíduos deixou de ser uma inovação, pois se incorporou à realidade do trabalho da instituição. Logo 

o Bileco começou a querer fazer economia de energia elétrica, de água, eliminar os copos descartáveis e fazer todo mundo 

trazer sua canequinha de casa. Inventou uma blitz na hora do almoço para verificar quem deixava o monitor do computador 

ligado... mais mudanças de comportamento para o consumo consciente! E também um pouco de ginástica laboral, pois 

ninguém é de ferro! E, para descontrair, uma Feira de Trocas, onde só vale a moeda social.

E não é que deu tão certo que outros órgãos da administração pública estadual começaram a querer o Bileco também? E 

começou pelo Complexo do Palácio da Liberdade, muito chique! 

Todo este sucesso foi devidamente reconhecido quando fomos agraciados com o Prêmio Excelência em Gestão Pública do 

Estado de Minas Gerais, em 2005, Prêmios Ford Motor Company de Conservação Ambiental e Ponto Terra Minas, ambos em 

2006, e com o Prêmio Hugo Werneck de Conservação e Amor à Natureza, em 2011, o que nos encheu de orgulho e ainda mais 

responsabilidade.

Enfim, nesses dez anos o AmbientAÇÃO não parou de crescer até chegar à marca de 76 instituições parceiras, antes da 

consolidação da Cidade Administrativa. Esse sim foi um dos maiores desafios. Trazer para a CA os conceitos do programa e 

envolver os mais de 17.000 servidores, num ambiente totalmente diferenciado.
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“

“

Por isso, o que mais nos orgulha é ver pelos corredores, andares e áreas comuns da CA as marcas do AmbientAÇÃO, que hoje 

não é mais um programa da FEAM, mas da administração pública de Minas Gerais.

E devemos reconhecer que essa história é brilhante por causa do empenho de todas as pessoas que fizeram parte da comissão 

gestora nessa última década, em especial da colega Miriam Dias Baggio, mãe do Bileco e força motriz do programa. São a 

energia e o empenho desta comissão que envolvem os funcionários das OSCIPS parceiras, Ambiente Brasil Centro de Estudos 

(ABCDE) e Fundação Israel Pinheiro (FIP), os servidores que compõem as comissões setoriais e as centenas de pessoas que 

trabalham nos diversos órgãos participantes.

Todos juntos, com dedicação e consciência, fazem com que as boas práticas ambientais extrapolem os limites dos lugares 

públicos e influenciem toda a comunidade.

Parabéns e vida longa ao Bileco!

Zuleika Stela Chiacchio Torquetti

Presidente da FEAM
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Registrar a história de um programa ambiental é compartilhar e comungar de ideias e valores que incentivam as boas práticas 

em prol do bem comum.

Celebrar os 10 anos do AmbientAÇÃO é reconhecer a vontade daqueles que acreditaram na mudança de pensamento e na 

transformação de atitudes e gestos.

A existência e o sucesso do AmbientAÇÃO só foi possível porque sempre contamos com o apoio, confiança e respeito da 

direção da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD.

Sinto-me honrada de estar à frente do Programa AmbientAÇÃO ao longo desses 10 anos e ter o privilégio de ter trabalhado 

e trabalhar com pessoas tão especiais. 

Agradeço ao amigo Ricardo Botelho, que acreditou na essência do AmbientAÇÃO juntamente comigo desde a sua concepção 

até os dias de hoje. Em seu nome, agradeço a todos os colaboradores e parceiros que fazem parte da nossa história.

Mirian Cristina Dias Baggio

Coordenadora da Comissão Gestora AmbientAÇÃO – FEAM

O Programa AmbientAÇÃO é o exemplo concreto de que com trabalho e esforço os sonhos podem se tornar realidade.

Em 2003, quando escrevemos a proposta de um programa de educação socioambiental para ser piloto no prédio da SEMAD 

e da FEAM, o objetivo era aprimorar uma metodologia educativa que pudesse se estender para todas as instituições públicas 

mineiras. Uma década depois, podemos dizer que estamos conseguindo. E esse resultado só está sendo possível pela constância 

de propósito e comprometimento de todos os profissionais que atuam ou que atuaram no AmbientAÇÃO.

Comemoramos os 10 anos do Programa AmbientAÇÃO com a certeza de que, se os sonhos podem se tornar realidade, uma 

sociedade pode se desenvolver com consciência, cuidado e respeito ao meio ambiente.

Ricardo Botelho Tostes Ferreira

Coordenador Técnico do Programa AmbientAÇÃO – Fundação Israel Pinheiro

“

“

“

“
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Ricardo e Mirian, coordenadores do Programa, no Espaço AmbientAÇÃO - 2014

Equipe do Programa AmbientAÇÃO durante o 8º FIA - 2014

Equipe do Programa AmbientAÇÃO durante a 4ª Feira de Trocas - 2013

Oficina de Natal - 2004
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1. PROJETO AMBIENTAÇÃO, O INÍCIO DE UMA IDÉIA 

O Projeto AmbientAÇÃO foi concebido a partir da observação no comportamento dos servidores dos órgãos ambientais 

– Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

SEMAD, quando se verificou que no desempenho de suas atividades havia atitudes e hábitos nem sempre coerentes com os 

princípios da sustentabilidade, notadamente em termos de consumo de água e de energia e na geração de resíduos. Outra 

observação relevante foi concernente ao comportamento das equipes de manutenção e limpeza, não alinhado aos princípios 

da sustentabilidade. Além desses fatores, houve a demanda do Governo do Estado para a implantação de coleta seletiva no 

complexo dos palácios da Liberdade e Mangabeiras.

Nesse sentido, foi formada uma equipe composta por servidores da FEAM e da SEMAD, com coordenação geral da bióloga 

Mirian Cristina Dias Baggio e coordenação técnica do gestor ambiental Ricardo Botelho Tostes Ferreira, ambos do Núcleo 

de Comunicação, Educação Ambiental e Extensão – CEAE/FEAM, em meados de 2003, quando se deu início à elaboração de 

um projeto piloto para a implantação de educação ambiental no prédio onde estavam sediadas a SEMAD e FEAM, à Avenida 

Prudente de Morais. nº 1675, Santa Lucia, Belo Horizonte.

Em setembro de 2003, com apoio da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU, foram realizadas 

amostragens para a caracterização dos resíduos gerados no prédio da SEMAD/FEAM, composto por sete pavimentos: cinco 

andares tipo, térreo e subsolo, abrigando mais de 300 servidores. A amostragem ocorreu durante os cinco dias da semana 

de 09 a 15 de setembro de 2003. 

Os resíduos dos sanitários e restos de alimentos foram coletados separadamente, gerando em média três sacos de 100 litros 

por dia, ou seja, 300 litros/dia. Os resíduos potencialmente recicláveis foram recolhidos em 28 sacos de 100 litros durante todo 

o período de amostragem, gerando em média 560 litros/dia.

Para determinar a gravimetria dos resíduos potencialmente recicláveis, tomou-se uma amostra de 12 sacos de 100 litros, 

equivalente a 43% da amostragem recolhida.

Na Tabela 1, apresenta-se o percentual dos materiais recicláveis dos sacos amostrados, representando a composição 

gravimétrica para os resíduos do prédio.
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O relatório da amostragem indicou grande desperdício de papel branco e envelopes, que poderiam ser reutilizados.

A partir da bibliografia e experiências pesquisadas e da amostragem realizada, a equipe elaborou o Projeto AmbientAÇÃO - 

Educação Ambiental em Prédios do Governo de Minas Gerais, consubstanciado em relatório datado de dezembro de 2003. 

A marca para o AmbientAÇÃO foi estabelecida a partir da soma das palavras Ambiente e Ação, resultando no vocábulo 

AmbientAÇÃO, que traduz a ideia de adequar-se ao ambiente com ações efetivas.

A partir da marca foi criada a logomarca, enriquecida com a figura que passou a ser o símbolo do Projeto: o Bileco. Trata-se 

de um boneco sorridente, com setas nas cores azul, vermelho e amarelo saindo da cabeça, como a convidar a todos a refletir 

sobre a importância da coleta seletiva. 

Papelão

Papel Branco

Papel Jornal

Papel Revista

Papel Colorido

Copos descartáveis

Sub Total 1

Plásticos

Garrafas PET

Sub Total 2

Tetra Pack

Total Geral 

33,5

Material Reciclável Percentual %

14,0

14,0

7,0

3,5

14,0

72,0

7,0

3,5

24,5

3,5

100,00

Tabela 1 - Percentual de Materiais Recicláveis
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2. A FASE PILOTO 

O Projeto Piloto foi oficialmente lançado em 17 de dezembro de 2003 e desenvolvido no período de janeiro de 2004 a julho 

de 2005.

O público alvo contemplado foram os dirigentes, servidores e prestadores de serviços/terceirizados da Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, no prédio de 

sete andares localizado na Av. Prudente de Morais.

O Projeto piloto teve como objetivo geral conscientizar e sensibilizar os funcionários da SEMAD e FEAM para a importância 

de adotarem atitudes ambientalmente corretas e coerentes com a imagem de órgãos que buscam a melhoria da qualidade 

ambiental.

Evento de Lançamento Programa AmbientAÇÃO na FEAM e SEMAD - 2003



14

Evento de Lançamento Programa AmbientAÇÃO na FEAM e SEMAD - 2003
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Os objetivos específicos destacaram a necessidade da reflexão dos servidores e prestadores de serviços sobre os aspectos 

ambientais decorrentes de suas atividades, promovendo a conscientização e incentivando a mudança de hábitos e atitudes 

para o uso racional dos recursos naturais em suas ações cotidianas, evitando o desperdício e destinando adequadamente 

os resíduos, constituindo-se em piloto para se tornar referência para futura implantação do Projeto em outras secretarias e 

instituições do governo estadual.

O projeto piloto estabeleceu os seguintes aspectos ambientais a serem considerados: consumo de água, energia, copos 

descartáveis, material de escritório, geração de resíduos, emissões atmosféricas e ruídos, com a expectativa de benefícios 

ambientais, econômicos e sociais pela redução nos consumos; e melhoria no ambiente de trabalho pela redução dos níveis de 

ruído e eliminação do uso de cigarro em ambientes fechados. 

Assim, o Projeto foi estruturado em duas linhas de ação: Atitude Consciente e Qualidade de Vida no Trabalho. 

Exposição resíduos recicláveis - 2004
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 2.1. ATITUDE CONSCIENTE 

Esta linha de ação foi composta por três campanhas: consumo consciente, coleta seletiva e comportamento no trânsito.

• Campanha de Consumo Consciente – promover o uso racional dos recursos naturais, considerando os princípios 

da redução e da reutilização no cotidiano, reforçando a importância das atitudes individuais, para as quais foi dado destaque 

para a redução do consumo de água, energia, copos descartáveis e material de escritório (papel A4 e cartucho de impressora). 

No nível institucional, destacou-se a necessidade de estabelecer procedimentos para as compras sustentáveis por parte da 

SEMAD/FEAM.

As ações previstas foram substituição de copos descartáveis de plástico por canecas duráveis, reutilização de papel A4 para 

impressão de rascunho e confecção de blocos de notas; controle do uso de impressoras e de cópias xerox, com registro 

de consumo por setor e adoção do modo de impressão rascunho em todo o prédio para reduzir o consumo de cartuchos. 

Substituição das torneiras comuns por torneiras inteligentes, que fecham automaticamente e das válvulas de descarga por 

sistemas de caixa acoplada, que reduzem o consumo de água nos sanitários. Para as compras sustentáveis, a substituição 

das vassouras de piaçava por vassouras de fibras de PET e produtos de limpeza biodegradáveis. Outras ações previstas foram 

palestras e oficinas para o público alvo, em especial para os prestadores de serviço na limpeza (MGS) e na central de cópias 

(ASPROM) e a realização de uma Feira de Trocas. 

Campanha de redução de copos descartáveis - 2004



17

Tirinha para Campanha Consumo Consciente - 2004

Desperdício de papel A4 - 2004

Capa de bloco com o tema da Campanha Consumo Consciente - 2004
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• Campanha de Comportamento no Trânsito – Promover a conscientização e sensibilização dos motoristas, funcionários 

e colaboradores da SEMAD/FEAM quanto aos aspectos ambientais associados ao trânsito e formas de minimizar seus impactos. 
As ações previstas foram a inspeção de emissões veiculares da frota dos veículos próprios, da prestadora de serviços e dos 
servidores que possuíam autorização para conduzirem em serviço; confecção e distribuição do lixocar, embalagem em material 
não descartável para depositar os resíduos, evitando que fossem atirados nas vias públicas; e elaboração da cartilha Manual 
do Condutor.

• Campanha de Coleta Seletiva – Promover a conscientização de que nem todos os resíduos devem ser descartados 

no lixo, pois muitos materiais podem ser reutilizados ou reciclados, poupando recursos naturais e contribuindo para a inclusão 

social, gerando renda para as famílias que vivem da catação desses materiais. 

A partir da gravimetria realizada nos resíduos gerados no prédio da SEMAD/FEAM a campanha teve como objetivo implantar 

a coleta seletiva, estruturada em cinco etapas; i) inspeção e diagnóstico do comportamento das pessoas; ii) projeto técnico 

e financeiro; iii) mobilização com palestras, oficinas e apresentações teatrais; iv) implantação dos recipientes para a coleta 

dos resíduos segregados nos sete pavimentos, sendo kits de 30 litros, nas cores azul (papel e papelão), vermelho (plásticos), 

amarelo (metais), verde (vidros) e cinza (orgânicos). Implantação de coletor específico para lâmpadas fluorescentes queimadas 

a serem recolhidas, em parceria pela empresa Recitec; v) acompanhamento e monitoria.

Caracterização de Resíduos - 2004
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Capa de bloco com o tema da Campanha Coleta Seletiva - 2004
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Peça gráfica com o tema da Campanha Coleta Seletiva - 2004
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Marca da campanha Comportamento no Trânsito - 2004

Campanha Comportamento no Trânsito - 2004
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Divulgação para Campanha Comportamento no Trânsito - 2004
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 2.2. QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Esta linha de ação foi composta por quatro campanhas: arrumação e limpeza, redução da poluição sonora, saúde do corpo e 

antitabagismo.

• Campanha de Arrumação e Limpeza – Propiciar um ambiente físico organizado, pois o dia-a-dia das atividades gera 

uma grande quantidade de papéis e processos que se acumulam nas mesas e armários. 

As ações previstas foram mutirões para despacharem documentos e concluírem processos, organização e limpeza dos espaços, 

palestras e orientações segundo o sistema 5S.

Campanha Arrumação e Limpeza - 2005
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• Campanha de Redução da Poluição Sonora – Promover a sensibilização dos servidores para reduzir o nível de ruído 

nos setores da instituição, separados muitas vezes por divisórias baixas que não vedavam sons de conversas e reuniões de 

trabalho, gerando incômodos nos setores próximos. 

As ações previstas foram orientações para mudança de comportamento com vistas a baixar o tom das conversas e criação de 

charge enfocando o assunto. 

Atividade lúdica para Campanha da Redução da Poluição Sonora  - 2005
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• Campanha Antitabagismo – Divulgar os malefícios do cigarro e fazer cumprir a Lei Federal nº 9.294 de 15 de julho 

de 1996 que proibiu o fumo nos prédios da administração pública, com o objetivo de reduzir a exposição dos não fumantes e 

sensibilizar os fumantes a abandonarem o vício. 

As ações previstas foram a criação de fumódromo para evitar que não houvesse fumantes no interior do prédio; fixação de 

placas e cartazes de “É Proibido Fumar” e palestras educativas e informativas sobre a questão.

• Campanha de Saúde do Corpo – Promover atividades que permitam bem estar dos servidores no ambiente de 

trabalho, associando atividades físicas periódicas, alimentação saudável e postura ergonômica correta. 

As ações previstas foram implantação de ginástica laboral, veiculação de dicas e informações, palestras e caminhadas ecológicas 

nas proximidades de Belo Horizonte.

Intervenção teatral Campanha Antitabagismo - 2005



25

Ca
m

pa
nh

a 
Sa

úd
e 

do
 C

or
po

 - 
20

05



26

Para o acompanhamento e avaliação do Projeto Piloto foram estabelecidos indicadores para os temas da Linha de Ação 1 

Atitude Consciente – campanhas consumo consciente e coleta seletiva. Para a Linha de Ação 2 foi prevista uma Pesquisa de 

Opinião. Os temas escolhidos para os indicadores estão apresentados na Tabela 2.

Consumo de água

Consumo de energia

Consumo de papel

Consumo de copo descartável

Consumo de cartucho de tinta

Geração de resíduos

Projeto Piloto - Temas para Indicadores

Tabela 2 - Temas para Indicadores

Para os consumos de água, energia e copos descartáveis, os indicadores seriam compostos pela relação do consumo mensal 

em relação ao consumo médio dos meses de referência – setembro, outubro e novembro de 2003.

Para os consumos de papel A4 e cartuchos de impressora, os indicadores seriam compostos pela relação entre a quantidade 

consumida no mês e o número de pessoas no setor.

Para os resíduos, o indicador seria a relação entre o volume gerado mensal em relação ao volume gerado em janeiro de 2004.

Para esses temas foram estabelecidas metas de redução de consumo de água, papel A4, copos descartáveis, cartuchos de 

tinta e geração de resíduos em 25% até dezembro de 2004. Para o consumo de energia, para a mesma data, a meta foi de 

30%. Para a avaliação qualitativa, foi prevista a aplicação de questionários trimestrais sobre a percepção dos servidores e seu 

comportamento no dia-a-dia no ambiente de trabalho.

Para a execução do Projeto Piloto, foram previstos recursos humanos e financeiros da FEAM, inclusive a participação de componentes 

do grupo responsável pela elaboração do projeto para atuarem como facilitadores na implantação do Projeto Piloto.



27

 2.3. PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA FASE PILOTO 

As principais ações desenvolvidas nesse Projeto Piloto tiveram como objetivo geral a identificação daquelas que melhor se 

apresentassem como instrumento de sensibilização e envolvimento do público alvo para alcance dos objetivos da filosofia do 

Projeto, com vistas a selecioná-las para as definições e planejamento após a conclusão dessa fase. 

A seguir são apresentadas as principais ações desenvolvidas:

Coleta Seletiva de papel A4 - 2004
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JOGO DESAFIO AMBIENTAÇÃO

Esse jogo foi criado com o objetivo de despertar maior interesse e conscientização do público alvo pelo Projeto, sendo 

composto por uma série de perguntas buscando a reflexão sobre as ações desenvolvidas e o meio ambiente, bem como sobre 

a percepção dos objetivos do referido Projeto.

Houve momentos especiais de aplicação do Jogo Desafio AmbientAÇÃO: na Semana do Meio Ambiente ( junho 2004 e 

junho2005) envolvendo os servidores do público alvo; no Dia da Secretária (setembro de 2004), em evento realizado na FEAM; 

Fórum das Águas em março 2005; Parque Mangabeiras em junho de 2005. Em abril e junho de 2005 houve aplicações do Jogo 

Desafio AmbientAÇÃO para servidores do IEF e IGAM, já com vistas à inclusão desse público alvo pós-fase piloto.

Telas do jogo Desafio AmbientAÇÃO - 2004
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O AMBIENTAÇÃO VAI AS DIVISÕES 

Durante o mês de novembro de 2004 foi realizada intensa programação de reuniões para cada uma das dezoito unidades 

administrativas da FEAM com objetivo de reavivar os conceitos do AmbientAÇÃO, reforçar suas linhas de ação, resultados, 

indicadores e monitoramento. 

Inúmeras reuniãoes foram realizadas, reforçando as linhas de ação difundidas 
pelo Programa.
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O AMBIENTAÇÃO, O NATAL E VOCÊ

Em dezembro de 2004, com objetivo de melhoria de relações interpessoais alinhada com qualidade de vida no trabalho e 

os princípios de redução e reutilização de materiais foram desenvolvidas três ações: criação e confecção de árvores de Natal 

com materiais recicláveis; arrecadação de roupas, alimentos e brinquedos; e intervenção teatral, com objetivo de estimular a 

reflexão sobre o potencial do reaproveitamento e reciclagem e, também, fomentar a participação de todos.

Essas ações planejadas e executadas com foco na filosofia do projeto – reduzir a geração, reutilizar e reciclar resíduos – por 

meio de ações de cooperação mútua, envolvimento e confraternização, obtiveram resultados altamente positivos: mais de 20 

árvores confeccionadas, 48 kits de donativos doados e envolvimento de número expressivo de servidores.

Concurso de Árvores de Natal Sustentável - 2004
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Concurso de Árvores de Natal Sustentável - 2004
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Entrega de donativos da campanha de natal - 2004
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Natal Solidário - 2005

Oficina de Natal - 2005

Atitudes como esta intensificaram-se e repetem-se há anos no 

Programa, transmitindo os melhores valores por meio de ações 

agregadoras e solidárias.
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COMPROMETIMENTO E ENGAJAMENTO DOS DIRIGENTES

 

Considerando a importância do engajamento e comprometimento dos dirigentes das instituições com os objetivos do 

AmbientAÇÃO foram investidos esforços para tornar o Projeto presente no cotidiano da alta direção, dirigentes, gerentes e 

coordenadores da FEAM/SEMAD. Foi realizada em 2005 a campanha “Vista a camisa do Programa” quando foram distribuídas 

camisas do AmbientAÇÃO. Ainda em 2005 foram distribuídas para os dirigentes a caneta do AmbientAÇÃO, acompanhadas 

de cartão explicativo, simbolizando a presença do Programa no dia a dia.

Campanha “Vista a Camisa do Programa” - 2005
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PALESTRAS E TREINAMENTOS

No período foram elaboradas palestras para serem utilizadas em momentos de sensibilização e mobilização dos servidores e 

para capacitação das equipes de facilitadores e dos funcionários de serviços gerais, manutenção e limpeza dos prédios, além 

da divulgação dos resultados e do Programa como um todo em eventos externos ao SISEMA.

Treinamentos da equipe de limpeza - 2005
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FEIRA DE TROCAS

 

Entre 2004 e 2005 foram realizadas uma série de Feiras de Trocas promovendo a integração e a troca de materiais entre os 

funcionários, com estímulo à mudança de comportamento em relação ao consumo e ao descarte, por meio da reutilização 

dos objetos.

Feira de Trocas - 2005
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Doação dos itens  remanescentes da Feira de Trocas - 2005
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BLOCOS DE ANOTAÇÕES

Em maio e novembro de 2004 foram distribuídos os Blocos de Rascunho do Projeto AmbientAÇÃO, que se tornou um marco 

sumamente importante para abordagem da forma correta de disposição do papel descartado e de sua reutilização para a 

confecção de blocos de anotações e rascunho. Essa ação promoveu intensa mobilização no processo, pela importância da 

colaboração individual para que os blocos confeccionados fossem suficientes para a distribuição a todos os servidores. Os 

blocos, além de sua utilidade prática, traziam nas capas mensagens para o consumo consciente em geral.

Blocos de Rascunho distribuídos - 2004
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CONSUMO DE DESCARTÁVEIS

Em agosto de 2004 foi iniciado o trabalho de conscientização sobre a utilização de descartáveis, de forma geral, e dos copos 

descartáveis em particular. Um adesivo com mensagem educativa e teaser, despertando a curiosidade das pessoas para 

observar o adesivo, colocado no suporte para retirada dos copos, permitiu atrair a atenção e reflexão do público para o 

desperdício desse material. Em 2005 foi iniciado trabalho similar para o papel toalha nos banheiros.

Adesivo educativo no suporte para copos - 2004

Adesivo alertando acerca do desperdício de 

copos - 2004

Confecção artesanal de blocos AmbientAÇÃO - 2004
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CONSUMO INTEGRAL DE ALIMENTOS

Em 2004 foi realizada oficina sobre noções de nutrição e aproveitamento integral de alimentos sugerindo alternativas de 

consumo para as partes dos alimentos que geralmente descartamos no lixo. 
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CONSUMO DE ENERGIA

Em 2004, foi realizada a primeira Blitz AmbientAÇÃO, com o intuito de vistoriar 

e motivar os servidores na campanha do consumo consciente – redução no 

consumo de energia – para desligar seus monitores quando não estivessem na 

sala ou estação de trabalho; apagar as luzes, desligar o ar-condicionado e demais 

ações voltadas ao consumo consciente.

Os setores eram classificados com cartões de sinalização, em três níveis: todos 

monitores desligados - servidores conscientes/cartão verde; alguns monitores 

desligados - cartão amarelo; maioria dos monitores ligados; servidores não 

conscientes/cartão vermelho.

Em julho de 2005 foi iniciado o processo para a eficiência energética dos prédios do SISEMA, por meio de reuniões de 

esclarecimentos com a CEMIG e SEPLAG sobre o Programa de Gestão Energética Estadual – PGEE.

Cartões para Blitz AmbientAÇÃO - 2004
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CAMPANHAS COLETA SELETIVA

Houve grande concentração de esforços nas campanhas de coleta seletiva, uma vez que esse tema trabalha de forma direta 

a mudança de hábitos e atitudes. As ações desenvolvidas tiveram início ainda em 2003, quando da instalação dos kits de 

recipientes da coleta seletiva e das caixas coletoras de papel A4. Os coletores seletivos foram instalados nos corredores de 

todos os andares e as caixas coletoras de papel, sinalizadas para reutilizar ou para reciclar, foram disponibilizadas em todas 

as divisões.

Coleta Seletiva - 2005
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SUBSTITUIÇÃO DAS LIXEIRAS INDIVIDUAIS

Mais de quinze campanhas foram realizadas no período de janeiro a agosto de 2004 visando a substituição das lixeiras 

individuais pelos coletores coletivos para papel, plástico e não reciclável. A tabela 3 apresenta o cronograma das principais 

ações desenvolvidas que foram permeadas por diferentes iniciativas tais como: cartazes explicativos, intervenções presenciais 

e teatrais, Notícias AmbientAÇÃO, AmbientAÇÃO Informa, palestras e treinamentos.

Coletores instalados em áreas comuns- 2004
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Tabela 3 - Ações Desenvolvidas para Implantação da Coleta Seletiva

Instalação de coletor para lâmpadas fluorescentes pela Recitec - 2004

Caracterização de Resíduos Março / 2004

Tema Trabalhado DataAções Desenvolvidas

Abril / 2004

Maio / 2004

Junho / 2004

Agosto / 2004

Caracterização dos materiais das lixeiras para 
identificar o comprometimento dos servidores com o 
descarte correto de materiais

Substituição nas instalações do Núcleo de 
Comunicação e Educação Ambiental - CEAE

Substituição em todas as divisões do andar térreo do 
prédio SEMAD/FEAM

Dinâmica “Materiais versus Coletores Apropriados 
realizada entre os andares” 

Instalação dos recipientes seletivos em todos os 
setores do prédio SEMAD/FEAM

Substituição dos coletores 
individuais por coletores 
seletivos e coletivos

Substituição dos coletores 
individuais por coletores 
seletivos e coletivos

Mobilização para Identificação 
dos coletores

LÂMPADAS FLUORESCENTES

Em março de 2004 foram realizadas três atividades voltadas ao recolhimento de 

lâmpadas fluorescentes: instalação de coletor especial para recolhimento; palestra 

sobre cuidados no uso e manuseio de lâmpadas fluorescentes e treinamento sobre 

lâmpadas fluorescentes para equipe de manutenção e limpeza.
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CAMPANHAS COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Em 2004 os trabalhos foram iniciados com a palestra Cidadania e Responsabilidade no Trânsito e em 2005 foi proferida 

palestra sobre Comportamento no Trânsito. Nesses dois momentos buscou-se sensibilizar o público alvo – motoristas da 

empresa contratada e servidores com carteira de habilitação para condução de veículos – para adoção de práticas seguras 

no trânsito, além do foco na responsabilidade e na cidadania. Foi estimulada a reflexão sobre os perigos e riscos associados 

ao trânsito, tanto no aspecto de saúde quanto nos aspectos ambientais. A distribuição de lixeira para veículos com marca do 

AmbientAÇÃO tornou a mensagem presente a cada dia.

Imagens da palestra Cidadania e Responsabilidade no Trânsito - 

2004
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INSPEÇÃO VEICULAR 

Em 2005 essa campanha contemplou a disponibilização da inspeção veicular para a frota de veículos da SEMAD e da FEAM 

bem como para os funcionários das duas instituições. Em maio a campanha foi realizada na Barragem Santa Lúcia e em junho 

no Parque Mangabeiras com público alvo incluindo os visitantes do Parque. O propósito foi verificar o nível de emissão dos 

gases poluentes e de poluição sonora de forma a contribuir para a solução desses problemas. 

Inspeção veicular na frota da SEMAD e da FEAM - 2005
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CAMPANHAS SAÚDE DO CORPO  

Foram realizadas duas ações nesse tema. Em 2004, houve a participação na Campanha Dia Nacional de Combate a Dengue com 

afixação de cartazes e distribuição de folder contendo dicas para evitar a reprodução do mosquito. Em 2005, foi organizada 

Caminhada Ecológica no Parque das Mangabeiras, promovendo interação entre os servidores e suas famílias e momentos de 

contato com a natureza. Além disso, foram distribuídos nécessaire e mouse pad com recomendações para postura ergométrica.

Caminhada Ecológica no Parque das Mangabeiras - 2005
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PROGRAMA 5S  

O desenvolvimento da campanha Arrumação e Limpeza teve como objetivo a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, 

bem como a obtenção de resultados positivos em relação ao consumo consciente pela eliminação de desperdícios. Com foco 

no desenvolvimento dos conceitos do Programa 5S, utilizou-se como estratégia a veiculação de teasers abordando cada um 

dos cinco Sensos. Outro veículo de comunicação utilizado foi o AmbientAÇÃO Informa, que em seis números semanais, no 

período de julho a agosto de 2005, apresentou a Campanha de 5S e deu informações sobre os cinco Sensos: Organização, 

Arrumação, Limpeza, Saúde e Autodisciplina.

CAMPANHA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA  

Em maio e junho de 2005 foram realizadas duas atividades com foco na redução da poluição sonora. A primeira atividade 

contou com intervenção presencial com repasse de mensagens. A segunda atividade fez alusão ao Dia do Silêncio e trabalhou 

com afixação de cartazes contendo esclarecimentos sobre a poluição sonora.

CAMPANHA ANTITABAGISMO  

A Campanha Antitabagismo foi desenvolvida com o AmbientAÇÃO Informa que veiculou, em maio de 2005, as seguintes 

matérias: repense seu estilo de vida; perguntas e respostas para abordagem do antitabagismo; dia mundial sem tabaco; 

informações sobre o antitbagismo. Foi preparada e realizada intervenção teatral, abordando esse tema, em todos os andares 

da FEAM/SEMAD.
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 2.4. MONITORAMENTO DAS AÇÕES

Para o monitoramento das ações do projeto piloto foram utilizadas as seguintes ferramentas:

RELATÓRIO AMBIENTAÇÃO MEMÓRIA – RAM

Esse documento é utilizado para resgatar as ações e atividades realizadas no desenvolvimento do AmbientAÇÃO. Nele, a 

coordenação do Programa registra as principais informações do que foi executado, incluindo estratégias de comunicação, 

objetivo, público-alvo e avaliação.

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES E SUGESTÕES – RNCS

Esse documento tem como objetivo o registro de desvios de procedimentos, falhas na condução das campanhas e oportunidades 

de melhorias. Conforme descrito no Manual de Implantação, é importante destacar que esse instrumento, além de possibilitar 

a participação direta dos funcionários no Programa, pois todos podem solicitar o preenchimento de um RNCS, também 

subsidia a elaboração de planos de ação, com responsáveis e prazos que irão garantir a melhoria contínua do Programa.

No RNCS deve-se registrar o tipo de ocorrência, o funcionário proponente ou denunciante, bem como a descrição detalhada 

da não-conformidade ou da sugestão com suas respectivas ações corretivas ou de melhoria.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Para avaliar os ganhos resultantes da implantação do projeto piloto foram estabelecidos os indicadores apresentados na 

Cartilha Conceitos e Procedimentos, editada em 2005.

 u Consumo de água - consumo mensal de água per capita em litros.

 u Consumo de energia - consumo mensal de energia elétrica per capita em kWh.

 u Consumo de copos descartáveis - Consumo mensal de copos descartáveis per capita em unidade.

 u Consumo de cartucho de tinta - consumo de cartucho de tinta preta per capita em unidade e consumo de cartucho 

de tinta colorida per capita em unidade.

 u Consumo de papel do tipo A4 - consumo de papel do tipo A4 per capita em unidade.

 u Volume de resíduos - percentual de material encaminhado para a reciclagem em relação ao total de resíduos 

gerados.

 u Reutilização de papel do tipo A4 - percentual de papel do tipo A4 reutilizado em relação ao consumo total de papel 

A4.
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Uma vez estabelecidos os indicadores, a mensuração dos mesmos foi importante ponto de partida para permitir o 

estabelecimento de metas a serem alcançadas e padrões a serem adotados, com base nas diferentes ações de conscientização 

e internalização dos conceitos que constituem o objeto do Programa.

PESQUISA DE OPINIÃO E SATISFAÇÃO 

O projeto piloto colocou em seu planejamento a aplicação de pesquisa de opinião e satisfação do servidor principalmente 

para avaliar os resultados da Linha de Ação Qualidade de Vida no Trabalho. Esse instrumento, que pode trazer significativa 

contribuição para alinhamento de ações, deve ser desenvolvido por amostragem e dispor de dados baseados em medições 

científicas.

Foram identificadas informações sobre a realização de uma primeira pesquisa de opinião e satisfação dos servidores realizada 

em janeiro de 2005. Essa pesquisa teve como objetivos: verificar o nível de conhecimento, motivação e participação do público 

alvo em relação ao AmbientAÇÃO; identificar as ferramentas de comunicação mais eficazes para o fluxo das informações; e 

subsidiar o planejamento das ações, principalmente da linha de ação Qualidade de Vida no Trabalho. 
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APOIO INSTITUCIONAL

Em 2004, o AmbientAÇÃO foi incluído no Projeto Estruturador do Governo de Minas - “Gestão Ambiental em Minas Gerais 

no Século XXI”, possibilitando maior divulgação nas instâncias superiores governamentais, que compreendeu sua importância 

para a construção de uma nova cultura no funcionalismo público estadual. Assim, foram disponibilizados recursos financeiros 

para a manutenção das atividades nos prédios da SEMAD e FEAM e também para a sua implementação em outros órgãos da 

área ambiental.

Entrega das cartilhas - 2004

Primeira cartilha publicada pelo Programa 
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 2.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO PILOTO

O grande e variado escopo de ações realizadas pelo AmbientAÇÃO no período 2004-2005 cumpriu de forma exemplar 

os objetivos de um Projeto Piloto. A avaliação dos resultados obtidos com esse projeto piloto permitiu a programação da 

ampliação do AmbientAÇÃO para outros públicos alvo. Em julho de 2005 foi editado o documento AmbientAÇÃO - Educação 

Ambiental em Prédios do Governo de Minas Gerais, em formato de cartilha, apresentando o Programa para sua implantação 

ampliada. Trechos contidos na Abertura desse documento, representando a posição da alta direção do Sistema Estadual de 

Meio Ambiente - SISEMA, traduzem de forma clara e sucinta o encerramento da fase piloto do AmbientAÇÃO:

 É com satisfação redobrada que vejo o AmbientAÇÃO estender-se a outras unidades do Governo 

do Estado. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades em sua implementação – o que era de se 

esperar dado ao caráter educativo e inovador do projeto – hoje já podemos comemorar o sucesso desta 

iniciativa que contribui para conferir ao Sistema Estadual de Meio Ambiente um novo estatuto: o de 

exemplo concreto das ideias que divulga. 

 O mais importante deste Programa é ser, além de tudo, uma verdadeira usina de interação 

e solidariedade. Nada teria acontecido, não fosse o engajamento dos agentes facilitadores e a 

capacidade de muitos funcionários de se envolver e abraçar movimentos de mudança e de trabalhar 

para que o sucesso do AmbientAÇÃO seja expressão real da participação de todos.

 O Programa está expandindo suas ações e, ao mesmo tempo, consolidando conquistas no 

âmbito do Projeto Piloto (Semad e Feam), avançando, pioneiramente, no sentido de dotar todas 

as organizações do Governo Mineiro do sistema inteligente de destinação adequada do lixo e do 

consumo consciente, tendo em mente os postulados básicos setoriais: reduzir, reutilizar e reciclar, 

além da melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.

 Como uma ideia sempre puxa outra, a solidariedade – no âmbito do AmbientAÇÃO – já deu 

alguns “filhotes”: a Campanha de Recolhimento e Redestinação de Agasalhos e à Feira de Trocas 

inspirados no conceito de que, o que me sobra, falta em outro lugar. E outras iniciativas estão 

sendo pensadas. Tudo visando incorporar, definitivamente, ao conceito de meio ambiente saudável, 

a solidariedade intra e intergrupal do que, acreditamos, depende todo o futuro do Homem sobre a 

Terra. 

José Carlos Carvalho, 2005.

“

“
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Em 2005, o Programa AmbientAÇÃO mereceu o reconhecimento do governo estadual ao receber o Prêmio Excelência em Gestão 

Pública do Estado de Minas Gerais – na categoria Ideias Inovadoras Implementáveis, no tema Modernização Administrativa.

Mirian Dias recebe das mãos do então Governador de Minas Gerais, Aécio Neves, o Prêmio Excelência em Gestão Pública do 
Estado de Minas Gerais  - 2005
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3. A ADESÃO PELAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Distribuição de materiais de apoio durante o processo de expansão do Programa no SISEMA - 2005
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Em 2005, o Programa AmbientAÇÃO começou a ser replicado para mais instituições públicas mineiras. O Instituto Estadual 

de Florestas – IEF e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM foram as primeiras edificações a receberem o Programa 

após a fase piloto.

No interior do estado, o AmbientAÇÃO chegou às Superintendências Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SUPRAMs e aos Escritórios Regionais do IEF, ampliando a sua abrangência junto aos servidores do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais.

Lançamento do AmbientAÇÃO no IEF - 2005
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SUPRAM Varginha 17 / 11 / 2005

Instituto Estadual de Florestas 19 / 11 / 2005

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 22 / 11 / 2005

SUPRAM Diamantina 22 / 11 / 2005

SUPRAM Montes Claros 24 / 11 / 2005

SUPRAM Uberlândia 01 / 12 / 2005

SUPRAM Ubá 06 / 12 / 2005

SUPRAM Governador Valadares 13 / 12 / 2005

SUPRAM Divinópolis 22 / 12 / 2005

SUPRAM Unaí 30 / 05 / 2006

Escritório Regional IEF - Uberlândia 26 / 07 / 2006

Escritório Regional IEF - Patos de Minas 02 / 08 / 2006

Escritório Regional IEF - Januária 09 / 08 / 2006

Escritório Regional IEF - Divinópolis 22 / 08 / 2006

Escritório Regional IEF - Sete Lagoas 25 / 08 / 2006

Escritório Regional IEF - Varginha 30 / 08 / 2006

Escritório Regional IEF - Gov. Valadares 13 / 09 / 2006

Escritório Regional IEF - Teofilo Otoni 20 / 09 / 2006

Escritório Regional IEF - Montes Claros 27 / 09 / 2006

Escritório Regional IEF - Unaí 04 / 10 / 2006

Escritório Regional IEF - Barbacena 11 / 10/ 2006

Escritório Regional IEF - Diamantina 17 / 10 / 2006

Escritório Regional IEF - Ubá 25 / 10 / 2006

Instituição Data da implantação
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Reunião de implantação do Programa em Governador Valadares. - 2006

4. A EXPANSÃO PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS 

A partir de 2006 o AmbientAÇÃO, além das atividades de consolidação no prédio da SEMAD/FEAM, iniciou as atividades 

de divulgação em outros órgãos do estado para sua implantação, com metas definidas pelo Projeto Estruturador “Gestão 

Ambiental em Minas Gerais no Século XXI”.

Lançamento no Complexo do Palácio do Governo - 2006

Cartazete desenvolvido na Regional Nordeste - 2006
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Em março de 2006 o Programa foi expandido para o Complexo do Palácio da Liberdade e em maio, foi apresentado para 

outros órgãos estaduais. Esse evento contou com a presença de Secretários de Estado, Conselheiros do Conselho Estadual 

de Política Ambiental – COPAM e dirigentes de órgãos entre outros, com o objetivo de sensibilizar e orientar para a sua 

implementação nos diversos prédios da administração pública estadual, possibilitando ao governo de Minas Gerais ser 

referencia de comportamento e boas práticas ambientais, por meio de suas duas linhas de ação - Atitude Consciente e 

Qualidade de Vida no Trabalho.

Nesse evento, no qual estiveram presentes diversos representantes de 14 Secretarias de Estado, foram distribuídos os materiais 

de apoio existentes - Manual de Implantação do AmbientAÇÃO, em meio físico e digital; Cartilha AmbientAÇÃO – Conceitos e 

Procedimentos; blocos de anotações e rascunho com papel reutilizado; lixocar, camiseta e caneta com a marca AmbientAÇÃO.

Após o evento foi assinada a Resolução Conjunta SEMAD/SEC/FEAM 01, de 16 de maio de 2006, instituindo o Projeto Programa 

AmbientAÇÃO – Educação Ambiental em Prédios do Governo de MG no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura – SEC, sob 

a coordenação da FEAM, responsável pelo treinamento da equipe para implementação do projeto na SEC, contemplando as 

duas linhas de ação e suas respectivas campanhas.

Nesse período, com foco na adesão de novas instituições, houve várias atividades para a disseminação de informações sobre 

o AmbientAÇÃO, por meio de palestras nos diversos órgãos e apresentações em seminários. O Projeto foi apresentado em 19 

instituições estaduais, 4 instituições federais e 12 instituições privadas e em uma OSCIP.

Material de apoio Programa AmbientAÇÃO - 2006
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Material de apoio Programa AmbientAÇÃO - 2006
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Em Belo Horizonte, o Projeto AmbientAÇÃO foi implantado em mais duas Secretarias de Estado, em outras nove organizações 

da administração direta e indireta e, também, no Serviço Voluntário de Assistência Social – SERVAS, na sede do projeto Centro 

Mineiro de Referência em Resíduos – CMRR e na Prefeitura de Araxá, perfazendo um total de 16 organizações, como pode ser 

visto na Tabela 5:

Administração Direta (6)

Administração Indireta (7)

Outros (3)

SEMAD, SEC, SEPLAG, SEGOV, Ouvidoria e Vice Governadoria

SERVAS, CMRR e Prefeitura Municipal de Araxá

FEAM, IEF, IGAM, PRODEMGE, Gabinete Militar, Companhia de Guardas e Diretoria de 

Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar

Equipe Programa AmbientAÇÃO - Escritório Regional do IEF - 2006

Tabela 5 – Implantação do AmbientAÇÃO em 2006-2007

Para o fortalecimento do Programa nas instituições no interior do Estado, a equipe do AmbientAÇÃO/ FEAM realizou visitas 

técnicas nos 13 escritórios regionais do IEF e nas 9 Superintendências Regionais de Meio Ambiente – SUPRAM existentes à 

época. 

As visitas objetivaram a capacitação nas linhas de ação Atitude Consciente e Qualidade de Vida no Trabalho , com discussão 

para definição de metas de redução de consumo de água, energia, copos descartáveis, papel A4 e de geração de resíduos.

Os Relatórios de 2006 e 2007 do Projeto apresentam uma profusão de dados para os consumos de água, energia, papel A4, 

copos descartáveis, coleta de recicláveis e, até mesmo de lâmpadas fluorescentes, para essas instituições, revelando a forte 

presença do AmbientAÇÃO também no interior.



60

Assim, essa expansão do Projeto, na capital e no interior, exigiu da equipe do AmbientAÇÃO, para seu fortalecimento nas 

instituições, o acompanhamento sistemático das atividades para a formação e treinamento dos grupos facilitadores, aquisição 

de coletores, assinatura de Termos de Adesão, definição de metas para os indicadores e identificação de associações ou 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis para buscarem os recicláveis a serem doados. 

Em 2006, vale destacar o reconhecimento do AmbientAÇÃO, ao receber o 11º Prêmio Ford de Conservação Ambiental, na 

Categoria Educação Ambiental e o Premio Ambiental Ponto Terra Minas, na categoria Menção Honrosa.

Re
ce

bi
m

en
to

 d
o 

11
º P

rê
m

io
 F

or
d 

de
 C

on
se

rv
aç

ão
 A

m
bi

en
ta

l -
 2

00
6

Premio Ambiental Ponto Terra Minas - 2006
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5. A INTEGRAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM O SISEMA  

Em 2007, o Projeto AmbientAÇÃO teve sua primeira experiência com o processo de mudança física e integração de instituições, 

ocorrido com a instalação de todos os órgãos do SISEMA – SEMAD, FEAM, IEF e IGAM em nova sede na Rua Espírito Santo, 

no centro da capital mineira.

Os estágios diferenciados do conhecimento e engajamento dos servidores desses órgãos e sua nova distribuição espacial 

exigiram grande esforço do AmbientAÇÃO para sua implantação e consolidação na nova sede. Para isso, foram estabelecidos 

e treinados grupos de facilitadores para cada um dos 12 pavimentos, adequação do material de apoio às novas instalações, 

capacitação do pessoal de serviços gerais, ascensoristas, copeiras e garçons e metas de redução de consumo e da geração de 

resíduos.

Para esse reordenamento, muito contribuiu o material de apoio produzido na fase piloto e em contínua produção pelo 

AmbientAÇÃO, como cartazes, folders, blocos, adesivos, teasers, mensagens digitais, etc., sempre animadas pelo comunicativo 

mascote Bileco.

Com o objetivo de promover a integração e troca de experiências das instituições – 15 na capital e 22 no interior – participantes 

do AmbientAÇÃO, em 2007 foi realizado o Primeiro Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO – 1º FIA, com apresentação das 

ações desenvolvidas pelas instituições parceiras. Durante o evento foi elaborado um documento com propostas de trabalho 

para 2008, com os objetivos de fortalecer o AmbientAÇÃO, buscando o desenvolvimento continuo, com o enraizamento dos 

princípios do projeto na cultura organizacional e pactuar ações, definidas conjuntamente, para as comissões setoriais, criadas 

em janeiro daquele ano pela Portaria 345/2007 da FEAM.

Primeiro Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO - 1° FIA - 2007 com a presença do professor Genebaldo Freire Dias
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Primeiro Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO - 1° FIA - 2007
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Tabela 6 – Participação do AmbientAÇÃO em Eventos

I Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países Lusófonos e Galícia. Santiago de Compostela-Espanha - 2007

Em 2007, com vistas a facilitar o acompanhamento do AmbientAÇÃO nas diversas instituições, em crescente expansão, foi 

contratada a elaboração de um sistema informatizado para o monitoramento conjunto dos indicadores do Projeto: Sistema 

Integrado de Gestão AmbientAÇÃO – SIGA.

Nesse período, foi também firmado Termo de Cooperação com o então Banco Real, hoje Santander, para coleta de pilhas e 

baterias, por meio de coletores denominados papa pilhas, instalados nos prédios do SISEMA, SEGOV e CMRR.

A consolidação do AmbientAÇÃO pode também ser observada pela sua presença em vários seminários e congressos nacionais 

e internacionais no período, como indica a Tabela 6.

Evento

Seminário

Congresso

Nacional Internacional

Seminário Lei Estadual de Coleta Seletiva

II Seminário para Ecocidades nas Vertentes

III Fórum de Educação Ambiental

24º Congresso de Engenharia Sanitária e 
Ambiental - ABES

I Congresso Internacional de Educação 
Ambiental dos Países Lusófonos e Galícia. 
Santiago de Compostela, Espanha.

I Seminário Internacional de Resíduos, Porto 
Alegre, RS

7ª Conferencia Latino Americana sobre Meio 
Ambiente e Responsabilidade Social - 
Ecolatina. Belo Horizonte, MG
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Lançamento do Programa na Fundação João Pinheiro Pampulha - 2008
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  6.  O TERMO DE PARCERIA 20/2008
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O projeto AmbientAÇÃO, coordenado pela FEAM, desde o início foi desenvolvido com a participação de integrantes que não 

eram servidores públicos, trabalhando em regime de contrato administrativo. Após a fase piloto, a partir da expansão, em 

2005, para a implantação do projeto AmbientAÇÃO em outras instituições públicas estaduais, o número de colaboradores, por 

meio de contratos administrativos, aumentou gradativamente. Essa prática, à época, vinha sendo adotada por vários órgãos, 

entre eles a FEAM, para suprir a falta de servidores para o desenvolvimento de suas atividades, mas havendo sérias restrições 

por parte do Ministério Público Estadual – MPE e da própria administração geral do estado. 

Para não haver solução de continuidade de um projeto em expansão e já implantado em diversos prédios públicos de 

organizações estaduais, a FEAM, a partir de meados de 2007, passou a analisar as alternativas possíveis, sendo orientada pela 

Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG a firmar Termo de Parceria – TP com uma Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP. Assim, após a elaboração, discussão e aprovação do TP, em diversas instâncias, em junho de 2008 

foi firmado o TP 20/2008 entre a FEAM e a OSCIP Ambiente Brasil Centro de Estudos, com o seguinte objeto:

Desenvolvimento do Programa AmbientAÇÃO por meio do monitoramento e aperfeiçoamento nas instituições que o 

desenvolvem e implementação desse Programa em órgãos, entidades e edificações da administração pública de Minas 

Gerais (FEAM, 2008).

Equipe do Programa com o mascote Bileco - 2008
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 6.1. PERÍODO 2008/2009

O Projeto AmbientAÇÃO já vinha sendo desenvolvido em 13 instituições públicas estaduais, e também no SERVAS e CMRR, 

em Belo Horizonte. No interior, havia sido implantado em 8 SUPRAM, 13 Escritórios Regionais do IEF e na Prefeitura Municipal 

de Araxá, perfazendo um total de 37 organizações. 

Apesar de ter sido implantado em instalações que faziam parte do complexo do Palácio da Liberdade (SEGOV, Gabinete 

Militar, SERVAS, PRODEMGE e Companhia de Guardas), no palácio propriamente dito não houve implantação, pois o mesmo 

se encontrava em obras de restauração. 

Assim, pode-se observar que o Projeto AmbientAÇÃO - Educação Ambiental em Prédios do Governo de Minas Gerais, já havia 

se expandido além das fronteiras previstas em 2003, adquirindo, no Termo de Parceria, o status de Programa.

O Plano de Trabalho do TP, com validade inicial de 12 meses, prorrogável por interesse das partes, estabeleceu atividades de 

monitoramento e aperfeiçoamento do Programa AmbientAÇÃO nas instituições, sediadas em Belo Horizonte, onde estava 

sendo desenvolvido; implementação do Programa, inicialmente com as campanhas Consumo Consciente e Coleta Seletiva, 

em no mínimo 11 órgãos/edificações públicas do Estado de Minas Gerais, sediadas na capital; e promoção da difusão do 

Programa AmbientAÇÃO de forma geral.

Para o acompanhamento e expansão de instituições no interior, a responsabilidade permanecia exclusivamente sob a equipe 

da FEAM, além da SUPRAM Central Metropolitana implantada em Belo Horizonte em 2007, que também passou a ser parte 

integrante do AmbientAÇÃO.

Observa-se que nessa transição de Projeto para Programa, sob uma nova modalidade de trabalho na administração pública, 

Termo de Parceria – TP, precursora no Sistema Estadual de Meio Ambiente – SISEMA, somadas às modificações ocorridas 

nas atribuições da FEAM, a partir de 2007, sendo a gestão de resíduos um dos principais focos, o Programa AmbientAÇÃO 

priorizou seu foco para apenas duas campanhas da Linha 1 – Atitude Consciente: Consumo Consciente e Campanha Coleta 

Seletiva. A outra campanha desta Linha - Campanha de Comportamento no Trânsito e as quatro campanhas da Linha 2 – 

Qualidade de Vida no Trabalho: Campanha de Arrumação e Limpeza, Campanha de Redução da Poluição Sonora, Campanha 

de Saúde do Corpo e Campanha Antitabagismo não integraram essa nova fase.

Para essa fase, os indicadores foram revistos, passando a ser ponderados em relação ao total de resíduos gerados, excluído o 

lixo de copa e banheiro, no caso de resíduos recicláveis; e per capita para os consumos de água, energia, copos descartáveis 

e papel A4. Além desses, novos indicadores foram estabelecidos para a capacitação de Comissões Setoriais, atividades de 

sensibilização e acompanhamento nas instituições participantes. 
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As metas foram estabelecidas para cada indicador, variando progressivamente, por grupo de instituições, em função do tempo 

de participação no Programa. 

Para o desenvolvimento das demais atividades, permaneceu o disposto na Portaria FEAM 345, de 11 de janeiro de 2007, que 

instituiu a estrutura de gestão do Programa, composta por uma coordenação geral, denominada Comissão Gestora e por 

coordenações em cada instituição onde o Programa é desenvolvido, denominadas Comissões Setoriais, sendo o Termo de 

Adesão o instrumento legal que formaliza o processo de implementação do AmbientAÇÃO, definindo responsabilidades para a 

instituição requerente e a Comissão Gestora.

Lançamento do Programa na OGE

Vice-governador Antônio Anastasia recebe material de apoio do Pragrama  - 2008
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Nesse período, o Programa AmbientAÇÃO realizou visitas técnicas de acompanhamento em todas as instituições participantes, 

com vistas a estimular, consolidar e aprimorar as ações do Programa em cada edificação, além de ter sido implantado em 

14 novas instituições – 5 Secretarias de Estado e 9 organizações públicas estaduais – quando os planos de ação para as 

campanhas e as metas de desempenho passaram a ser definidos com base em diagnósticos, reunindo informações sobre a 

caracterização dos resíduos (gravimetria), conforme apresentado na tabela 7:

Implantação do AmbientAÇÃO em 2008 - 2009

Esportes e da Juventude – SEEJ; Transportes e Obras Públicas – SETOP; Desenvolvimento Regional 

e Política Urbana – SEDRU; Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SECTES; e Fazenda - SEF

Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG, Reitoria e Escola de Design; Fundação João 

Pinheiro – FJP (unidades Pampulha e Avenida Brasil); Cia de Habitação – COHAB; Fundação de 

Educação para o Trabalho de Minas Gerais – UTRAMIG; Instituto de Pesos e Medidas – IPEM; 

Ministério Público Estadual – MPE; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 

FAPEMIG; Fundação Ezequiel Dias – FUNED; e Departamento de Estradas e Rodagem – DER.

Secretarias de

Estado (5)

Organizações 

públicas estaduais

da administração

indireta (9) 

Visita técnica de acompanhamento - 2008

Tabela 7 – Implantação do AmbientAÇÃO em 2008-2009
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Lançamento do Programa na FUNED - 2008
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Lançamento do Programa no IPEM - Instituto de Pesos e Medidas – 2008
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Lançamento do Programa na FAPEMIG – 2008
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Lançamento do Programa na SECTES – 2008
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Lançamento do Programa no DER – 2008
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Evento

Seminário

Congresso

Nacional Internacional

IV Congresso Mineiro de Comunicação Ambi-
ental em Belo Horizonte

IX Seminário Nacional sobre Resíduos Sólidos  
em Palmas/TO

II Seminário para Ecocidades nas Vertentes: 
Educação e Responsabilidade Ambiental em 
São João Del Rei/MG

III Fórum de Educação - Responsabilidade 
Socioambiental para a Qualidade de Vida -  
Ouro Preto/MG

1º Fórum Internacional pela Responsabilidade 
Socioambiental e Turismo Sustentável - 
Sustentar 2008

Simpósio Internacional de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – SIDISA em 
Firenze/Itália

O público alvo estimado pelo alcance do Programa AmbientAÇÃO nesse período foi de cerca de 10.000 pessoas, entre 

servidores, prestadores de serviços e alunos das instituições de ensino.

Para o período 2008/2009, o desenvolvimento do TP do Programa AmbientAÇÃO foi considerado satisfatório, pela implantação 

em 14 instituições, superando a meta das 11 previstas e pelo cumprimento das demais metas apresentadas relativas aos 

indicadores. 

Nesse período, é importante ainda destacar, em 2008, a apresentação do Programa em Firenze, Itália, durante o Simpósio 

Internacional de Engenharia Sanitária e Ambiental – SIDISA e o lançamento do Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO – 

SIGA; em 2009. 

A Tabela 8 apresenta os principais eventos que o AmbientAÇÃO participou no ano de 2008.

Ainda em 2008, durante os dias 25, 26 e 27 de novembro, foi realizada a segunda edição do FIA.  Durante o evento, foi lançado 

o 1° Prêmio AmbientAÇÃO, cujo objetivo seria o reconhecimento dos órgãos e instituições que desenvolvessem o Programa 

AmbientAÇÃO, a partir de projetos, campanhas e ações relacionadas às linhas de ação: “Gestão de Resíduos” e “Consumo 

Consciente”.

Tabela 8 – Participação do AmbientAÇÃO em Eventos



77
Tr

of
éu

 d
o 

Pr
êm

io
 A

m
bi

en
tA

ÇÃ
O

 - 
20

08

2º FIA - 2008
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2º FIA - 2008
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 6.2. PERÍODO 2009/2010

Para continuidade do Programa AmbientAÇÃO, o TP foi prorrogado por 18 meses, por meio de aditivo, para o período de 

julho de 2009 a dezembro de 2010.

Nesse período, foram desenvolvidas atividades para o monitoramento e aperfeiçoamento nas 38 instituições implantadas; a 

implantação em 28 novas instituições – 8 Secretarias de Estado e outras 20 organizações públicas estaduais; e a implantação 

do Programa AmbientAÇÃO na Cidade Administrativa, inaugurada em março de 2010 como pode se observar na Tabela 9.

Implantação do AmbientAÇÃO em 2009 - 2010

Desenvolvimento Social – SEDESE; Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA; Turismo – 

SETUR; Saúde – SES; Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

e do Norte de Minas – SEDVAN, Desenvolvimento Econômico – SEDE;  Defesa Social de Minas 

Gerais – SEDS; e Regularização Fundiária / Instituto de Terras - SEERF/ITER

Fundações Helena Antipoff – FHA; Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – 

HEMOMINAS; Fundação Rural Mineira – RURALMINAS; Tribunal de Justiça Militar do Estado de 

Minas Gerais – TJM; Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA; 

Empresa de Assistência Técnica e extensão Rural – EMATER; Administração de Estádios de Minas 

Gerais – ADEMG (Mineirão); Defensoria Pública; Academia da Polícia Militar – APM; Instituto de 

Desenvolvimento Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE; Instituto Mineiro de Agropecuária – 

IMA; Instituto Geociências Aplicadas – IGA; Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo – CORPAer; 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG; Loteria Mineira – 

LEMG; Minas Gerais Participações S.A. – MGI; Controladoria Geral do Estado – CGE; Universidade 

de Montes Claros – UNIMONTES; Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM; e Instituto de 

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI.

Secretarias de

Estado (8)

Organizações 

públicas estaduais

da administração

indireta (20) 

Para esse período foram estabelecidas novas metas, para cada indicador, também variando progressivamente, por grupo de 

instituições, em função do tempo de participação no Programa. No caso das instituições que tinham a mudança para a Cidade 

Administrativa prevista para 2010, as metas foram estabelecidas apenas para o segundo semestre de 2009. 

Para essas 30 novas instituições estaduais, foi estimado um público alvo de cerca de 6.000 servidores da administração pública estadual.

Tabela 9 – Implantação do AmbientAÇÃO em 2009-2010
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Lançamento do Programa na EMATER - 2009
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Lançamento do Programa na Academia de Polícia - 20099.
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Lançamento do Programa na HEMOMINAS - 2009
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Lançamento do Programa na ADEMG - 2009
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Lançamento do Programa na SEAPA - 2009.
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Lançamento do Programa na Defensoria Pública - 2009
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Lançamento do Programa no SEDVAN / IDENE - 2009
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Lançamento do Programa no IGA - 2010.
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Lançamento do Programa no IMA - 2010.
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Lançamento do Programa na Fundação Helena Antipoff - 2010.
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Lançamento do Programa no TJM - 2010.
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Além disso, a implantação ocorreu na Prefeitura de Lagoa Santa, nos prédios da Prefeitura Municipal de Ponte Nova e de 

sua Secretaria de Saúde; Prefeitura Municipal de Viçosa e Câmara Municipal de Vereadores; Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente de Belo Horizonte; e no Programa Vita Vida do SERVAS.

Nesse período, é importante ainda destacar, em 2010, a elaboração da metodologia para cálculo de ganhos ambientais 

e econômicos a partir do Programa AmbientAÇÃO e a produção do curso a distância “Formação de multiplicadores do 

Programa AmbientAÇÃO”.

Destaca-se no ano de 2009 a apresentação do Programa em Montreal, Canadá, durante o 5º Congresso Mundial de Educação 

Ambiental – 5º WEEC. A Tabela 10 apresenta os principais eventos que o AmbientAÇÃO participou no ano de 2009.

Evento

Seminário

Congresso

Nacional Internacional

25º Congresso Nacional de Engenharia Sani-
tária e Ambiental promovido pela Abes

Programa AmbientAÇÃO no evento “6º Encontro 
Nacional do Terceiro Setor” - Belo Horizonte

5º Congresso Mundial de Educação Ambiental 
– 5º WEEC - Montreal / Canadá

Estande do Programa no evento: 6º Encontro
Nacional do Terceiro Setor - 2009.

Tabela 10 – Participação do AmbientAÇÃO em Eventos
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Em 2009, entre os dias 25 e 26 de novembro, sob a temática “Comportamento Humano Frente aos Problemas Socioambientais”, 

ocorreu a terceira edição do Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO (FIA), no Centro Mineiro de Referência em Resíduos. No 

mesmo ano aconteceu a segunda edição do Prêmio AmbientAÇÃO. 
3º

 F
IA

 - 
20

09
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3º FIA - 2009

3º
 F

IA
 - 

20
09

Troféu 2° Prêmio AmbientAÇÃO - 2009
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 6.3. PERÍODO 2010/2012

O terceiro Termo Aditivo, entre a FEAM e a OSCIP, uma vez que o segundo foi apenas para ajustes de metas, prorrogou o prazo 

para a continuidade do Programa AmbientAÇÃO, por meio de TP, por 12 meses, de janeiro até dezembro de 2011, coincidindo 

com o final do exercício do mandato da gestão 2007/2011. Dois novos termos aditivos, sequenciais e com duração de seis 

meses cada, foram firmados para o ano de 2012. 

Nesse período, foram desenvolvidas atividades para o monitoramento e aperfeiçoamento nas instituições implantadas, 

inclusive com a adequação das instituições transferidas para a Cidade Administrativa; e a implantação em pelo menos 10 

novas instituições, tendo ocorrido em 18, conforme pode ser observado na Tabela 11. 

Implantação do AmbientAÇÃO em 2010 - 2012

Casa Civil e de Relações Institucionais – SECCRI; Extraordinária da Copa do Mundo – SECOPA; 

Educação – SEE; Trabalho e Emprego – SETE; e Extraordinária de Gestão Metropolitana – SEEGEM.

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC; PM ROCCA (Canil); Unidade da Polícia 

Militar em Barbacena; Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMM; Companhia de 

Desenvolvimento de MG - CODEMIG; PLUGMINAS; DETRAN – MG; Imprensa Oficial do Estado de 

Minas Gerais; FHEMIG; Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE; Departamento 

Estadual de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais – DETEL; Escritório de Prioridades 

Estratégicas – EPE; e Assembleia Legislativa do Estado de Minas - ALMG.

Secretarias de

Estado (5)

Organizações 

públicas estaduais

da administração

indireta (13) 

Tabela 11 – Implantação do AmbientAÇÃO em 2010-2012
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Lançamento do Programa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG - 2010
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Lançamento do Programa na CODEMIG - 2011
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Lançamento do Programa no DETRAN - 2012.
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Lançamento do Programa na Imprensa Oficial de Minas Gerais - IOMG - 2012



101

Para as 10 novas instituições estaduais previstas, foi estimado um público alvo de cerca de 5.000 servidores da administração 

pública estadual. Observa-se que no caso do PLUGMINAS, os alunos não foram computados como público alvo.

Além disso, o programa foi também lançado nas sedes do SEBRAE – MG e da Associação Mineira de Municípios – AMM, em 

Belo Horizonte.

Lançamento do Programa no TCE - 2012
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Lançamento do Programa na AMM - 2012



103

La
nç

am
en

to
 d

o 
Pr

og
ra

m
a 

no
 S

EB
RA

E 
M

G
 - 

20
12



104

Em 2010, o 4º Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO – FIA teve como tema “Sociedade Sustentável: Você faz sua parte?”, 

e o intuito foi incentivar a troca de experiências entre os atores envolvidos no processo de gestão ambiental para subsidiar 

perspectivas que contemplem práticas inovadoras de sensibilização e mobilização do Programa. 

4º Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO - 2010
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4º Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO - 2010
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Nesse período, é importante ainda destacar, em 2010, a produção do vídeo AmbientAÇÃO, o lançamento do Portal Bolsa de 

Oportunidades em Resíduos, o aprimoramento do Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO – SIGA, a produção de dois 

jogos para computador: Ciclo de Vida do Papel e Jogo da Memória; e a inserção de metas do Programa AmbientAÇÃO no 

Acordo de Resultados das instituições; em 2011, a produção de dois jogos para computador: Escritório Eficiente e Desafio 

AmbientAÇÃO (aprimoramento do jogo desenvolvido no projeto piloto) e o recebimento do II Prêmio Hugo Werneck de 

Sustentabilidade e Amor à Natureza. 

A Tabela 12 apresenta os jogos AmbientAÇÃO produzidos no período 2010/2011.

Escritório Consciente

Desafio AmbientAÇÃO

Ciclo do Papel

Jogo da Memória

Jogo Tema

Reflexões sobre a mudança de hábito no
ambiente de trabalho.

Perguntas sobre meio ambiente, preservação e
práticas sustentáveis.

Ciclo de vida do papel – passo a passo da retirada
da matéria prima à reciclagem do papel.

Jogo de perguntas com foco na preservação do
meio ambiente.

Jogo de Computador: Ciclo de Vida do Papel - 2010

Jogo de Computador: Jogo da Memória - 2010

Tabela 12 – jogos AmbientAÇÃO produzidos no período 2010/2011
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Ainda em 2011, cita-se a participação e apresentação do Programa AmbientAÇÃO no seminário “Projeto Reciclando 

Oportunidades”, realizado em Montes Claros/MG com o objetivo de discutir a implantação de programas municipais de coleta 

seletiva com inclusão dos catadores.  No mesmo ano participou do seminário “Como implantar a gestão da sustentabilidade 

em organizações”, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro.

Jogo de Computador: Escritório Eficiente - 2011
Jogo de Computador: Desafio AmbientAÇÃO - 2011
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Também em 2011, no vigente TP 020-2008, ocorre o 5° Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO, que discorreu acerca do tema 

“Responsabilidade socioambiental nas organizações”. Além de tratar questões relacionadas à sustentabilidade e à importância 

do agente público, o evento destacou três organizações que realizaram práticas de responsabilidade socioambiental e fez a 

entrega do 3º Prêmio AmbientAÇÃO.

5º Fórum Interinstitucional AmbientAÇÃO - 2011
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3º Prêmio AmbientAÇÃO - 2011

Equipe AmbientAÇÃO durante o 5º FIA - 2011
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Em 2012, o 6º FIA abordou o tema “Engajamento Individual e Sustentabilidade”, e o intuito foi promover a reflexão e incentivar 

a troca de experiências entre as instituições que possuem o programa implantado, além de realizar a entrega do 4º Prêmio 

AmbientAÇÃO.
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6º Fórum Institucional AmbientAÇÃO - 2012
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  7.  O TERMO DE PARCERIA 33/2013
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Para dar continuidade ao desenvolvimento do Programa AmbientAÇÃO, já que o Termo de Parceria nº 20, iniciado em 2008, 

teve sua vigência encerrada em 2012, a FEAM, com o apoio da SEPLAG, elaborou um Concurso de Projetos no intuito de 

possibilitar que as OSCIPs apresentassem suas propostas de trabalho para agregar valor ao AmbientAÇÃO, indicando novas 

abordagens e eixos de atuação para a continuidade do Programa.

Em março de 2013 foi celebrado o Termo de Parceria 33/2013 com a OSCIP Fundação Israel Pinheiro – FIP, vencedora do 

Concurso de Projetos. O programa de trabalho pactuado estabeleceu três eixos de atuação: Manutenção do Programa, 

Ampliação e Inovação. 

 7.1. PERÍODO 2013/2014

No eixo Manutenção do Programa, foi realizada a gestão em 60 instituições distribuídas por áreas temáticas de acordo com o 

Perfil de Consumo: Escritórios (6), Escolas (6), Outros (6) e CAMG (42).

As atividades lúdicas de educação ambiental nas instituições também foram contempladas nessa nova fase, com a realização 

de campanhas de mobilização por meio de intervenções teatrais, palestras sobre o consumo consciente de água e energia 

elétrica, jogos, mágica e ilusionismo, dentre outras.
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Atividades Lúdicas

Teatro

Intervenção

Mágica

Esquete

Ilusionismo
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Atividades Lúdicas

Intervenção

Intervenção / Música

Mascote Bileco

Mágica e Mascote Bileco
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Atividade Lúdica

Intervenção Coleta Seletiva: Aproveitamento Integral dos Alimentos

Repente AmbientAÇÃO

Intervenção Consumo Consciente
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Atividade Lúdica - Teatro

Chamada para Atividade Lúdica
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Em 2013, houve a realização da 7ª edição do Fórum Institucional AmbientAÇÃO e do 5º Prêmio AmbientAÇÃO, destacando 

e reconhecendo o mérito das iniciativas desenvolvidas pelas Comissões Setoriais das instituições. O Evento teve como tema 

“Responsabilidade Compartilhada e Sustentabilidade”. Nesse ano, houve também a entrega do 5º Prêmio AmbientAÇÃO. Os 

projetos inscritos concorreram nas categorias: Gestão de Resíduos, Uso Sustentável dos Recursos Naturais e Exemplos, Ações 

ou Atitudes Sustentáveis.

7º Fórum Institucional AmbientAÇÃO - 2013
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7º Fórum Institucional AmbientAÇÃO - 2013
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7º Fórum Institucional AmbientAÇÃO - 2013
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No mesmo ano, houve a realização da 4ª Feira de Trocas da Cidade Administrativa, com a arrecadação de mais de 5000 itens 

e recorde na participação de público. Como aspecto solidário, foram preparados diversos kits com objetos não trocados para 

compor o Natal Solidário, por meio da doação dos materiais para organizações carentes.

Feira de Trocas - 2013
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Feira de Trocas - 2013
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Feira de Trocas - 2013
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Feira de Trocas - 2013
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No eixo ampliação, duas novas instituições públicas passaram a integrar a Rede AmbientAÇÃO, foram elas: Fundação Clóvis 

Salgado e Centro Odontológico da Polícia Militar, totalizando 65 instituições e 43 edificações participantes.

Além das novas instituições, o AmbientAÇÃO inaugurou um novo segmento de público, com o início das ações em dois 

parques estaduais gerenciados pelo IEF e abertos para visitação pública. Foram eles: Parque Estadual do Itacolomi e Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça. A experiência obtida nessas duas unidades servirá de referência para que o programa seja 

replicado para os demais parques estaduais com visitação pública.

Lançamento do Programa na Fundação Clóvis Salgado - 2013.
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Lançamento do Programa na Fundação Clóvis Salgado - 2013
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Lançamento do Programa no Centro Odontológico - 2013.



128

Lançamento do Programa no Parque Estadual da Serra do Rola Moça - 2013
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Em 2013, o Programa AmbientAÇÃO promoveu Realização de dois seminários para mobilização dos segmentos bares, 

restaurantes e hotéis ligados à Copa do Mundo de 2014, visando capacitar os empreendedores para a implementação de 

ações educativas estruturais que possibilitem minimizar os impactos de suas atividades, tais como redução do consumo de 

energia elétrica e água, além da prática de coleta seletiva e gestão de resíduos.

A mobilização e sensibilização desses dois segmentos da iniciativa privada foram reforçadas por meio do desenvolvimento 

e aplicação de um curso de capacitação na modalidade a distância, disponibilizado gratuitamente para os proprietários e 

funcionários dos estabelecimentos. Além disso, o AmbientAÇÃO realizou atividades de educação ambiental e mobilização 

voltada para os clientes e funcionários, no intuito de disseminar o ideal de consumo consciente e gestão de resíduos pela 

sociedade.

Estande no Seminário Abrasel, para Bares e Restaurantes - 2013
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Representantes do Programa na Rodada de Negócios promovida pelo SEBRAE no 
Seminário Abrasel - 2013

AmbientAÇÃO no Evento para Hotéis e Pousadas - 2013

Ricardo Botelho e Bileco no Seminário Sustentabilidade no Setor Hoteleiro de 
Minas Gerais - 2013
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Nos meses de novembro e dezembro de 2013 houve a aplicação de pesquisa qualitativa junto aos servidores das instituições 

participantes no intuito de conhecer a percepção desse público em relação ao Programa, bem como a adoção das práticas de 

consumo consciente e gestão de resíduos em suas residências e meios sociais. Quanto à percepção do Programa AmbientAÇÃO, 

foi possível inferir que a proporção de pessoas que o conhecem corresponde a 87% com um erro de estimação de 4%, para 

baixo ou para cima. Isso quer dizer que dentre as 20.832 pessoas que compõem o universo do Programa AmbientAÇÃO, 

é esperado, com 95% de confiança, que a proporção de pessoas que conhecem o Programa AmbientAÇÃO situe-se entre 

83% e 92%, que são proporções bem expressivas. Além disso, 92% dos entrevistados apontaram como enfoque principal do 

Programa AmbientAÇÃO o consumo consciente e a gestão de resíduos e 75% dos entrevistados sentiram-se incentivados ao 

consumo consciente na própria residência.

Medalha dedicada aos funcionários da FAPEMIG, nos setores que contribuíssem para coleta seletiva eficiente no 
ambiente de trabalho.



132

No eixo inovação, foi desenvolvido o Índice de Desempenho AmbientAÇÃO, com o objetivo de possibilitar a medição da 

efetividade das mudanças de hábitos e atitudes dos servidores no ambiente de trabalho e até mesmo nas suas áreas de 

convivência expandidas. Para orientar e sistematizar a atuação das Comissões Setoriais foi desenvolvido o Manual de Orientação 

para as Comissões Setoriais. Por meio da realização de estudo e avaliação das perspectivas e viabilidade de franqueamento do 

Programa AmbientAÇÃO, foi avaliada a pertinência de extrapolar o Programa para outros segmentos da sociedade, criando 

um sistema de franquia, que poderia viabilizar a auto sustentabilidade da execução das atividades do Programa AmbientAÇÃO 

nas instituições do poder público mineiro.

Entrega do Manual de Orientação para as Comissões Setoriais durante evento de 10 anos - 2014
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O AmbientAÇÃO desde sua implantação desenvolve ações para preparar os funcionários públicos para uma atuação responsável 

como multiplicadores da prática da educação ambiental no contexto do consumo consciente e da gestão adequada de 

resíduos.

Os desafios são constituídos pela busca de instrumentos capazes de estimular a reflexão e propiciar a incorporação, pelos 

funcionários públicos, de valores ambientalmente corretos à sua vida e, consequentemente, ao seu ambiente de trabalho. 

Para vencer os desafios o Programa desenvolveu, de forma criativa e objetiva, diferentes ferramentas de comunicação para 

divulgação e sensibilização do seu público alvo. Foram também desenvolvidos documentos técnicos para capacitação em 

conceitos, procedimentos e implantação do Programa. Além disso, outros instrumentos de suporte técnico foram desenvolvidos 

com foco em treinamentos, relatórios para monitoramento e divulgação de resultados, Sistema Integrado de Gestão do 

AmbientAÇÃO – SIGA, Portal de Oportunidades Bolsa de Resíduos, etc.

Para a memória deste trabalho foi realizado levantamento de produtos e documentos, em formato físico, existentes na Cidade 

Administrativa e no Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) referentes ao período 2003 a 2014. Foram também 

buscados aqueles existentes em formato digital, nos arquivos do programa, e que estavam disponibilizados em DVD, CD e HD. 

Esses documentos foram digitalizados e sistematizados em planilhas de acordo com sua natureza – comunicação e suporte 

técnico, constando como anexo desta publicação em CD.
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 8.1. ACERVO DE FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

O planejamento para as atividades de comunicação sempre foi alvo de especial atenção no AmbientAÇÃO, considerando 

a importância desta área para programas de Educação. Foram desenvolvidas diferentes estratégias de comunicação e 

mobilização, incluindo intervenções teatrais, mágicas, cartazes e panfletos, quadro de avisos, boletim informativo, jogos, 

gincanas, atividades culturais e ecológicas, comunicação face-a-face, intranet, diferentes recursos de internet, etc.

O mascote do Programa, Bileco, tem um significado impar uma vez que participa das atividades de forma personalizada para 

cada campanha, cada momento social. Mais de cem representações do Bileco fazem parte do acervo do AmbientAÇÃO. Além 

disso, o Programa dispõe de fantasias desse mascote em tamanho natural que para participar de eventos e intervenções.

O Bileco é a marca registrada do Programa, reconhecidamente um comunicador de sucesso, que já se confunde com o próprio 

AmbientAÇÃO. 

As principais ferramentas de comunicação, escrita e visual, que vêm sendo aplicadas pelo AmbientAÇÃO ao longo de sua 

existência, estão incluídas no Acervo e sistematizadas em uma planilha Excel denominada Ferramentas de Comunicação.

Fa
nt

as
ia

 d
e 

Bi
le

co
 - 

20
12

Pe
rs

on
ag

em
 d

o 
Bi

le
co

 e
m

 d
es

en
ho



136

A planilha foi organizada pelos diferentes tipos de ferramenta (blocos, adesivos, blitz, banners, panfletos, etc.) que constituem 

as abas da mesma. Cada ferramenta foi organizada de acordo com sua natureza, sendo possível de forma geral observar datas 

de criação do produto, tiragem, público alvo, link da imagem de cada ferramenta citada. É também registrada na planilha o 

foco da utilização das ferramentas, considerando as linhas de ação e campanhas do Programa: Atitude Consciente: Consumo 

Consciente, Coleta Seletiva e Comportamento no Trânsito e Manutenção de Veículos – e Qualidade de Vida no Trabalho: Saúde 

do Corpo, Arrumação e Limpeza, Redução da Poluição Sonora e Antitabagismo. As linhas de ação são caracterizadas por cores 

diferentes, onde consta uma legenda para melhor interpretação da mesma em cada aba.

A Tabela 13 apresenta uma listagem dessas principais ferramentas de comunicação, digitalizadas, constantes da Planilha acima 

citada, compondo o Acervo das Ferramentas de Comunicação identificadas nesse trabalho.

Comunicação: Adesivos para copas da Cidade Administrativa - 2013
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Adesivo 43

Agenda 2

AmbientAÇÃO Informa- AI 36

Banner 11

Blitz-cartões de sinalização 5

Blocos de Anotações e Rascunho 30

Calendário 2

Canecas, Copo Retrátil 7

Cartaz 128

Ecobolsas 6

Folder 4

Lixocar 4

Marcador de Página 3

Notícias AmbientAÇÃO – NA 256

Panfleto 12

Rede AmbientAÇÃO Endereço

Tirinhas 7

Total 556

Ferramenta de Comunicação Modelos Criados
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Além dessas listadas na Tabela 13, citam-se ainda, squeeze, caneta, camiseta, boné e nécessaire. Apresentam-se a seguir 

informações sucintas das ferramentas listadas na planilha.
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Adesivo - Os adesivos são afixados em diferentes locais, tais como mesa de trabalho, banheiros, copas, coletores de resíduos, 

monitores de computador e locais estratégicos com intuito de identificar ou comunicar os servidores sobre campanhas, dicas 

ou informações pertinentes. A maior parte dos adesivos se encontrava arquivada apenas em meio físico e somente alguns 

exemplares em meio digital. Para este trabalho esses adesivos foram sistematizados em meio digital.

Adesivos do Programa AmbientAÇÃO
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Adesivos do Programa AmbientAÇÃO
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Agenda - As agendas 2011 e 2013 com mensagens desenvolvidas pelo Programa, disponibilizadas para os servidores do 

SISEMA e arquivadas em meio físico, foram também sistematizadas e digitalizadas.

AI – AmbientAÇÃO Informa - O “AmbientAÇÃO Informa”, boletim eletrônico, foi amplamente utilizado nos primeiros anos do 

Programa com veiculação semanal, tendo como objetivo levar ao público informações específicas da campanha que estivesse 

sendo trabalhada no momento. Esse boletim de grande poder de comunicação se caracterizava por textos resumidos e 

ilustrações, sendo substituído por outros instrumentos digitais de comunicação.

Banner - Os banners são confeccionados para eventos ou campanhas e estão identificados com as linhas de ação. Neste caso, 

os exemplares já existentes em meio digital foram sistematizados.
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Blitz – Cartões de Sinalização – A Blitz AmbientAÇÃO foi criada com o intuito de vistoriar e motivar os servidores na campanha 

do consumo consciente – redução no consumo de energia – para desligar seus monitores quando não estivessem na sala ou 

estação de trabalho; apagar as luzes, desligar o ar-condicionado e demais ações voltadas ao consumo consciente.

Quando a Blitz passava pelos locais de trabalho, o AmbientAÇÃO procedia sua classificação com cartões de sinalização, em 

três níveis de consumidor: todos monitores desligados - servidores conscientes/cartão verde; alguns monitores desligados - 

cartão amarelo; maioria dos monitores ligados; servidores não conscientes/cartão vermelho.

Os cartões ficavam afixados na porta ou área do setor e só podiam ser retirados pela equipe do AmbientAÇÃO. A divulgação 

dos resultados e o estímulo pelas mensagens encorajadoras para avanço no consumo consciente foi marcante para a maioria 

dos servidores.

Os respectivos cartões verde, amarelo e vermelho estão digitalizados e sistematizados no Acervo.

Blocos de Anotação e Rascunho – Esses blocos estão sendo utilizados pelo AmbientAÇÃO desde 2004 e constituem um marco 

sumamente importante para abordagem da forma correta de disposição do papel descartado e de sua reutilização. Os blocos, 

além de sua utilidade prática, trazem nas capas mensagens para reforçar as linhas de ação do Programa. São confeccionados 

com papel coletado para a reutilização, nas próprias instituições. Após a mudança para a Cidade Administrativa foi firmado 

parceria com a Imprensa Oficial de Minas Gerais, onde a mesma recebe os papeis devidamente triados e organizados pelo 

Programa AmbientAÇÃO e confecciona os blocos. 
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Funcionários recebem blocos - 2013

Na planilha do Acervo estão identificados 31 modelos de capa. Não existem informações sobre a tiragem para todos os 

modelos. Observa-se que muitas vezes são confeccionados para eventos específicos com mensagens alusivas aos mesmos, 

alinhadas com os objetivos do Programa. Neste caso, os exemplares já existentes em meio digital foram sistematizados.
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Funcionários recebem blocos - 2013
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Calendário – Os calendários, para as mesas de trabalho, produzidos nos anos de 2009 e 2011, incluem mensagens, 

correlacionando cada mês com datas, estações e outros eventos sazonais, com os objetivos do Programa. Para este trabalho 

esses calendários foram sistematizados em meio digital.

Canecas – As canecas AmbientAÇÃO compuseram uma das mais importantes ferramentas do Programa na linha de ação de 

consumo consciente. A substituição de copos descartáveis pelas canecas levou o Programa a atingir excelentes índices de 

redução do consumo. As campanhas de utilização das canecas permeiam os dez anos de vida do Programa tendo contado 

com apoio do Banco do Brasil na doação de 20.000 canecas para a fase de implantação do Programa na Cidade Administrativa. 

Seis modelos de caneca são conhecidos: canecas de louça colorida, em dois tamanhos, e em preto e branco; canecas de 

plástico de diferentes cores; canecas de alumínio e as canecas doadas pelo Banco do Brasil. Além disso, foi utilizado também, 

um modelo de copo retrátil. Esses modelos podem ser visualizados na respectiva pasta do Acervo.

Materiais de apoio do Programa AmbientAÇÃO
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Cartazes  – Constam do levantamento 128 cartazes, digitalizados, confeccionados 

para informações, campanhas, eventos e ações do Programa. São usualmente 

afixados em banheiros, copas e locais estratégicos. Esses cartazes foram 

sistematizados no Acervo.

Folder – Confeccionados e utilizados em sua forma convencional, existentes em 4 

modelos, digitalizados e sistematizados no Acervo.

Marcador de Página – Constam dois modelos de marcador de páginas em papel e 

um modelo magnético. Os modelos existentes em meio físico foram digitalizados 

e sistematizados no Acervo.

Caneca de porcelana distribuída pelo Programa

Marcador magnético para livros do Programa

Cartaz afixado acerca da campanha Consumo Consciente
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NA – Notícias AmbientAÇÃO – Merece destaque a aplicação dessa ferramenta que veicula diferentes informações sobre o 

Programa. Trata-se de um boletim, inicialmente impresso, criado desde o início do Programa e editado semanalmente e, 

quando necessário, com outra periodicidade alinhada com a demanda. A partir da mudança para a CAMG esse boletim passou 

a ter periodicidade quinzenal com veiculação nas intranets e quadros de avisos.
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Considerando as informações contidas na Planilha disponibilizada no arquivo do Acervo apresenta-se na Tabela 14, e Figura 2, o 

número de informações, estratificadas pelas principais campanhas realizadas, contidas nos 256 boletins Notícias AmbientAÇÃO. 

Pode-se observar a grande concentração de esforços nas campanhas de Consumo Consciente e Coleta Seletiva, sinalizando a 

prioridade para alterar hábitos e atitudes.

Seu objetivo é levar ao público informações de caráter geral do Programa, como: ações que vão acontecer ou que estão em 

andamento, retorno de atividades já realizadas, etc. Estão digitalizados no Acervo 236 boletins com distribuição temporal, 

conforme apresentada na Figura 1 a seguir.
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Tabela 14: Número de Informações por Campanha no Notícias AmbientAÇÃO
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ANO Consumo Consciente
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7

3

7

6
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10

3

8

62

Coleta Seletiva

2

1
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2

4

2

0

0

0

11
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no Trânsito
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Panfletos – Estão digitalizados doze modelos de panfletos usualmente distribuídos em eventos, visando divulgar as ações do 

Programa e fortalecer seus objetivos. Assim como o boletim Notícias AmbientAÇÃO, o conteúdo dos panfletos concentra-

se, prioritariamente, nas ações de Consumo Consciente e Coleta Seletiva, como pode ser observado na Planilha do Acervo. 

Ressalta-se que para a divulgação do Programa em eventos internacionais foram elaborados panfletos em versão inglês e 

francês.

Panfletos informativos acerca da Coleta Seletiva em Condomínios
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Rede AmbientAÇÃO – A Rede é uma ferramenta de comunicação que integra todos os envolvidos no processo, gerando 

um fluxo de informações que visa à socialização de experiências e a busca de soluções para as dificuldades encontradas no 

processo de implementação do Programa nas instituições públicas do Estado de Minas Gerais. Esse blog para as Comissões 

Setoriais funciona com um endereço eletrônico permitindo o nivelamento de informações, compartilhamento de  

problemas e soluções, troca de experiências e integração interinstitucional.

A Rede AmbientAÇÃO
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Tirinhas – produto enviado por email aos servidores, com ilustrações cômicas e interessantes, abordando as campanhas e 

objetivos do Programa.

O AmbientAÇÃO sempre se manteve atual na utilização de novas ferramentas de comunicação, implementando várias delas, 

tais como: twitter, site interativo, blog, rede, youtube e facebook. 

Com esse instrumental o Programa vem extrapolando o público alvo inicialmente definido – servidor público – para envolver 

e motivar os diversos segmentos da sociedade com os objetivos do AmbientAÇÃO.

Tirinha sobre a Feira de Trocas do Programa AmbientAÇÃO - 2014
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 8.2. ACERVO DE SUPORTE TÉCNICO 

Outro acervo de grande importância é o de Suporte Técnico, constituído por documentos voltados para divulgação dos 

conceitos e procedimentos do AmbientAÇÃO, ações planejadas e realizadas, estudos e avaliações de resultados e trabalhos 

acadêmicos com aplicação de metodologias científicas para avaliações do Programa, entre outros.

Esse Acervo é constituído por 10 pastas abaixo identificadas, onde poderão ser encontrados os diferentes documentos 

desenvolvidos ao longo dos dez anos do Programa, que foram identificados e digitalizados nessa etapa do trabalho.

Publicações

Arquivos

Palestras e Apresentações

Cursos Ministrados

Trabalhos Acadêmicos

Modelos de Pesquisa de Opinião

Relatórios Diversos

SIGA - Sistema Integrado de Gestão
AmbientAÇÃO

Eventos - Feira, FIA, e Atividades Lúdicas

Parcerias

Portal Bolsa de Resíduos

Tabela 15 - Acervo de Suporte Técnico

A seguir é apresentado de forma sucinta o conteúdo das pastas que compõem o Acervo de Suporte Técnico.

Tela inicial do Curso à Distância - 2013
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Publicações – Esta pasta do Acervo contem documentos de suporte técnico elaborados e publicados pelo AmbientAÇÃO. 

Constam também da pasta Relatórios desenvolvidos com apoio de consultorias para apoiar os desenvolvimentos e iniciativas 

do Programa. Cartilhas de Conceitos e Procedimentos, Manual de Implantação, Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica 

para Implantação do AmbientAÇÃO estão entre os principais documentos identificados. 

Palestras e Apresentações – Esta pasta inclui as palestras ministradas nas instituições participantes do Programa em momentos 

tais como: lançamento do AmbientAÇÃO, capacitação e divulgação de resultados alcançados e em eventos sobre temas 

correlatos, no país e no exterior. A pasta apresenta as palestras identificadas, distribuídas em 8 subpastas de acordo com o 

ano de sua elaboração, incluindo, ainda uma planilha Excell com o título de cada palestra, o ano de sua elaboração e o número 

de slides. 

Palestra oferecida pelo Programa aos prestadores de serviços da Cidade Administrativa - 2013
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Palestra oferecida pelo Programa à equipe de limpeza da MGS - 2012

Cursos Ministrados – Foram identificadas informações para três cursos ministrados: Curso a Distância para formação de 

multiplicadores do Programa AmbientAÇÃO, ministrado no período 2008 – 2009, e Curso para Coleta Seletiva em Condomínios, 

ministrado em 2008 e Curso a Distância para os Segmentos Bares/Restaurantes e Hotelaria, ministrado em 2013. A documentação 

identificada foi colocada no Acervo.
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Trabalhos Acadêmicos  – No período 2007 a 2013 foram desenvolvidos quatro trabalhos acadêmicos – duas dissertações de 

mestrado e duas monografias de pós-graduação – analisando diferentes aspectos do desenvolvimento do AmbientAÇÃO, 

com os seguintes títulos: Ganhos Econômicos e Ambientais por Meio da Educação Socioambiental: Programa AmbientAÇÃO 

– MG; A Comunicação Dirigida como Estratégia para Programas de Educação Ambiental: Programa AmbientAÇÃO – MG; 

Gestão Pública e Sustentabilidade: O Caso do Programa AmbientAÇÃO em Minas Gerais; Análise das Ações e Práticas de um 

Programa de Educação Ambiental e a Perspectiva dos Sujeitos Sociais Atendidos.

Modelos de Pesquisa de Opinião – O AmbientAÇÃO prevê a realização de pesquisa de opinião e satisfação dos servidores, 

principalmente para acompanhamento das ações de Melhoria de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho. O levantamento 

para a realização deste trabalho não identificou documentos específicos de consolidação dessas pesquisas. Existem informações 

para a pesquisa aplicada em 2005, ao final do Projeto Piloto, citada por um trabalho acadêmico – 80% dos funcionários se 

sentem motivados a participar do Programa, 85% perceberam melhorias no consumo consciente, 95% em relação à coleta 

seletiva e 83% atestaram melhorias na qualidade de vida e no trabalho. Assim, estão colocados no Acervo apenas alguns 

modelos de pesquisa elaborados pelo Programa.

Relatórios Diversos – Esta pasta inclui relatórios de naturezas diversas, tais como relatórios anuais do Programa, relatórios 

de Sustentabilidade do Sisema/GRI – que conta com 

participação expressiva do Programa AmbientAÇÃO; 

relatórios e informações para apoio gerencial como as 

informações sobre o registro de marca do Programa e 

sobre as Comissões Setoriais, entre outros.

Eventos – A pasta Eventos inclui informações sobre três 

temas: FIA – Fórum Institucional AmbientAÇÃO, Feira 

de Trocas e Atividades Lúdicas. Nas pastas do FIA e Feira 

de Trocas estão colocados diversos arquivos voltados 

para as atividades de planejamento, programação e 

organização da realização dos eventos, eventos estes 

de fundamental suporte técnico para alcance dos 

objetivos do AmbientAÇÃO. Os documentos foram 

identificados e sistematizados.

Participação do AmbientAÇÃO no evento Minas Menos Resíduos  - 2010
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Jogos - Os Jogos AmbientAÇÃO, disponibilizados no 

site do Programa, constituem um ferramental de suma 

importância por atender de forma simples diferentes 

públicos. Observa-se que muitas escolas têm utilizado 

os Jogos em atividades de educação ambiental, mas 

não se identificou, por exemplo, uma sistemática de 

divulgação e aplicação dessa ferramenta com vistas a 

buscar sua ampliação. 

Uma das telas do Jogo das Lixeiras - 2011
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Constam ainda, desta pasta, informações sobre a Semana do Meio Ambiente 2012, registrando que o AmbientAÇÃO sempre 

participou de forma ativa nos eventos comemorativos anuais da Semana. 
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Semana do Meio Ambiente - 2012
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Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO – SIGA - O Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO-SIGA, módulo informatizado 

alojado no site AmbientAÇÃO, é uma ferramenta de monitoramento que tem como objetivo reunir as informações referentes 

ao Programa nas instituições que o desenvolvem. Essas informações, alimentadas pelas próprias instituições, ao serem 

processadas pelo SIGA retroalimentam o sistema de melhoria continua.

De acordo com o Manual do Usuário, o SIGA contribui para uma gestão eficiente, eficaz e efetiva na apuração, consolidação 

de resultados, criação de relatórios e disponibilização para consulta pública, controle dos indicadores de consumo, resíduos, 

reutilização de insumos, das várias instituições participantes do AmbientAÇÃO, que ocorrem via sistema Web. O projeto 

do SIGA foi contratado em 2007 e, em 2010, há registro de uma fase de aprimoramentos. Não foi identificada qualquer 

documentação impressa sobre o sistema, além de um Manual do Usuário, que não está disponibilizado via Web. 

Foram encontradas informações sobre um Sistema de Gestão AmbientAÇÃO, que aparentemente foi desenvolvido e utilizado 

antes de 2007. Foi colocada no Acervo a pasta intitulada Sistema de Gestão AmbientAÇÃO com os documentos encontrados.

Parcerias – Ao longo de sua existência o AmbientAÇÃO tem trabalhado com diferentes parcerias que muito contribuem para 

a realização de atividades focadas nos objetivos do Programa.

As principais parcerias são:

•	 Banco do Brasil – Fornecimento de canecas 

•	 Imprensa	Oficial	– Confecção dos blocos de anotações e rascunhos.

•	 Paraibuna Embalagens - Fornecimento de caixas coletoras de papelão

•	 Recitec – Recolhimento de lâmpadas fluorescentes

•	 Recóleo – Recolhimento de óleo de cozinha.

•	 Santander /Real – Recolhimento de pilhas.

•	 Secretaria de Estado da Defesa Social – realização de concurso para elaboração de desenhos com o tema Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável.

Citam-se, ainda, as parcerias com diversas Associações de Catadores, Projeto EcoBolsa Brasil; Sacolas de papel - Imballaggio 

Ltda.; e PUC Minas - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES, etc.
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Canecas: Parceria com o Banco do Brasil

Blocos de anotação: Parceria com a Imprensa Oficial de Minas Gerais

Caixas coletoras de papelão: Parceria com a Paraibuna Embalagens

Coletor de lâmpadas: Parceria com a Recitec

Concurso de desenhos: Parceria com a SEDS
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Papapilha: Parceria com  o Banco Santander Coletor de óleo: Parceria com  a Recóleo
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9. METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO 

O desenvolvimento do AmbientAÇÃO, desde sua fase piloto, foi voltado para a expansão do público alvo, com previsões 

ousadas de novas implantações. Nesse contexto, tornou-se de fundamental importância garantir condições básicas para o 

desenvolvimento do Programa, após a implantação.

Assim, já em 2006 o Programa editou o Manual de Implantação onde se lê a seguinte apresentação para o documento:

 Este Manual tem o objetivo de nortear o desenvolvimento do Programa AmbientAÇÃO - Educação 

Ambiental em Prédios do Governo de MG. 

 Nele você encontra os principais passos para que o AmbientAÇÃO seja implementado com sucesso 

em sua instituição.

 A construção de uma nova cultura no funcionalismo público estadual, com a inserção de valores 

ambientais no cotidiano, práticas sustentáveis e qualidade de vida no ambiente de trabalho depende 

da participação e envolvimento de todos. As instituições públicas do Governo mineiro devem ser 

exemplo e referência de práticas ambientalmente corretas para a sociedade.

O Manual de Implantação apresenta de forma clara, pragmática e detalhada os passos para a implantação do Programa que 

contemplam as seguintes ações:

• Definição da equipe - coordenador e grupo de facilitadores; 

• Realização do diagnóstico de resíduos da instituição;

• Aquisição de infraestrutura para a implementação de algumas campanhas, como recipientes de coleta, caixas para coleta 

de papel a ser reutilizado, e outros; 

• Padronização operacional que define dois relatórios para acompanhamento do Programa (registro da memória e das não 

conformidades e sugestões); 

• Plano de comunicação com indicação de ferramentas a serem utilizadas para mobilização, sensibilização e envolvimento 

dos servidores; 

• Definição dos indicadores a serem utilizados; 

• Proposição de aplicação sistemática de pesquisas de opinião e satisfação dos servidores com sugestões de divulgação de 

todas as informações e resultados para envolver e incentivar o público alvo.
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O Manual de Implantação 2006 está digitalizado e disponibilizado no Acervo de Suporte Técnico, incluindo informações sobre 

as ferramentas de comunicação: Boletim Notícias AmbientAÇÃO; Boletim AmbientAÇÃO Informa; Comunicado AmbientAÇÃO. 

São, ainda, apresentados o Manual de Utilização da Logomarca que inclui modelos para o RAM e para o RNCS; Logomarca das 

Campanhas e Logomarcas dos Veículos de Comunicação do Programa.

Primeira versão do Manual de Implantação do Programa
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Atualmente, com base no desenvolvimento do Programa e na grande experiência decorrente de dezenas de implantações, 

o passo-a-passo para implantação publicado em 2006 vem passando por aprimoramentos que deverão compor um novo 

Manual de Implantação. Um aprimoramento significativo é a assinatura do Termo de Adesão onde são estabelecidos os 

compromissos da instituição que irá implantar o AmbientAÇÃO.

Dois pontos importantes na implantação, abordados no Termo de Adesão, são referentes à aquisição de materiais necessários 

para a gestão de resíduos e a definição da Comissão Setorial (quantidade e perfil dos representantes e horas de dedicação 

ao Programa), pontos esses que podem ser considerados críticos e que podem comprometer o sucesso na implantação e 

desenvolvimento do Programa.

Apesar de não estar ainda editado a equipe do AmbientAÇÃO trabalha com esses aprimoramentos na orientação repassada 

para as instituições no período de implantação.

Caderno técnico do Programa AmbientAÇÃO
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10. RESULTADOS

O Programa AmbientAÇÃO para alcançar os resultados finalísticos para o Consumo Consciente e a Coleta Seletiva, quais 

sejam os resultados mensurados pela redução do consumo de água, energia, copos plásticos e papel A4, além do aumento 

do percentual de resíduos recicláveis, estruturou-se como a maioria dos processos, identificando os elementos de entrada; os 

de saída, ou resultados iniciais; os de resultado intermediários; e os resultados finais, sendo estes últimos os que permitem 

avaliar a efetividade de um programa.

Os elementos de entrada (inputs) permitem a produção de elementos de saída (initial 

outputs) que dão origem aos resultados intermediários e que devem produzir os 

resultados finais (final outputs), constituindo-se a base para a avaliação da efetividade 

do programa. 

Elementos de entrada (inputs): equipe, infraestrutura, consultores, recursos financeiros, 

logística etc.

Elementos de saída (initial outputs): materiais de apoio que constituem os Acervos de 

Comunicação e Suporte Técnico.

Resultados intermediários (intermediate outputs): Comissões Setoriais, treinamentos, 

Termo de Adesão e implantação do Programa em cerca de 79 instituições. 

Resultados finais (final outputs): redução dos consumos, aumento do percentual de 

recicláveis e mudanças de hábitos e atitudes dos servidores públicos, constituindo-se 

a base para a avaliação da efetividade do Programa. 
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Acervo AmbientAÇÃO - 2008
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 10.1. RESULTADOS INICIAIS E INTERMEDIÁRIOS 

2003/2007

Para o período referente à elaboração do AmbientAÇÃO e às fases piloto e sua primeira expansão, os resultados iniciais 

foram a produção de muito material de apoio, cartazes, boletins, jogos, palestras, etc., inclusive a cartilha de implantação, 

diagnósticos e o mascote símbolo - Bileco. Além desses, treinamentos e assinatura de Termos de Adesão, tendo como resultados 

intermediários a criação de Comissões Setoriais e implantação do Programa em 16 instituições, conforme apresentado na 

Tabela 16:

Centro Mineiro de Referência em Resíduos – CMRR

Companhia de Guardas

Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito – PMMG

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM

Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais 

Instituto Estadual de Florestas – IEF

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM 

Ouvidoria Geral do Estado – OGE

Prefeitura Municipal de Araxá

Prodemge – Cia de Tecnologia da Informação do Estado de MG

Secretaria de Estado da Cultura – SEC

Secretaria de Estado de Governo – SEGOV

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

Serviço Voluntário de Assistência Social – Servas

Vice Governadoria

 Sustentável – Semad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Nesse período, cabe destacar o desenvolvimento de uma importante ferramenta para acompanhamento dos resultados 

intermediários e finais, que foi o Sistema Integrado AmbientAÇÃO – SIGA. 

2007/2012

Para esse período, o primeiro resultado inicial foi o Termo de Parceria, que permitiu o desenvolvimento do Programa, graças 

ao grande esforço da equipe (input), resultado de vanguarda no SISEMA, possibilitando o aumento da produção de outros 

resultados iniciais citados nos Acervos de Comunicação e de Suporte Técnico e apresentados nos anexos. No que se refere aos 

resultados intermediários, o Programa foi implantado em 70 instituições, neste período, conforme apresentado na Tabela 17:

Academia da Polícia Militar – APM

Administração de Estádios de Minas Gerais – ADEMG

Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG

Associação Mineira de Municípios – AMM

Câmara Municipal de Viçosa – MG

Companhia de Desenvolvimento Econômico de MG – CODEMIG  

Companhia de Habitação de Minas Gerais – COHAB

Controladoria Geral do Estado – CGE

Batalhão de Rádiopatrulhamento Aéreo – CORPAER

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG

Defensoria Pública de Minas Gerais  

Departamento de Estradas e Rodagem – DER

Departamento Estadual de Telecomunicações do Estado 

 Departamento Estadual de Obras Públicas – DEOP

de Minas Gerais – DETEL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Instituto de Geociências Aplicadas – IGA

Instituto de Pesos e Medidas – IPEM

 Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de MG – IPSEMG

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA

Gerais – IDENE

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG

Empresa de Pesquisa Agropecuária de minas Gerais – EPAMIG

Fundação Educacional Caio Martins – FUCAM

Fundação Ezequiel Dias – FUNED

Fundação Helena Antipoff – FHA

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG

Fundação João Pinheiro – FJP/Unid. Pampulha/ Unid. Brasil

Fundação Rural Mineira – RURALMINAS

Imprensa Oficial de Minas Gerais – IOMG

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas
Gerais – HEMOMINAS

Escritório de Prioridades Estratégicas – EPE

17

18

19

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER

Departamento Estadual de Transito – DETRAN15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico  de Minas
Gerais – IEPHA

29

30

31

32

33

34

35
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Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino Superior – 

Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais – SEDS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE

Secretaria de Estado de Educação – SEE

Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude – SEEJ

Secretaria de Estado de Saúde – SES

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego – SETE

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP

Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

SECTES

46

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana – SEDRU

Loteria Mineira – LEMG

Minas Gerais Participações S.A. – MGI

Ministério Público Estadual – MPE

PLUGMINAS

PMMG/ Barbacena

Ronda Ostensiva de Cães de Caça – PMMG/ROCCA

Prefeitura Municipal de Viçosa – MG

36

37

38

39

40

41

42

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Prefeitura Municipal de Ponte Nova – MG

Secretaria de Estado da Fazenda – SEF

43

44

45

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 
SEAPA

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais – 
SECCRI

Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas – SEDVAN

Secretaria de Regularização Fundiária / Instituto de Terras – 
SEERF/ ITER

47

48

49

50

51

52

55

53

54

56

57

58

59

60
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Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG 
Reitoria / Escola de Design

UTRAMIG – Fundação de Educação para o Trabalho de  
Minas Gerais

67

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – SECOPA

Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana – SEEGEM

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA/PBH

57

58

59

60

61

62

63

Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Nova – MG

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMG 

Universidade de Montes Claros – UNIMONTES

64

65

66

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP

Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas – SEDVAN

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –  
SEBRAE

Secretaria de Regularização Fundiária / Instituto de Terras – 
SEERF / ITER

68

69

70

Registra-se ainda, que a estes resultados intermediários somam-se a implantação do Programa nas Superintendências 

Regionais de Meio Ambiente – SUPRAM e nos Escritórios Regionais do IEF, conforme Tabelas 18 e 19:
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Alto São Francisco / Divinópolis

Central Metropolitana / Belo Horizonte

Jequitinhonha / Diamantina

Leste de Minas / Governador Valadares

Noroeste de Minas / Unaí

Norte de Minas / Montes Claros

Sul de Minas / Varginha

Triângulo Mineiro / Uberlândia

Zona da Mata / Ubá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Os 13 Escritórios do IEF tiveram o AmbientAÇÃO implantado. Contudo, face à integração verificada no âmbito do SISEMA, 

grande parte dos Escritórios Regionais do IEF foram absorvidos pelas SUPRAMs, restando atualmente os Escritórios Regionais 

de Alto Paranaíba (Patos de Minas); Alto São Francisco (Januária); Centro Norte (Sete Lagoas); Centro Sul (Barbacena); Nordeste 

(Teófilo Otoni); e Rio Doce (Governador Valadares), sendo que este deverá ser absorvido pela SUPRAM Leste de Minas.

Assim, o Programa está hoje implantado em 6 Escritórios Regionais.

Escritório Regional Alto Paranaíba / Patos de Minas 

Escritório Regional Alto São Francisco /Januária

Escritório Regional Centro Norte / Sete Lagoas

Escritório Regional Centro Sul / Barbacena

Escritório Regional Nordeste / Teófilo Otoni

Escritório Regional Rio Doce / Governador Valadares

1

2

3

4

5

6
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No contexto apresentado, a exemplo dos resultados iniciais, observa-se também grande quantidade de resultados intermediários 

totalizando mais de uma centena de implantações do Programa em diversas organizações, sendo que atualmente estão 

registradas 79 Comissões Setoriais, sendo que a do Sisema abrange 4 instituições, e existe uma única para a SEDVAN/IDENE. 

Os dados consolidados são apresentados na Tabela 20:

Período 2003-2007

Período 2007-2012

Referência

A partir de 2005/2006

A partir de 2005/2006

16

70

13

09

11

54

06

08

108 79

Instituições listadas na Tabela 16

Instituições listadas na Tabela 17

Escritórios Regionais do IEF

Superintendências Regionais de 
Meio Ambiente - SUPRAM

TOTAL

Períodos de Implantação do 
AmbientAÇÃO

Número de Instituições em que o 
Programa foi Implantado

Número de Instituições com 
Comissão Setorial
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 10.2. RESULTADOS FINAIS 

A consolidação das avaliações referentes aos resultados finais está apresentada para dois períodos, visando facilitar a 

compreensão da evolução do Programa: Período 2004-2008 e Período 2008-2013.

2004/2008

Inicialmente apresentam-se os resultados dos indicadores de consumo para o período 2004/2006, conforme Tabela 21:

Percentagem (%)
Redução Aumento

Consumo de água

Consumo de energia

Indicador Unidade 2004 2005

Consumo de Papel A4

Consumo de copos descartáveis 

Percentual de recicláveis em 
relação aos resíduos gerados

Litros per capita / mês

KWh per capita / mês

Folhas per capita / mês

Copos per capita / mês

%

689

80

245

49

61,5

712

74

203

25

70,0

-

7,5

17

48,98

-

3,34

-

-

-

13,82

Segundo o relatório do TP, para o período 2007/2008, apresentam-se os resultados dos indicadores de consumo e de percentual 

de materiais recicláveis, no SISEMA, já instalado no prédio da Rua Espírito Santo, Centro BH, conforme Tabela 22.

Percentagem (%)
Redução Aumento

Consumo de água

Consumo de energia

Indicador Unidade 2004 2005

Consumo de copos descartáveis 

Percentual de recicláveis em 
relação aos resíduos gerados

Litros per capita / mês

KWh per capita / mês

Copos per capita / mês

%

520

101,6

17,63

49,58

504

99,0

16,50

68,00

3,0

2,5

6,4

-

-

-

-

37,15
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Considerando o desempenho do Programa nos prédios da av. Prudente de Morais e Rua Espírito Santo, para o período 2004 

a 2008, a partir dos dados disponíveis para os indicadores de consumo e de percentual de material encaminhado para a 

reciclagem, apresentados nas Tabelas 21 e 22, pode-se observar:

• O consumo de água não sofreu grandes alterações, sendo que na Rua Espírito Santo já se identifica alguma redução.

• O consumo de energia que vinha apresentando redução no prédio da Prudente de Morais, com a mudança para a Rua 

Espírito Santo, sofreu aumento, provavelmente decorrente de sua maior verticalização. Todavia, após o primeiro ano pode 

se observar uma discreta redução. 

• O consumo de copos descartáveis apresentou grande redução no início da implantação do Programa da ordem de 50% e 

continuou com essa tendência, em escala menor (6%) no prédio da rua Espírito Santo.

• O indicador Percentual percentual de recicláveis em relação aos resíduos gerados apresentou crescimento de 14% na av. 

Prudente de Morais, sofrendo decréscimo com a mudança para a Rua Espírito Santo, mas recuperando quase totalmente 

em um ano.

Os resultados finais para o período 2004 – 2008 para o SISEMA indicam a efetividade do AmbientAÇÃO nas ações para a 

coleta seletiva, com altos índices de segregação e recuperação de materiais recicláveis (70%), que apesar dos reveses que uma 

mudança acarreta houve uma recuperação rápida traduzida pelos resultados alcançados (68%). 

Em relação ao consumo de copos descartáveis, os altos índices de redução observados nesta análise, com redução da ordem de 

70% no período, atesta a efetividade da iniciativa do Programa de lançamento das canecas AmbientAÇÃO, comprovadamente 

modificando hábitos e atitudes.

Os consumos de água e energia, apesar dos esforços envidados não apresentaram alterações significativas nesse período.

2008/2014

Para o período subsequente – meados de 2008 a 2014, além da mudança de gestão ocorrida em meados de 2007, o Programa 

enfrentou outra mudança física, esta de maior magnitude, para a Cidade Administrativa. A partir dos relatórios disponíveis 

apresentam-se a seguir os resultados finais. 

Consumo de água 

Nesse período não foi observada qualquer alteração significativa no consumo médio de água. Os dados para o indicador 

adotado para consumo de água – litros de água per capita/mês foram obtidos no SIGA, que para o ano de 2012 apresentou 
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um valor médio de 1393 litros per capita/mês. Apesar do sistema sanitário à vácuo com baixo consumo de água adotado 

na CAMG, outros consumos, como provavelmente refrigeração e irrigação de jardins, não permitiram obter reduções nesse 

indicador.

Consumo de energia  

Para esse indicador observou-se um crescimento no consumo de energia da ordem de 10%. Os dados foram obtidos no SIGA 

e para o ano de 2012 apresentaram um valor médio de 118 KWh per capita/mês. Esse aumento se deve provavelmente ao 

elevado consumo energético na CAMG, apesar do desligamento da iluminação interna dos prédios no período noturno. 

Redução do consumo de papel A4

A redução do consumo de papel A4 para esse período foi de aproximadamente 30%, tendo sido os dados obtidos no SIGA, 

com um valor médio de 135 folhas per capita/mês. Ressalta-se que parte da redução verificada é decorrente do avanço da 

informatização dos sistemas. Todavia, esforços deveriam ser envidados em direção ao paperless, atual tendência internacional.

Consumo de copos descartáveis 

As ações do Programa na Cidade Administrativa referente à substituição dos copos descartáveis pelas canecas AmbientAÇÃO 

já permitiram alcançar um índice da ordem de 50%. Considerando o porte e a complexidade das atividades desenvolvidas na 

CAMG esse valor pode ser considerado de grande expressividade. 

Percentual de resíduos encaminhados para reciclagem 

Segundo os relatórios disponíveis, o percentual de resíduos encaminhados para reciclagem em relação ao total gerado, no 

referido período, manteve-se praticamente estável com um valor médio da ordem de 60%. Os dados obtidos no SIGA indicam 

que 1864 toneladas foram encaminhadas para reciclagem. 

Esse volume de resíduos enviado para reciclagem representa um ganho econômico para o serviço público de coleta, transporte 

e disposição final ambientalmente correta, da ordem de R$ 600.000,00. Do ponto de vista social a comercialização desses 

recicláveis por associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis contribui para geração de renda da ordem de 

R$700.000,00. Na contabilidade final deveriam ser também computados os valores relativos aos serviços ambientais prestados 

pela poupança dos recursos naturais – matéria prima e energia - que os materiais recicláveis proporcionam quando reinseridos 

no ciclo de produção. 
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Apesar dos bons índices de segregação observados é importante refletir sobre a necessidade de reduzir a quantidade de 

resíduos gerados.

2013

No ano de 2013, como exemplo de resultados, destaca-se o encaminhamento de 328.986,44 quilos, ou 49%, dos resíduos sólidos 

gerados nas instituições para a reciclagem por meio de doação a organizações de catadores. Na Cidade Administrativa houve 

uma economia de 2.935.926 unidades de copos descartáveis, num total de 4.753.242 de bebidas servidas, gerando economia 

estimada de R$ 88.000,00. (Kalunga: R$0,03 a unidade). 441.940 folhas de papel foram recolhidas para reaproveitamento e 

7.895 blocos confeccionados. Isso significa 884 resmas de papel reaproveitadas e economia de R$ 15.000,00. (Copiadora 

Chromos: R$16,90 a resma).

Algumas ações realizadas em 2013:

• Monitoramento mensal dos indicadores de desempenho das áreas temáticas 1, 2, 3 e 4, referentes aos consumos de papel 

A4, água e energia elétrica, e o encaminhamento de resíduos recicláveis para a reciclagem.

• Realização de atividades lúdicas educativas semestrais nas instituições relacionadas no Termo de Parceria 33/2013, com 

enfoque em consumo consciente e gestão de resíduos. 

• Realização do 7º Fórum Institucional AmbientAÇÃO – FIA 2013, direcionado às comissões setoriais do Programa.

• Realização da 5ª edição do Prêmio AmbientAÇÃO, com destaques em três categorias: uso sustentável dos recursos naturais; 

gestão de resíduos e exemplos, ações ou atitudes sustentáveis.

• Realização da 4ª edição da Feira de Trocas do Programa AmbientAÇÃO na Cidade Administrativa, com mais de 5000 itens 

arrecadados e três organizações de catadores beneficiadas com a doação dos itens não trocados durante a feira.

• Implantação da coleta seletiva no Centro de Convivências da Cidade Administrativa e nos restaurantes dos 9º andares dos 

prédios Minas e Gerais.

• Implantação do Programa AmbientAÇÃO em duas novas instituições/edificações públicas, quais sejam: Fundação Clóvis 

Salgado e Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais.

• Implantação do Programa AmbientAÇÃO no Parque Estadual do Itacolomi, nos municípios de Mariana e Ouro Preto e no 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça.

• Realização de dois seminários de mobilização voltados para os setores de bares/restaurantes e hotéis visando incentivá-los 

e orientá-los para a adoção de ações que visem ao consumo consciente de água e energia elétrica e a gestão de resíduos.

• Elaboração de conteúdo técnico para desenvolvimento de curso de ensino a distância voltado para os setores de bares, 

restaurantes e hotéis.

• Realização da 1ª edição da pesquisa “Programa AmbientAÇÃO e a percepção de seu público alvo”.
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• Desenvolvimento de plataforma para disponibilização de curso a distância voltado para os setores de bares, restaurantes 

e hotéis.

• Elaboração do Diagnóstico do Programa AmbientAÇÃO para avaliação dos produtos, indicadores e resultados alcançados 

ao longo de sua execução e análise da efetividade do Programa, além de proposição de ações para potencializar seus 

resultados. 

• Desenvolvimento do IDAmb (Índice de Desempenho do AmbientAÇÃO) para mensurar o desempenho das instituições a 

partir dos indicadores do Programa.

• Elaboração do Manual de Orientação para as Comissões Setoriais visando o nivelamento das atribuições e atividades a 

serem desenvolvidas.

• Elaboração da metodologia para o desenvolvimento do projeto Marque um Gol de Sustentabilidade na Copa 2014, 

direcionado à mobilização dos estabelecimentos de bares e restaurantes por meio de competição aos moldes da Copa 

do Mundo.

• Elaboração do relatório “Perspectivas e Viabilidade de Franqueamento do Programa AmbientAÇÃO” visando avaliar as 

possibilidades de extensão do Programa para instituições privadas.

Lançamento do Programa na Fundação Clóvis Salgado - 2013
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2014

No ano de 2014, como exemplo de resultados, destacam-se: 

• Na Cidade Administrativa, dos 681.251 quilos de resíduos gerados, 217.697 quilos, ou 32% do total, foram enviadas para 

reciclagem, possibilitando trabalho e renda estimada de R$ 43.539,00* para Associações de Catadores. (*valor calculado 

considerando o quilo de resíduo reciclável a R$0,20). 

• Das 956.820 folhas de papel A4 recolhidas na Cidade Administrativa, 408.900 folhas foram reaproveitadas por meio da 

confecção de 8.148  blocos. Isso significa 817 resmas de papel reaproveitadas e a economia de R$ 6.372,00 (Fonte: 

Intendência CA – R$7,80 a resma). Além disso, houve uma redução mensal de 12,33 folhas no consumo per capita em 2014 

(média de 133,52 folhas/per capita), representando 8% de redução em relação a 2013 (média de 145,85/per capita). Em 

2014 não houve geração de copos descartáveis nas máquinas de café. Somente são disponibilizados 20 copos descartáveis 

por andar, em sistema de reposição, para atender demanda de visitantes.

• Destinação adequada ao óleo de cozinha usado, sendo encaminhados 6.080 litros de óleo de cozinha utilizado nos 

restaurantes da Cidade Administrativa por meio de parceria com a empresa Recóleo. Também foram destinados 250 litros 

de óleo de cozinha gerado nas residências dos funcionários do CMRR e da comunidade do entorno.

• A Feira de Trocas arrecadou 6.107 itens para a troca e houve a participação de 501 pessoas. Para o Natal Solidário, foram 

doadas 54 caixas contendo itens remanescentes da Feira de Trocas às organizações de catadores parceiras da CA.

• Nas Instituições externas à Cidade Administrativa, foram gerados 112.621 quilos de resíduos, dos quais 79.570 quilos, ou 

70,65% foram encaminhados para a reciclagem por meio de doação para organizações de catadores de material reciclável, 

possibilitando renda estimada de R$15.914,00 para esses trabalhadores.

• Foram destinadas 804 lâmpadas fluorescentes por meio de parceria com a empresa Recitec. 

• Realização da 2ª edição da pesquisa “Programa AmbientAÇÃO e a percepção de seu público alvo”.

Servidores aguardam o início da Feira de Trocas - 2014
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11. ANÁLISE PROSPECTIVA – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Considerando o levantamento de dados e a análise retrospectiva dos esforços do Programa AmbientAÇÃO nesses dez anos, 

observa-se inicialmente a profusão de material produzido. Além disso, talvez em um esforço maior, as ações desenvolvidas 

para a sensibilização e implantação do Programa em mais de uma centena de instituições. Atualmente, 61 instituições são 

acompanhadas pelo Termo de Parceria, sendo 44 instaladas na Cidade Administrativa e 17 externas.

Existem, ainda, registros de que o Programa continua sendo desenvolvido em 9 SUPRAMs e 4 Escritórios Regionais do IEF; em 

outros 7 órgãos estaduais – DER, Canil da PM, Ministério Público Estadual – MPE, Tribunal de Contas do Estado – TCE, PM de 

Barbacena, PLUGMINAS; e FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e em outras 6 organizações – Assembleia 

Legislativa, SERVAS, SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas, Associação Mineira de Municípios, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte e Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. 

Entretanto, para muitas dessas 85 instituições não há registros disponíveis no SIGA que permitam avaliar a manutenção do 

desenvolvimento do Programa. Considerando a equipe reduzida, hoje disponível na FEAM e com grandes dificuldades para o 

acompanhamento, acredita-se que para as instituições que não fazem parte integrante do TP, o Programa corre alto risco de 

perdê-las.

Nesse sentido, propõe-se a reflexão sobre a necessidade de priorizar o resgate da implantação do Programa onde já foi 

implantado, ao invés de novas implantações. Priorizar a expansão na horizontal, em detrimento do aprofundamento na vertical, 

gera resultados de quantidade, mas não de qualidade. 

Considerando que no SISEMA existe apenas uma Comissão Setorial para os 4 órgãos que o compõem – SEMAD, FEAM, IEF 

E IGAM – e para a SEDVAN/IDENE existe uma única, sugere-se otimizar o número de comissões, como por exemplo uma 

única para atender vários órgãos do mesmo sistema, ainda que seja necessário aumentar o número de facilitadores. Um 

menor número de comissões pode tornar a gestão mais efetiva. Outra hipótese para essa otimização, no caso da CAMG, seria 

considerar o critério de distribuição por andar.

A Cidade Administrativa deveria se tornar exemplo e referência de práticas ambientalmente corretas para os demais órgãos 

da administração pública e para a sociedade. As dezenas de Comissões Setoriais, lá existentes, por serem interdependentes, 

deveriam ser integradas por meio de uma comissão intersetorial. Nesse sentido, sugere-se a criação de uma Comissão 

presidida pela Intendência da CAMG, que teria como objetivo promover essa integração e se responsabilizar pelos resultados 

finais do AmbientAÇÃO na CAMG.

Para obtenção dos resultados finais o SIGA se constitui na principal ferramenta do Programa, sendo de fundamental importância 
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sua alimentação pelas Comissões Setoriais, o que não vem ocorrendo de forma sistemática. Não foi identificada a metodologia 

de orientação para essas comissões alimentarem o SIGA. Na realização deste trabalho, encontrou-se grande dificuldade em 

obter dados e relatórios do SIGA, que se mostrou um sistema pouco amigável, o que também pode estar ocorrendo com as 

comissões para sua alimentação. 

Sugere-se a discussão dessa questão com os seus membros para identificar os possíveis pontos de ruptura e encaminhamento 

de soluções.

Ressalta-se, ainda, que para facilitar o acompanhamento das atividades das Comissões Setoriais pela Equipe AmbientAÇÃO, 

sugere-se a elaboração de um check list. 

Para o cálculo dos resultados finais, por exemplo, médias de consumo por instituição e, global, com base nos indicadores, 

não foram identificados a metodologia nem os procedimentos adotados. Sugere-se a descrição para essa metodologia bem 

como a procedimentação dos cálculos, incluindo os critérios de ponderação. Esta sugestão permitiria a sistematização do 

grande número de dados existentes, com grau de confiabilidade adequado, para estabelecer referências da experiência do 

AmbientAÇÃO, nesses dez anos, de indicadores de consumo em prédios públicos, para sua publicação, contribuindo para 

preencher uma lacuna na bibliografia existente. Estas ações serão de fundamental importância para o desenvolvimento do 

Índice AmbientAÇÃO.

Para a coleta seletiva, o AmbientAÇÃO foi concebido com base em coletores nas cores azul (papel); vermelho (plásticos), verde 

(vidros); amarelo (metais) e cinza (rejeitos). Ao longo dos anos, observou-se em várias experiências no país e no exterior, a 

evolução da coleta seletiva baseada em apenas dois coletores – recicláveis e não recicláveis. Nesse sentido, o AmbientAÇÃO 

vem seguindo essa tendência universal, instalando três coletores – azul (papel); verde (plásticos e outros recicláveis) e cinza 

(rejeitos). No caso do AmbientAÇÃO é justificável um coletor específico para papel, já que esse é o principal reciclável gerado 

em prédios de escritórios. Entretanto, para as folhas usadas tipo A4 deveria ser enfatizada a necessidade de manter a caixa 

para receber as folhas a serem reutilizadas, uma vez que essa prática não vem sendo observada por algumas instituições.

A utilização dessas folhas para confecção de blocos de anotações e rascunho, com variação de dezenas de modelos de capa 

com mensagens de educação ambiental, tornou-se um grande instrumento de sensibilização e motivação para ações de 

consumo consciente. Dessa forma sugere-se o aproveitamento desse acervo de modelos para atualizações ou customizações, 

em função de novos acontecimentos e da importância de personalizá-los para melhor identificação de determinado público 

alvo. Esta sugestão vai ao encontro da perspectiva do AmbientAÇÃO ampliar seu publico alvo em organizações de outra 

natureza, inclusive na hipótese de franqueamento. 

Raciocínio análogo poderia ser feito para as demais ferramentas de comunicação apresentadas no Acervo. 
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Com relação ao material constante do Acervo de Suporte Técnico, o mesmo deveria ser enviado ao Centro de Documentação 

e Informação do SISEMA, localizado na Rua Espírito Santo, que garantiria uma guarda permanente e sua disponibilização para 

consultas. 

Se por um lado os resultados finais relativos aos indicadores de consumo e coleta seletiva apresentam reflexos positivos, por 

outro, seria ainda precipitado concluir que o Programa AmbientAÇÃO cumpriu sua missão de internalizar os valores para a 

atitude consciente nos servidores.

As pesquisas de opinião registradas não apresentam seus resultados, salvo os comentados em uma dissertação de mestrado 

(BAGGIO, 2007), mesmo assim, em uma fase inicial do Programa. Assim, sugere-se a revisão dos questionários existentes e a 

realização de pesquisa de opinião para mensurar essa internalização. Ressalta-se que estas ações devem ser desenvolvidas por 

especialistas, com experiência nesse tipo de pesquisa.

O Acervo existente, notadamente os jogos e as intervenções teatrais e de mágica, customizadas pelo AmbientAÇÃO, constitui 

em grande potencial para ser utilizado por outros públicos. O Programa, por meio de suas comissões setoriais, deveria utilizar 

este material para públicos específicos, como por exemplo, a rede pública estadual de ensino e de saúde. Dessa forma o 

Programa realmente atingiria os milhares de servidores lotados no interior, com intenso efeito multiplicador, não só nesses 

servidores, mas nos alunos e demais usuários desses sistemas.

Considerando o potencial da experiência da equipe, do material produzido, das instituições participantes e as sugestões 

apresentadas, vislumbra-se uma perspectiva altamente positiva para que o governo do estado de Minas Gerais, por meio das 

ações potencializadas pelo AmbientAÇÃO, possa efetivamente dar o exemplo de como trilhar o caminho do desenvolvimento 

sustentável. É sempre bom lembrar os ensinamentos do Padre Antônio Vieira: As palavras convencem e os exemplos arrastam.

O exemplo que a experiência do Programa AmbientAÇÃO vem desenvolvendo na administração pública estadual, com 

algumas incursões na municipal, organizações da sociedade civil e, mesmo na iniciativa privada (Sebrae) credencia-o a investir 

em novos públicos alvos, de maneira sistemática e empresarial, como por exemplo um sistema de certificação ou de franquia. 

Por último, mas não menos importante, cabe ressaltar que o desenvolvimento do Programa vem sobrevivendo em função 

da existência do Termo de Parceria, sendo que a coordenação da FEAM e sua equipe reduzida apresentam sérios riscos 

de desaparecerem por motivos diversos, como mudanças de lotação, evasão do setor público, aposentadorias, etc., o que 

comprometeria a gestão, mesmo com a continuidade do TP.
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12. OUTRAS MEMÓRIAS QUE CONTAM A HISTÓRIA DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO

MATERIAIS DE APOIO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO

 Sinalização sobre a Blitz AmbientAÇÃOCartaz acerca da Campanha do Agasalho
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Tótem giratório educativo
Display de mesa para atividade
 lúdica

 Maquete consumo de energia

Entrega de material de apoio

Sacola de Lona

Peça com dicas para web

 Capas de blocos da Campanha contra a Dengue 

  Campanha contra a Dengue

Cartilha e adesivos

Folder AmbientAÇÃO
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TRABALHOS ARTESANAIS
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ESPAÇO AMBIENTAÇÃO
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CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS
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IMPLANTAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SUL DE MINAS - VARGINHA
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

O AmbientAÇÃO na Semana do Meio Ambiente - 2009

2009

2009

2009

2010

2010

2011
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REUNIÃO PERIÓDICA COM AS COMISSÕES SETORIAIS
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EVENTOS E AÇÕES

 Sustentar 2011

 Sustentar 2011

 Semana do Meio Ambiente na Rede Globo - 2012

 Concurso de Fotografia - 2013

Rio + 20

 Sustentar 2011

Rio + 20

Rio + 20

 Concurso de Fotografia - 2013

 Ação Dia do Planeta Terra
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8º FIA

INTEGRAÇÃO COM A OUVIDORIA DE MEIO AMBIENTE
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COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO PROGRAMA
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MOMENTOS AMBIENTAÇÃO
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